
Fællesskab fungerer

Enhedslistens årsmøde 2015 Hæfte 2B



Forude venter 2 spændende dage. Årsmødet er der hvor vi mødes 
med andre aktive Enhedslistemedlemmer fra hele landet og tager 
de vigtigste beslutninger for det næste år. 

Denne gang foregår årsmødet på Grønnemose Skole i Høje Glad-
saxe. Efter et par år, hvor vi ikke kunne have egne aktivister med, 
har vi igen glæden af at have SUF-aktivister på årsmødet. 

Siden det første årsmøde for 26 år siden er der sket meget – i ver-
den, i Danmark og i Enhedslisten. Vi har i dag langt flere medlem-
mer, vi har repræsentanter i folketinget, i regionsråd og i byråd og 
vi har slået fast at vi er en vigtig og blivende del af det politiske bil-
lede på alle niveauer.

På sidste årsmøde vedtog vi et nyt principprogram. Dette årsmø-
de vil fokusere på vores interne organisering, så den svarer til vo-
res principper og samtidig udgør det bedst mulige grundlag for at 
virkeliggøre vores mål om et socialistisk samfund. Vi vil dog også få 
tid til at diskutere den politiske situation – i Danmark, i EU og i ver-
den omkring os.

Dette årsmøde var oprindelig planlagt til den 5.-7. juni. På grund 
af valget blev det udskudt til efteråret. Det betyder bl.a. at det ikke 
er muligt at afholde årsmødet i forbindelse med en helligdag og der 
er derfor kun 2 dage til alle de vigtige og spændende diskussioner i 
salen samt ikke mindst snakke med andre nye og gamle Enhedsli-
stemedlemmer.

I forhold til forslagene til dette årsmøde er hovedforslaget om or-
ganisation fortsat det samme, men Hovedbestyrelsen har lavet en 
tilføjelse til beretningen ligesom der er stillet forskellige ændrings-
forslag til arbejdsplanen. Der er desuden lavet et forslag til politisk 
udtalelse, der foreslås behandlet i forbindelse med diskussionen om 
beretning og den politiske situation.

 
Vi glæder os til et godt og inspirerende årsmøde.
 
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget
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Årsmødehæfte 2B  
– tillæg til årsmødehæfte 2
Velkommen til Enheds- 
listens 26. årsmøde!

Kære deltager

Du sidder nu med hæfte “2B” i hånden. Det er et tillægshæfte, som 
er blevet lavet, fordi valget og udskydelsen af årsmødet har ført til 
en række ændringer i dagsordenen og nogle af papirerne til årsmø-
det.

Du skal stadig huske også at medbringe det oprindelige hæfte 2 til 
årsmødet, for mange af de forslag der skal behandles, er uændrede, 
og derfor at finde i hæfte 2. Kontakt landskontoret, hvis du har mi-
stet eller ikke har modtaget hæfte 2.

Det er muligt at stille ændringsforslag til dagsordenen (forslag 
1.2.1 - se hæfte 2B), forretningsordenen (forslag 1.3 - se det oprinde-
lige hæfte 2), hovedbestyrelsens ændringsforslag til arbejdsplanen 
(forslag 6.19 - se hæfte 2B), og til hovedbestyrelsens forslag til poli-
tisk udtalelse (forslag 11.1 - se hæfte 2B).

Deadline for ændringsforslag er mandag d. 21. september kl. 
12.00. Ændringsforslagene indsendes til landskontoret@enhedsli-
sten.dk.

Der vil ligge et lille opsamlingshæfte på årsmødet med de ind-
sendte ændringsforslag, en mere detaljeret dagsorden etc.

Guide til årsmødehæfte 2 og tillægshæftet 2B

mailto:landskontoret@enhedslisten.dk
mailto:landskontoret@enhedslisten.dk
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Lørdag den 26. sep.
08:15-09:00 Indskrivningen åbner
09:00-10:00 1. Velkomst og konstituering

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

10:00-12:00 2. Den politiske situation efter valget.  
  Beretningsdebat.

Hovedbestyrelsens og folketingsgruppens  
beretning
Herunder behandles også forslag 4.1 Mistillidsvotum 
mod hovedbestyrelsen og forslag 11.1 Fremtidens 
venstrefløj – Enhedslistens opgaver efter valget

12.00-13.00 Frokost
Møder i storkredsene - under frokosten

13.00-14.30 Beretningsdebat - fortsat
Debat
Afstemning

14:30-16:00 3. Hovedforslag om organisationen
Herunder behandles også forslag 4.5 Om ansættelser 
i Jylland, 4.12 Oprettelse af et kommunal/regionspoli-
tisk og afdelingsorganisatorisk tidsskrift og 4.13 Støt-
te til Modkraft
Debat

16.00-16.15 Pause
Møde i kandidatudvalget - i pausen

16:15-17:30 3. Hovedforslag om organisationen - fortsat
Debat
Afstemning, herunder afstemning om tilhørende 
vedtægtsændringsforslag

17:30-17:45 Pause
17:45-18:30 4. Indkomne forslag

Forslag, hovedbestyrelsen anbefaler udgår fra dags-
ordenen:
4.2 Enhedslisten kæmper fortsat mod racismen
4.3 Forslag til antiracistisk årsmødeudtalelse

1.2.1 Endeligt forslag til dagsorden  
for Enhedslistens årsmøde 2015

4.4 Udtalelse om Enhedslistens politiske analyse  
af Islamisk Stat
4.6 Om ulighed
4.7 Om direkte demokrati
4.8 Om afgivelse af suverænitet
4.9.1 - 4.9.4  Ændringsforslag til Enhedslistens vedta-
gelse om prostitution
4.10 Forslag til Enhedslistens produktions-  
og erhvervspolitiske program, samt ændrings- 
forslag 4.10.1
4.14 Ændringsforslag til Principprogram
De øvrige indkomne forslag anbefales behandlet un-
der andre punkter på dagsordenen. 

18.30-18.50 7. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet  
  og kritisk revisor
18.50-19.00 Fremlæggelse af kandidatudvalgets forslag  
  til kandidatliste
19:00-20:00 Aftensmad
20:00-02:00 Hygge

Søndag den 27. sep.
09.00-10.30 8. Vedtagelse af kandidatliste

Fremlæggelse af evt. alternative kandidatlister og 
debat samt afstemning

10.30-11.50 6. Arbejdsplan
Herunder behandles forslag 4.11 Overordnet kampag-
ne for Grøn omstilling og Lighed

11.50-12.40 5. Vedtægtsændringer
12.40-13.30 Frokost - sandwich
13.30-15.00 9. Regnskab og budget

Herunder behandles forslag 4.15 Ændringsforslag til 
Rød Fonds vedtægter

15.00-15.10 10. Præsentation af valg af HB, Rød Fond,  
  Vedtægtsnævnet og kritisk revisor
15.10-15.30 Afslutning



4 Årsmøde 2015

Indledning
Helle Thorning-Schmidt udskrev den 27. maj valg til Folketinget til 
afholdelse den 18. juni. Det medførte, at vores planlagte årsmøde 
blev aflyst og flyttet til slutningen af september, idet det ellers ville 
have ligget midt i valgkampen.

Dette tillæg handler alene om valgkampen og valget. Det er nem-
lig sådan, at det fortrinsvis er emner relateret hertil, der i tillægspe-
rioden har været behandlet i hovedbestyrelsen. 

HB fremlægger en politisk udtalelse til debat om situationen ef-
ter valget.

Valgkampen
Det var besluttet, at den overordnede valgkampsstrategi var, at vi 
først og fremmest skulle have fokus på Enhedslistens politik frem 
for på vores relation til andre partier, samtidig med at vi naturligvis 
skulle være kritiske over for den siddende regering.

Det var også besluttet, at det overordnede slogan skulle være 
”Fællesskab fungerer”. Under dette slogan udfoldedes vores poli-
tik under overskrifterne Tryghed og arbejdspladser, Velfærd vir-
ker, Klimaet først, Lighed løfter alle, Fællesskab på tværs af græn-
ser, Socialistiske værdier og Vi har råd til fællesskab.  Alt dette var 
gennemgående i vores materialer, der også alle havde et ensartet 
udtryk.
Det blev en valgkamp, hvor vi formåede at holde fast i vores poli-
tik, selv om det var vanskeligt for os at være dagsordensættende. 
Udlændingepolitikken var der stort fokus på. Nogle partier overgik 
hinanden i bud på stramninger på asylområdet. ”Det skal kunne be-

2.1.1 Tillæg til hovedbestyrelsens beretning 2014-15
tale sig at arbejde” blev også et af de store omdrejningspunkter i de-
batten.

Vores forsøg på at præge dagsordenen med temaer som udlicite-
ring og privatisering, tilgængelighed på handicapområdet samt sal-
get af DONG lykkedes ikke rigtigt. Klimaområdet var stort set fravæ-
rende i valgkampen, selv om vi satte turbo på det i sidste del af den.

Men trods disse vanskeligheder førte vi en god og solid valgkamp. 
Vores dygtige kandidater knoklede og gjorde det godt. Hele organi-
sationen var i højeste gear og over hele landet var aktivister og kan-
didater ude på pladser, gader og stræder med materialer og happe-
nings, ligesom mange sled sålerne tynde ved husstandsomdeling af 
valgfolderen.

Aldrig før har Enhedslisten uddelt så mange valgfoldere, omkring 
1.200.000 folder blev uddelt. Hertil kommer 200.000 start flyereog 
150.000 slutflyere. Samt et stort antal kandidatfoldere.

Vi viste endnu engang, at vores vigtigste aktiv er vores med-
lemmer, og at deres indsats er mere værd end et meget stort valg-
kampsbudget. 

Medlemsmæssigt gik vi frem under valgkampen. Da valget blev 
udskrevet havde vi 8725 medlemmer og på valgdagen var tallet ste-
get til 9037. Og efter valget er medlemstallet fortsat med at stige så-
ledes at vi pr. 7. sep. 2015 havde 9656 medlemmer.

Ja, en god og solid valgkamp, men generelt uden det store spræl. 
Vores materialer var pæne med et ensartet udtryk, der i længden 
gjorde dem lidt kedelige.   

For hovedbestyrelsens vurdering af valgresultatet, se forslaget 
til politisk udtalelse.
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Fremmødestatistik for HB-medlemmer 2014-15
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Til stede på HB-mødet*:  25  23  22  20.5 21  22.5  23  21  22  25  24.5  19.5  22  19  17  21  20  21
HB-medlemmer                                    
Astrid Østergaard  97%  1  1  0,5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Bruno Jerup  89%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1
Else Kayser  89%  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1
Helge Bo Jensen  86%  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0,5  1
Ingelise Bech Hansen  100%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Jakob Sølvhøj  94%  1  1  0,5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0,5
Jean Thierry  89%  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Jeanne Toxværd  83%  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1
Jens Otto Madsen  89%  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0
Katrine Toft Mikkelsen  78%  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0
Line Barfod  89%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1
Lole Møller  94%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1
Lone Degn  83%  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1
Marianne Rosenkvist  100%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
Michael Voss  86%  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0,5  1  1  1  0  1  1
Mikael Hertoft  86%  1  1  1  1  0,5  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1
Mikkel Warming   94%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1
Ole Donbæk Jensen  89%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1
Pia Boisen  89%  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1
Rasmus Bredde  67%  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0,5  0,5  0  1  0  1  0,5  0,5
Rasmus Østergaard (A)  89%  1  1  1  1  0,5  1  1  1  1  1  1  0,5  1  0  1  1  1  1
Rosa Lund (A)  72%  1  1  1  0,5  0  0  0**  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0,5
Rune Lund  56%  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0
Stine Brix (A)  81%  1  1  1  1  0  0,5  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1
Søren Egge Rasmussen***  100%  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Suppleanter                                     
Troels Juel****  75% som HB-medlem        1      1  1    1            1  0,5
Filip Soos                                      
Allan Krautwald                                    1  1
Tobias Clausen                                      
Jakob Krogh                                      
Charlotte Abildgaard                                      
Bente Møller                        

Noter:                  
* Kilde: De godkendte HB-referater 2014-2015
** Lovligt fravær i form af repræsentation af Enhedslisten
*** måtte forlade skypemøde delvist på grund af tekniske problemer
**** Tiltrådt som HB-medlem efter valget
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6. Nye ændringsforslag  
til arbejdsplanen
 Der er mulighed for at stille ændringsforslag til hovedbesty-
relsens ændringsforslag 6.19 frem til mandag d. 21. sep. kl. 
12.00. Allerede stillede ændringsforslag er stadig gældende 
og vil indgå i behandlingen af arbejdsplanen på årsmødet.

6.12 ÆF til arbejdsplanen
Tilføjelse:

Der er brug for et kommunalt oprør
I regeringsgrundlaget blev der indvarslet voldsomme besparelser 
ude i kommunerne. Besparelser, som, der er lagt op til skal stige mar-
kant hvert år perioden 2016-19. Disse planer blev kun i begrænset 
omfang gennemført i årets aftale mellem regeringen og KL, da kom-
munerne i 2016 får mulighed for selv at disponere over det meste 
af de såkaldte omstillingsbidrag. Det ændrer dog ikke ved, at kom-
munerne generelt set skal skære ned i 2016, selv om situationen for 
den enkelte kommune er meget forskellig

Men det er en aftale (og et sparefelttog) med et spinkelt bag-
land. Dels er det en svag regering, der står bag. Og dels er der en ind-
bygget svaghed i støtten fra DF og SD, idet det er lodret imod deres 
valgløfter og store dele af deres bagland.

 I Enhedslisten vil vi arbejde for et kommunalt oprør, hvor kom-
munerne bryder med KL-aftalen og nægter at acceptere dens 
snævre budgetrammer. Men det kommer ikke til at ske uden et 
stærkt pres fra neden ude i de enkelte kommuner. Fra grupper 
af utilfredse borgere, ansatte, fagforeninger og andre folkelige 
kræfter, som vi f.eks. så det i 2006, med massive protester og ar-
bejdsnedlæggelser. 

Enhedslisten ser det som sin opgave at være med til at katalyse-
re dette gennem en fokuseret indsats fra Christiansborg og byrød-
der og andre aktive lokalt. Det kan ske gennem lyttemøder landet 
over, et systematisk arbejde i forhold til lokale fagforeninger og pro-
testbevægelser, samt organisering af både lokale og nationale pro-
tester mod de snævre budgetrammer og regeringens asociale an-
greb på velfærden.

Det er ikke givet, at det lykkes med brede protester allerede første 
gang. Men det er helt sikkert, at behovet kun vil blive større de næ-
ste år. Så meget vigtigere er det, at vi allerede nu målrettet begyn-
der at udvikle vores praksis på dette område.

Begrundelse
Vi har en politisk situation, hvor kommunalaftalen over de næ-
ste fire år vil betyde markante velfærdsforringelser rundt omring 
i kommunerne.

Sparemålene i fx Århus stiger fra ca. 50 mio. over 150 og 300 til 
480 mio. fra 2016 til 2019. Og landet over gælder lignende tal, som 
ikke bliver mindre dramatiske af tidligere års mange sparerunder. 
Derfor bliver det en barsk og følelig realitet de næste år. Vi kan der-
for forvente at klangbunden for en klar protestlinje vil være stigen-
de i hele landet de næste år.

I Enhedslisten har vi brug for et fælles svar på disse angreb. Både 
for at katalysere og organisere protester lokalt såvel som nationalt, 
og for at undgå at vores byrødder rundt i landet skal opfinde den 
dybe tallerken hver for sig.

Stillet af Lone Degn, Århus, Rasmus Keis Neerbek, Allerød, Per Clau-
sen, Aalborg, Jesper Yde, Syddjurs, Katrine Toft Mikkelsen, Brøns-
høj-Husum, Helge Bo Jensen, Albertslund, Ulf Baldrian Kudsk Harbo, 
Norddjurs, Jørgen Madsen, Silkeborg, Marie Lassen, Århus, Bodil Marie 
Garde, Albertslund, Hans Jørgen Vad, Århus, Jeanne Toxværd, Gentof-
te, Rune Jakobsen, Århus, Lene Rygaard Jensen, Albertslund

6.13 ÆF til arbejdsplanen
(Ændret version af ÆF 6.4)
Hæfte 2, s. 68, linje 129 - s.69, linje 24

Afsnittet ”EU-delprogram og opstilling til EU-parlamentsvalg” ud-
går og erstattes af følgende.

Bevar en demokratisk retspolitik – nej til EU
Enhedslisten spillede en afgørende rolle under euroafstemningen i 
år 2000, og det skal vi gøre igen, når vi 3.december skal stemme om, 
hvorvidt retsforbeholdet skal afskaffes.Det er vigtigt for demokra-
tiet og retssikkerheden, at noget så centralt som retspolitikken be-
sluttes af demokratisk valgte politikere herhjemme og ikke overla-
des til EU’s overnationale beslutninger, hvor beslutninger ikke kan 
omgøres af et nyt demokratisk valgt flertal.

Øvrige EU-aktiviteter udskydes derfor til den kommende årsmø-
deperiode.

Årsmødet 2015 vedtager derfor en køreplan for det fremtidige 
EU-arbejde i Enhedslisten, således at der umiddelbart efter årsmø-
det 2016 nedsættes en arbejdsgruppe, som skal forberede et nyt 
delprogram til vedtagelse på årsmødet 2017.

Op til årsmødet 2017 afholdes der desuden en vejledende uraf-
stemning om selvstændig opstilling til EU-parlamentet eller fortsat 
opstilling på Folkebevægelsen mod EU’s liste, således, at der på års-
mødet 2018 kan opstilles kandidater til valget i 2019, såfremt det-
te bliver aktuelt.

De nærmere beslutninger herom fremlægges af HB i arbejdsplan 
2016-2017.

Begrundelse:
Kære venner.
Det er vigtigt, at vi prioriterer kampen om retsforbeholdet fuldt ud. 
Vi ved, hvor mange kræfter opstillingsdebatten tog sidst, og vi ved, 
hvor mange kræfter en programdiskussion om EU vil tage for alle de 
EU-interesserede i partiet. Det er en fuldstændig fejlagtig priorite-
ring midt i en afstemning om, hvorvidt noget så demokratisk cen-
tralt som retspolitik skal overdrages til EU. Der er en tid til handling 
og en tid til snak!

Enhedslisten har stolte traditioner for at bidrage vægtigt til ne-
jerne i 1992 og 2000, men det er hårdt arbejde og kræver fuldt fo-
kus, hvis vi skal gøre det igen, og det kræver at alle de EU-interesse-
rede i partiet deltager og motiverer i afdelingerne i stedet for at de-
battere kommaer i delprogram og opstilling eller ej.

Selvfølgeligt skal vi have et nyt EU-program og en debat om op-
stilling, men det kan sagtens vente et år frem til 2017. Lad os hand-
le – ikke kun snakke!

Stillet af Jakob Lindblom, Århus

6.14 ÆF til arbejdsplanen
(Ændret version af ÆF 6.7)
Hæfte 2, s. 69, linje 25

Årsmødehæfte 2, s. 69 lin. 25 tilføjes overskriften:
”Arbejdet frem mod et produktions- og erhvervspolitisk delpro-
gram”. Teksten fortsætter således:
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”Den verdensomspændende og danske nyliberalistiske konkur-
rencestatspolitik underminerer velfærdsstaten og kræver et sam-
menhængende politisk svar fra Enhedslistens side i form af et pro-
duktions- og erhvervspolitisk delprogram med et socialistisk per-
spektiv. Formålet med dette reformprogram er at formulere vores 
bud på: Hvad skal Danmark leve af i en verden præget af internatio-
nal arbejdsdeling og en benhård konkurrence på markederne? Hvad 
gør vi grundlæggende ved arbejdsløsheden, forbrugskrisen, inve-
steringskrisen, den sociale krise, demokratiets problemer og den 
økologiske og klimamæssige krise?

Hovedbestyrelsen inddrages i Politisk Økonomisk Udvalgs udar-
bejdelse af et forslag til et produktions- og erhvervspolitisk delpro-
gram, som en overordnet ramme for de politikker og initiativer, der 
eksisterer og vil blive udviklet inden for området. HB udpeger nog-
le af sine medlemmer til at deltage i processen, men ikke nødven-
digvis som en skrivende part. Årsmødeforslag: ” 4.10: Forslag til En-
hedslistens produktions- og erhvervspolitiske program” inddrages 
i arbejdet.

Politisk Økonomisk Udvalg fremlægger som et første skridt på 
vejen mod et produktions- og erhvervspolitisk delprogram et ud-
kast til drøftelse på en landsdækkende konference i begyndelsen 
af 2016. Afdelingsmedlemmer og ikke mindst medlemmer af be-
rørte udvalg, blandt andre Fagligt Landsudvalg, Miljøpolitisk Ud-
valg, Energipolitisk Udvalg, Udvalg om Landdistrikter, Landsbyer 
og Småøer og Internationalt Udvalg deltager i konferencen. Kom-
mentarer og forslag fra konferencen indarbejdes i Politisk Økono-
misk Udvalgs udkast, der behandles på HBs møde senere på året. 
HB beslutter her, om det foreliggende skal have status som en af HB 
vedtaget produktions- og erhvervspolitik, Enhedslistens videre ar-
bejde frem mod et produktions- og erhvervspolitisk delprogram og 
den fortsatte udvikling af anvendelige konkrete politiske forslag og 
initiativer inden for området. Politisk Økonomisk Udvalg inddrages i 
oplæg til beslutninger og drøftelser på HB-mødet og orienterer i øv-
rigt om udvalgets arbejde”.

Stillet af Blågård afdeling

6.15 ÆF til arbejdsplanen
(Ændret version af ÆF 6.7)
Hæfte 2, s. 69, linje 25

Årsmødehæfte 2, s. 69 linje 25 tilføjes overskriften:
”Arbejdet frem mod et produktions- og erhvervspolitisk delpro-
gram”. Teksten fortsætter således:

”Den verdensomspændende..” etc. som i det oprindelige æn-
dringsforslag 6.7 - dog ændres tidsangivelserne i linie 39 på side 72, 
hæfte 2, fra “oktober” til “januar” og i linie 44 fra “på HB’ sidste møde 
i 2015” til “HB’s møde i marts”.
 
Stillet af Politisk Økonomisk Udvalg

6.16 ÆF til arbejdsplanen
Hæfte 2, s. 69, efter linje 84
 
På side 69 indføjes der efter linje 84 dette nye afsnit under sin egen 
overskrift:

 “Skolereformen
Kombinationen af skolereform og lov 409 har vist sig at være en så 
giftig cocktail, at den reelt er med til at undergrave folkeskolen.

Utilfredsheden har været så stor hele vejen rundt (fra lærere, ele-
ver, forældre, ja selv politikere, som stemte for den), at reformen al-
lerede nu har vist tegn på at krakelere. Det er meget forståeligt, når 

man tager i betragtning, hvordan den blev trukket ned over hove-
det på dem, som skal gennemføre den.

Enhedslisten er fortsat imod reformen og vil i stedet kæmpe for 
en skole, der er skabende, deltagende og udviklende. En kamp, der 
både føres parlamentarisk (på Christiansborg og kommunalt) og ude 
på de enkelte skoler.

Alternativet er en skole, som gives de nødvendige økonomiske 
ressourcer, men friholdes fra det evindelige reformjag med mere 
styring, kontrol, bureaukrati og new public management. Vi skal 
kæmpe for en skole, der i langt højere grad får lov til at hvile i sig 
selv og bliver styret ud fra lærernes professionelle indsigt og erfa-
ringer. Det er en vigtig opgave for Enhedslisten at få dette formule-
ret mere konkret i den nærmeste fremtid.”

Begrundelse:
Folkeskolens problemer med for få midler og for meget styring, er 
ikke af ny dato. Skolereformen (inklusive heldagsskolen, hvis nyt-
te, der ingen dokumentation er for) er bare kulminationen af den-
ne udvikling, som har stået på i mange år. Det er sigende, at det fin-
ske skolevæsen, som topper i alle internationale undersøgelser, ikke 
har været belastet af én eneste reform de sidste 30 år.
 
Stillet af Enhedslistens lærernetværk

6.17 ÆF til arbejdsplanen
Hæfte 2, s. 69, efter linje 115:
 
På side 69 indføjes der efter linje 115 dette nye afsnit under sin egen 
overskrift:

“Vores socialistiske vision
Vedtagelsen af vores nye principprogram bekræftede, at vi går ind 
for en “revolution” i form af en “grundlæggende forandring af vo-
res samfund, hvor kapitalisme erstattes af et socialistisk demokra-
ti”. Dvs. en “omvæltning af det (nuværende) økonomiske system.” 
Men det er meget lidt, som vi har udviklet med hensyn til indholdet 
af denne socialisme-opfattelse.

Derfor iværksættes der i den kommende årsmødeperiode en de-
bat om dette, hvor vægten både lægges på, hvordan krav om andre 
ejendomforhold og mere demokrati på alle planer i samfundet kan 
indgå i vores aktuelle politik på en relevant og mobiliserende måde. 
Og på at skitsere de mest overordnede pejlemærker på det langsig-
tede mål – et udviklet socialistisk samfund. Formålet er at give os et 
værktøj i debatten om, hvorfor socialisme som system er bedre end 
kapitalisme.”

Begrundelse:
Selv om det er naturligt, at et socialistisk parti udvikler sin debat på 
dette område, er det karakteristisk, at der stort set ikke har været 
ført en socialisme-debat de sidste 25 år. Én konsekvens er, at en hel 
generation aldrig har været præsenteret for et ikke-autoritært so-
cialisme-syn.

Når venstrefløjen ikke fremlægger en socialisme-vision, overla-
der vi definitionsretten til de borgerlige anti-socialister. Og vi lader 
Nordkorea få lov til at udgøre det eneste konkrete socialisme-bille-
de – suppleret med folks egne private forestillinger. Det må vi kun-
ne gøre bedre.

Specielt i lyset af fx den græske krise, er der et akut behov for 
at alternativ til en kapitalisme, som fremtræder stadig mere krise-
ramt.
 
Stillet af Per Clausen, Ålborg, Hans Jørgen Vad, Århus, Peder Meyhoff, 
Favrskov, Peder Hvelplund, Hjørring og Margit Kjeldgaard, Helsingør.
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6.18 ÆF til arbejdsplanen
Hæfte 2, s. 69, efter linje 129:

Tilføjes:
“Protester ved Folketingets åbning den 6. oktober efter regerin-
gens første 100 dage er fx en sådan type aktuel begivenhed, som 
Enhedslisten skal give sin fulde opbakning. Både i form af et over-
ordnet politisk signal, ved organisatorisk understøttelse, hvor det 
er relevant og ved konkret at inspirere til medlemmer og sympati-
sørers aktive deltagelse.”

Begrundelse:
Det er rigtigt set, at vi skal undgå kampagner uden en konkret an-
ledning langt ude i fremtiden. I stedet skal vi blive bedre til at satse 
på og gribe mulighederne, som de konkret opstår.

Medens disse linjer skrives, er én protest* under forberedelse, 
men når dette evt. vedtages, kan der måske være flere, når man 
tænker på de voldsomme besparelser på uddannelsesområdet. Der 
kan ikke være tvivl om, at det er en central opgave for Enhedslisten 
at bakke op om aktive græsrødders protester mod en borgerlig re-
gering.

(*”Velkomstkomiteens” folkevandring til Christiansborg den 6. 
oktober havde 16.000 Facebook-deltagere den 31. august).

 
Stillet af Bodil Marie Garde, Albertslund, Hans Jørgen Vad, Århus, Mille 
Stockner, Høje Taastrup og Steen Knøster Rasmussen, Høje Taastrup

6.19 ÆF til arbejdsplanen  
- Forslag til arbejdsplan 2015-16
Hæfte 2, s. 68-69. Hele forslaget ændres til:

Denne arbejdsplan rummer vores vigtigste prioriteringer frem til 
næste årsmøde. 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.

Situationen efter folketingsvalget
Efter folketingsvalget i juni 2015 står Enhedslisten i en ny situati-
on. Valgresultatet betyder flere kræfter på Christiansborg og at En-
hedslisten nu skal løfte opgaven som et ledende oppositionspar-
ti både i det parlamentariske arbejde, i forhold til bevægelserne og 
bredt i offentligheden.  

Det står klart, at Venstreregeringen vil videreføre den konkur-
rencestatspolitik som SR-regeringen stod for og samtidig forfølge 
en voldsom menneske- og miljøfjendtlig linie på områder som flygt-
ninge-, rets- og miljøpolitik. Der vil på den baggrund være behov for 
en grundig og fokuseret debat i Enhedslisten, hvor vi afklarer hvor-
ledes vi bedst muligt bruger vores kræfter parlamentarisk, lokalpo-
litisk, formidlingsmæssigt og i bevægelsesarbejdet i forhold til den-
ne situation. Der er brug for at vi skaber klare prioriteringer, både 
politisk, organisatorisk og i forhold til Enhedslistens økonomi, såle-
des at vi løfter opgaven som et ledende oppositionsparti, fremmer 
en rød og grøn politik og skaber grundlaget for en fortsat styrkelse 
af Enhedslisten både indenfor og udenfor folketinget. 

Organisationens udvikling
På årsmødet 2015 vedtager vi et organisatorisk arbejdsprogram for 
perioden 2015 - 2018. Arbejdsprogrammet beskriver en lang ræk-
ke indsatsområder, der efter årsmødet skal føres ud i livet. Vedta-
gelserne i det organisatoriske delprogram vil sætte sit præg på En-
hedslistens arbejde og arbejdsform i de kommende år. Hovedbesty-
relsen skal efter årsmødet udarbejde en implementeringsplan for 
de forslag, der vedtages på årsmødet.

Det er vigtigt, at der findes den rigtige proces hvor afdelinger og 
udvalg involveres i udarbejdelsen af planen og i den konkrete løs-
ning af opgaverne.

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.

Hovedbestyrelsen vil endvidere påbegynde arbejdet på et pro-
duktions- og erhvervspolitisk delprogram. (ÆF 6.3)

Drøftelse, behandling og beslutning af nyt sundhedspolitisk del-
program og handleplan

Det sundhedspolitiske udvalg har med afsæt i den sundhedspo-
litiske konference marts 2015 udarbejdet forslag til nyt Enhedsli-
stens sundhedspolitiske delprogram 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 den kommende ho-
vedbestyrelse og hvor HB afklarer om programmet skal sendes ud 
til medlemsdebat inden endelig beslutning eller om HB kan godken-
de 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 næste årsmøde.  I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde skal 
hele organisationen, herunder de politiske udvalg, faglige netværk, 
sekretariatet på Christiansborg og Landskontoret, de kommunale 
og regionsvalgte, inddrages.   

På næste årsmøde 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.

Hovedbestyrelsen skal forinden skabe grundlag for en grundig 
debat i den enkelte afdeling og på tværs af afdelingerne, ligesom 
der inden næste årsmøde afholdes en vejledende urafstemning om 
spørgsmålet. 

Inden udløbet af 2015 skal vi til folkeafstemning om afskaffelse 
af Danmarks retsforbehold. Enhedslisten vil arbejde hårdt for, at der 
ikke bliver afgivet mere suverænitet til EU. I arbejdet vil Enhedsli-
sten samarbejde med andre progressive kræfter og EU modstande-
re. Enhedslisten er kollektivt medlem af Folkebevægelsen Mod EU 
og samarbejder med Folkebevægelsen i kampen for mindre EU og 
mere demokrati både generelt og i forhold til den kommende folke-
afstemning. 

Enhedslisten – lokalt, regionalt og nationalt 
Siden kommunalvalget 2013 har Enhedslistens afdelinger og regi-
oner gjort en ihærdig indsats for at videreudvikle organisationen, 
så vi får koblet det parlamentariske arbejde sammen med Enhedsli-
stens 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 års-
møde fortsætter og styrker arbejdet med at sikre koblingerne mel-
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lem afdelingerne, folkelige bevægelser og vores valgte i kommuner 
og regioner. Der er behov for udveksling af ideer på tværs af landet 
og for en yderligere styrkelse af forbindelsen mellem det lokale ar-
bejde, arbejdet på Christiansborg og arbejdet i listens centrale ud-
valg. Derfor skal det sikres at medlemmerne af udvalg og netværk 
bosiddende i provinsen inddrages på lige fod med medlemmer der 
bor tættere på København

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.

Det faglige arbejde
Det faglige arbejde skal udvikles såvel i partiets afdelinger som i de 
faglige netværk. 

Det er en hovedprioritering for vores faglige kammerater at op-
bygge faglige netværk, så vi er forberedt, når der opstår 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. Kampen for en ordentlig dagpen-
geløsning er en prioritet for hele Enhedslistens organisation

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.

Kampen om klima og miljø
Den grønne dagsorden presser sig stadig mere på. Det er nødven-
digt at standse den accelererende klima- og miljøkrise og ressour-
ceudplyndring. Kun dermed kan vi sikre en bæredygtig fremtid. På 
kort sigt skal der investeres mest muligt i vedvarende energi, ener-
gibesparelser, omlægning af transport, produktion af holdbare va-
rer, vedligeholdelse, reparation, genbrug og økologiske fødevarer. Vi 
har den rigtige politik og konkrete udspil på området, men der er be-
hov for at vi opprioriterer at formidle vores grønne politik og vores 
udspil og tiltag på det grønne område.

På den ene side har Venstre-regeringen sat sig i spidsen for en 
Lomborgsk offensiv mod love og initiativer til fordel for klima og mil-
jø. På den anden side er der en stadig stigende forståelse i befolknin-
gen for nødvendigheden af at gøre noget ved problemerne og også 
flere og flere konkrete, selvorganiserede initiativer.

Af alle disse grunde må området have høj prioritet i Enhedslistens 
arbejde. Temaet skal være centralt i vores kritik af kapitalismen, af 
EU, af TTIP og af den danske regering. Vi skal fremsætte konkrete 
forslag både i Folketinget og i kommunalbestyrelserne og arbejde for 
at skabe opbakning til dem i befolkningen. Vi skal fremhæve, støtte 
og være en del af de selvorganiserede grønne initiativer. Endelig skal 

vi være parate til at kaste kræfterne ind i bevægelser omkring kon-
krete konflikter som f.eks. skifergas, nye motorveje og lignende.

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 grækerne i deres kamp 
mod EU’s nedskæringspolitik, ligesom vi vil støtte andre sociale be-
vægelser der arbejder for alternativer til EU’s krisepolitik.  Enhedsli-
sten vil generelt styrke arbejdet for fred og nedrustning og her bl.a. 
fokusere på et atomvåbenfrit Mellemøsten.  (ÆF 6.9.) Ligeledes er 
mobilisering til COP21 i Paris, som afholdes i december 2015, en mu-
lighed for at koble det internationale arbejde med vores indsats for 
en bæredygtig klima- og miljøpolitik, der går udover landegrænser. 

Enhedslisten vil forsat arbejde med at integrere det internationa-
le arbejde i organisationen igennem i de internationale udvalg, so-
lidaritetsgrupper (bl.a. den nyoprettet Kurdistan solidaritetsgrup-
pe), det internationale team, og netværket for internationalistiske 
byrådsmedlemmer. Vi vil prioritere den interne kommunikation 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 ar-
bejdsopgaver 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 væg-
te det udadvendte kampagnearbejde ud fra en konkret vurdering af 
alliancemulighederne og de politiske brændpunkter nationalt og in-
ternationalt.

Stillet af Hovedbestyrelsen

6.20 ÆF til arbejdsplanen
Til beslutning i forbindelse med arbejdsplanen:

Årsmødet 2015 lægger datoen for valg af “øvrige kandidater” d. 01-
04-2016

Begrundelse:
Vi vedtager vores top 21 for folketingskandidater på årsmødet. Der-
efter skal storkredsene ifølge vores vedtægter have valgt de “øv-
rige kandidater” d. 1/9 (§10 stk 5). Det er ikke hensigtsmæssigt i år.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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Årshjul 2015-16
I arbejdsplanen beslutter vi hvad vi sætter fokus på og laver 
af særlige aktiviteter i 2015-16. Men Enhedslistens afdelinger 
og landsorganisation afholder også hvert år en række arran-
gementer. Her er et udsnit af de vigtigste. Det er et tillæg til 
arbejdsplanen til orientering. Man kan dermed ikke stille æn-
dringsforslag til dette papir. Årshjulet er opdateret siden års-
mødehæfte 2.

Masser af uddannelse, netværk og træf
Ideologisk Grundkursus, aktivismekurser, faglig grunduddannel-
se, træf for kontaktpersoner, valgkampsorganizers og meget mere. 
Kurserne kører over hele året, og mange af dem er også samlet på 
Enhedslistens Aktivistfabrik, der løber af stablen til vinter. 

Udvalgstræf
To gange om året drøfter de aktive i Enhedslistens mange udvalg 
fælles spørgsmål og skaber netværk. En del udvalg holder også de-
res egne årsmøder på træffene. 

Kommunal og regional konference
De valgte holder i starten af året deres årlige konference, hvor de net-
værker med andre folkevalgte deler erfaringer og udvikler politik.

Faglig grunduddannelse og netværk
Her mødes fagligt aktive eller folk, der gerne vil i gang, og udveksler 
konkrete metoder til at styrke det faglige arbejde. Det sker i februar 
og oktober. Grunduddannelsen får i år en overbygning, der løber af 
stablen i marts. I april og november mødes valgte i fagbevægelsen 
og skaber dialog og koordinering på tværs af brancher og landsdele.

Krystalnatten
9. november er det 78 år siden at nazisterne arresterede et stort an-
tal jøder og mange jødiske huse og butikker blev smadret. Natten bli-
ver flere steder markeret med fakkeltog og taler mod racisme. 

Folkeafstemning d. 3. dec
Det bliver forhåbentlig et nej til at afskaffe vores forbehold mod 
EU´s indblanding på retsområdet. Enhedslistens kampagne kulmi-
nerer i november

COP21
D. 7.-8. dec møder regeringer og virksomheder i Paris og diskuterer kli-
ma. NGO ér og grønne bevægelser sætter også en dagsorden med mø-
der, demonstrationer og meget mere. Det er en stor prioritet for SUF.

8. marts
Kvindernes internationale kampdag bliver markeret flere steder i 
landet med demonstrationer, møder og debatter. Enhedslisten er 
med til at arrangere flere af dem.

1. maj
Afdelinger i hele landet deltager i arrangementer sammen med an-
dre gode kræfter på venstrefløjen, eller de laver deres eget.

4. maj
Danmarks befrielse fra den nazistiske besættelse bliver mindet og 
markeret.

Pride
I 2016 bliver der masser af aktiviteter for seksuelle minoriteter og 
andre der kræver mere mangfoldighed i hverdagen. Flere af En-
hedslistens afdelinger er med. Det er Pride i Århus d. 4. juni og Kø-
benhavn d. 20. august. 

Folkemøde på Bornholm
Enhedslisten Bornholm, en gruppe frivillige og Landskontoret ar-
rangerer et telt med masser af aktiviteter og debatter, og folk kan få 
en kop kaffe og en politisk snak. Desuden deltager folketingsmed-
lemmer, byrødder og mange andre enhedsliste-debattører i debat-
ter på Folkemødet d. 16. – 19. juni 2016

Sankt Hans
D. 23. juni fejrer vi midsommeren. Flere steder i landet laver Enheds-
liste-afdelinger flotte arrangementer med bål, taler og hygge. 

Sommerlejr
Ferie, samvær og socialisme er på programmet sammen med ideo-
logisk grundkursus og andre kurser, når Enhedslistens sommerlejr 
går løs i sommerferien.

Kontaktpersontræf
Partiets kontaktpersoner holder også deres årlige træf på sommer-
lejren for at hente ny viden, frisk gejst og politisk ballast med hjem.

Sommertræf for udvalgsaktive, byrødder  
og baggrundsaktive
Fredag til søndag mødes byrødder og baggrundsaktive for at dele 
erfaringer og inspirere til de politiske kampe ved budgetforhand-
lingerne. Lørdag mødes partiets politiske udvalg og Fagligt Lands-
udvalg. Sang, musik og masser af sammenhold. Det sker den i 
august.
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Allan Berg Mortensen,  
Helsingør
54 år, medlem af Helsingør byråd siden 
2006, formand for Beskæftigelsesudval-
get i Helsingør Kommune

Enhedslisten skal være et revolutionært, 
reformistisk parti. Revolutionært fordi vi 
ønsker gennemgribende forandringer af 
samfundet, reformistisk fordi vejen til et 
socialistisk samfund foregår både som følge af reformer og i spring. 
Revolution og reformisme er ikke modsætninger men komplemen-
terende. 

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.
Ved valget i juni fik vi i EL vores bedste valg 
nogensinde, men på trods af det, er der en 
del erfaringer fra den forløbne valgperio-
de og valgkampen, der trænger til en grun-
dig analyse, så vi kan komme videre og stå 
bedre rustet næste gang vi får chancen for 
at få afgørende indlydelse på dansk politik.  

Vi er i den paradoksale situation, at vi på 
lange stræk har været presset i defensiven på trods af stor tilgang 
af medlemmer og vælgere. 

Store dele af befolkningen støtter vores kamp mod nedskærin-
gerne. Derfor er det heller ikke nok at stille os tilfredse med en for-
holdsvis beskeden fremgang ved valget. Det må vi tage ved lære af 
og i langt højere grad inddrage befolkningen ved ikke alene at støt-
te de folkelige bevægelser langt mere markant, men også være med 
til at skabe dem. For kun gennem et massivt pres udefra kan vi håbe 
på forandringer. 

Denne strategi betyder selvfølgelig ikke, at vi skal nedperioritere 
arbejdet i Folketinget, tværtimod skal vi i denne valgperiode gen-
skabe vores tidligere positition som valghund og løfte vore egne sa-
ger. 

Debatten om det skal vi tage på årsmødet og bagefter må den ny-
valgte HB sætte sig i spidsen for den fortsatte debat. 

Vi kæmper hver dag for forbedringer.
Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, både på en ræk-

ke tillidsposter og i forskellige bevægelser. I de senere år har jeg bl.a. 
været med til at skabe den succesfulde gruppe ”Syg i Svendborg”, 
”Solidaritet eller Frit fald” og senest paraplyorganisationen ”Be-
kæmp Fattigdom NU”.

krautwald@oncable.dk 

1. Allan Berg Mortensen, Helsingør
2. Allan Krautwald, Svendborg
3. Annemette Leth Nielsen,  
 Faaborg-Midtfyn
4. Asbjørn Steimle Pedersen, Aarhus
5. Astrid Vang Hansen, Frederiksberg
6. Astrid Østergaard Andersen,  
 Ydre Nørrebro
7. Bruno Jerup, Næstved
8. Chris Bay, Aarhus
9. Christian Juhl (A), Silkeborg
10. Daniel Panduro, Frederiksberg
11. Else Kayser, Aarhus
12. Hassan Naseer, Ydre Nørrebro
13. Helena Jørgensen, Helsingør
14. Helge Bo Jensen, Albertslund
15. Jakob Nerup (A), Frederiksberg

16. Jakob Ruggaard, Brønshøj-Husum
17. Jakob Sølvhøj (A), Herlev
18. Jean Thierry, Nordvest
19. Jeanne Toxværd, Gentofte
20. Jens Otto Madsen, Thy-Mors
21. Johnny Zaar, Ringkøbing
22. Kamal Ouad, Hillerød
23. Katrine Toft Mikkelsen,  
 Brønshøj-Husum
24. Lars Dohn, Herning
25. Lars Mogensen, Esbjerg
26. Lole Møller, Brønshøj-Husum
27. Maja W. Albrechtsen, Aarhus
28. Marianne Rosenkvist, Amager Vest
29. Martin Kaas, Holbæk
30. Michael Voss, Frederiksberg
31. Mikael Hertoft, Østerbro

32. Mikkel Warming, Sydhavnen
33. Ole Kaup, Fredericia
34. Paw Nielsen, Middelfart
35. Per Clausen, Aalborg
36. Peter Hegner Bonfils, Aarhus
37. Peter Kjær, Skanderborg
38. Pia Boisen, Lyngby
39. Rasmus Bredde, Blågård
40. Rasmus Falck Østergaard (A), Aalborg
41. Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus
42. Rosa Lund, Ydre Nørrebro
43. Signe Færch, Ydre Nørrebro
44. Stine Brix (A), Nordvest
45. Tenna Vebert Birk, Greve-Solrød

(A) = Ansat eller fuldtidsansat.  
Der må højst sidde 5 ansatte i HB.

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 hovedbesty-
relsen. 

Der blev åbnet for nye opstillinger til hovedbestyrelsen efter valget. Enkelte tidligere opstillede har valgt at trække sig, og an-
dre har ændret deres opstillingstekst. Se derfor bort fra listen i hæfte 2 - nedenstående liste over opstillede er den gældende liste 
til årsmødet.

mailto:abm11@helsingor.dk
mailto:krautwald@oncable.dk
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Annemette Leth Nielsen, 
Faaborg-Midtfyn
Jeg er 35 år, og har gennem det seneste år 
deltaget i flere arrangementer gennem mit 
arbejde som aktivt medlem i Faaborg-Midt-
fyn, og har oplevet hvordan organisatio-
nen Enhedslisten 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 bidrage med andre facetter end hvad vi har kunnet 
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,  
Århus
Jeg er 22 år, arbejdsløs, aktiv i Århus hvor 
jeg bla. Sidder i organizergruppen 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 udenomsparlamentarisk. 

I folketinget skal vi styrke vores position som det parti der forsø-
ger at stå vagt om velfærdssamfundet, 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 nødt til også at styrke vores udenomsparlamen-
tariske arbejde. Enhedslisten skal være bedre til at koordinere vores 
arbejde 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 

Astrid Vang Hansen,  
Frederiksberg
Efter den forgangne regeringsperiode og 
det seneste valg, er det nu endnu mere nød-
vendigt at Enhedslisten kommer ud af rol-
len som lillebror og ”vagthund” på venstre-
fløjen. Vi kan og vi skal tage lederskab på 
den danske venstrefløj og kunne både star-
te og udvikle progressive bevægelsesiniti-
ativer der kan trække Danmark i en solidarisk retning. Det kræver et 
HB som tager politisk initiativ – ikke kun til kampagner og politiske 
udtalelser, men også til at sætte skub i græsrodsaktiviteter med ud-
gangspunkt i partiets mange medlemmer og med særligt afdelinger 
og faglige netværk som en vigtig rygrad i dette arbejde. Med det nye 
folketing, er det oplagt at dels grøn omstilling og dels forsvaret for 
flygtninge og indvandres rettigheder er områder hvor vi skal enga-
gere os i at skabe stærke bevægelser i den kommende tid.  

Jeg har været medlem af Enhedslisten i 10 år og har primært lagt 
kræfter i Socialistisk UngdomsFront (SUF). I denne periode har jeg 
været del af mange forskellige bevægelser fra blokader af G8 og ECB 
over ungdomshusbevægelsen og feministisk aktivisme til studen-
terprotester, velfærdsprotester og kampen mod dagpengerefor-
men. Jeg har igennem de seneste 6 år bl.a. været med til at opbygge 
SUFs internationale aktiviteter og særligt fokuseret på opbyggel-
sen af samarbejdet på den europæiske venstrefløj. Jeg mener at det 
er afgørende at Enhedslisten opprioritere sin indsats på dette om-
råde – især igennem samarbejde om aktiviteter, protester og inter-
national solidaritet.

astridvanghansen@gmail.com 

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 

mailto:annem79@hotmail.com
mailto:asbjorn.steimle.pedersen@gmail.com
mailto:astridvanghansen@gmail.com
mailto:asoean@gmail.com
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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 selvbe-
vidsthed, 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. Årsmø-
derne skal benyttes til at vedtag principiel politisk for partiet og til 
at være politisk ledelse for en socialistisk bevægelse og et sociali-
stisk parti på en synlig måde. 

Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig fle-
re medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverdagen. 
Men det er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, der be-
væger os ud over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få centrale 
kampagner, som hele organisationen skal med I. Vi skal lave flere po-
litiske 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, provins-
sekretær, kampagneansvarlig, layouter, organizer, ledelsesmedlem, 
debattør, oplægsholder og generel blæksprutte. Derudover har jeg væ-
ret valgt til bestyrelsen i Enhedslisten Aarhus, samt valgt til bestyrel-
sen og formand for HF’erne i DGS. Hvilket har givet mig et hav af prakti-
ske 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 el-
ler byrådet. Vi skal mere på gaden og turde andet end flyeruddelinger. 

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.dk

christian.juhl@ft.dk 

Daniel Panduro, Frederiksberg
Et lokalt forankret, deltagende parti.  

Folketingsvalget i år viste klart at vi er 
ved at blive et parti for hele landet. Det-
te giver nogle nye muligheder, men stiller 
også nye krav til os som parti. Derfor skal vi: 

Støtte afdelingerne: Enhedslisten er, i 
modsætning til alle andre partier, ikke blot 
en vælgerforening. Derfor skal vi støtte 
det lokale arbejde overalt, da vi kun derved bliver vi et parti for hele 
landet, hvilket bliver nødvendigt de kommende år med kommuna-
le nedskæringer. 

Uddanne medlemmerne: At være en dygtig socialistisk aktivist 
er ikke bare evner man er født med, derfor skal vi prioritere vores 
interne uddannelser. Vi får mange nye medlemmer i disse år, også 
medlemmer der ikke tidligere har været politisk aktive før. Det er 
kun ved træning, praktisk erfaring og uddannelse, at vi kan blive 
dygtigere i morgen, end vi var i går. 

Styrke den politiske fortælling: Hvis vores politik skal endnu læn-
gere ud og have tilslutning fra endnu flere danskere, skal vi fortsat 
være uden for konsensus og inden for rækkevidde. Vores stærke re-
præsentation lokalt, i bevægelserne og i folketinget skal i endnu hø-
jere grad være en hjælp for de kampe der kæmpes lokalt!  

Disse opgaver vil jeg gerne være med til at løfte. 
Min politiske “opdragelse” har jeg fået fra SUF, DGS, Danmark Læ-

rerforening, samt selvfølgeligt min afdeling hvor jeg sidder i ar-
bejdsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Daniel.Panduro@Enhedslisten.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 beslut-
tet mig at genopstille. På årsmødet 2014 
fik vi nyt principprogram. Nu følger et fæl-
les organisationspapir. Næste trin må bli-
ve, at arbejde med politikudvikling og po-
litiske strategier, eks. sundhed- og boligpolitik, fred og demokra-
ti Dette som grundlag for at rejse politiske initiativer i bevægelser 
og parlamentarisk. De politiske strategier skulle gerne styrke sam-
menhængskraften og partiidentitet. Det forudsætter, at vi udbre-
der kendskabet til vores politiske strategier i forhold til konkre-
te 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 involve-
re, navigere og agere afhængig af hvad den politiske situation måt-
te kræve. At vi fremstår som politisk ledelse og ikke som vedhæng 
til det parlamentariske arbejde, men i samspil med afdelinger, ud-
valg og arbejdet i bevægelserne formår at sætte en politisk dags-
orden. HB får til opgave sammen med de lokale folkevalgte, at gøre 
midtvejsstatus om førte regions- og kommunal politik, for at over-
veje kursen for de kommende regions og kommunalvalg. Arbejdet 
med hvordan vi bruger vores fælles politiske ressourcer og kompe-
tencer skal videreføres. Ud over HB sidder jeg i regionsbestyrelsen 
og sundhedspolitisk udvalg.

elsekayser@gmail.com 

Hassan Naseer, Ydre Nørrebro
Jeg hedder Hassan Naseer, bor på Nørre-
bro og er 18 år gammel. Jeg studerer til dag-
ligt på Frederiksberg Gymnasium, hvor jeg 
forventer at genvinde min tidligere stilling 
som elevrådsformand i år. Jeg har altid væ-
ret politisk engageret som jeg husker det, 
men for 3 år siden tog jeg det virkelig seri-
øst. 

Jeg har arbejdet med mange politiske projekter, men mit speciale 
ligger i Palæstina-arbejdet. Her har jeg familie medlemmer som del-
tager aktivt i politiske udfordringer i Palæstina, hvilket giver mig 
den fordel af at kunne opleve tingene på nærmest nært hold. Jeg 
vil selv mene at jeg repræsenterer den mangfoldighed og solidari-
tet som ikke nok vores parti, men også vores folk udstråler. Mang-
foldighed og solidaritet er også de to ting jeg vægter højst i min po-
litiske kamp. 

Jeg blev medlem af Enhedslisten under valgkampen, hvilket klas-
sificere mig som “nyt medlem”, men jeg går ind for ny tænkning og 
mener at nyt blod er vejen frem. Som Kirkegaard engang sagde det 
“Alle vil udvikling, ingen vil forandring”.

hassan.2200@hotmail.dk 

Helena Jørgensen, Helsingør
Jeg er 39 år, sidder i den lokale bestyrelse og 
er kontaktperson for vores afdeling i Hel-
singør. 

Igennem valgkampen var jeg meget stolt 
af, at være med i et parti, der ikke deltog i 
at sparke nedad. Tværtimod, er vi en del 
af dem der kæmper for retfærdigheden og 
værdigheden. Både for de der er ramt af 
mangel på arbejdspladser, ramt af sygdom, flygtninge, ja på rigtig 
mange områder. 

Når jeg ser på den fremgang vi oplevede ved sidste valg, så me-
ner jeg, at det netop er os i Enhedslisten, samfundet og fællesska-
bet har brug for. Talerøret for de der er blevet placeret som de ne-
derste i samfundet og de der passer på, at forholdene for arbejderen 
ikke forringes yderligere.  

Når jeg ser på Enhedslisten, ser jeg at vi har mange dygtige med-
lemmer der inddrages i beslutningerne. Det gør at vi er og skal være, 
det parti der leverer forslag, svar og løsninger på de problemer mange 
borgere lever med i hverdagen. Vi skal ikke bare være vagthunden og 
nej-sigeren. Vi skal fortsat være rigtig gode til, at kommunikere vo-
res partis principper og tanker ud, kæmpe imod højre-fløjens forsøg 
på at tage patent på hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi skal 
gøre det, som vi har set den seneste periode, skaber medgang for os.  

Det ses tydeligt både i vores opadgående stemmeprocent og med-
lemstal, at mange ser os som et seriøst alternativ til kapitalismens 
almindelige tankegang. Vi mangler i den grad solidaritet i den før-
te politik og den ser jeg som værende en af socialismens grundpiller.

helenajrgensen@gmail.com 

Helge Bo Jensen, Albertslund
Vi er kommet langt de seneste år. Men det 
lykkedes ikke at trække S-R-SF-regerin-
gen til venstre. Thorning og Corydon blev 
straffet af vælgerne, men vi må konstatere, 
at protesten i hovedsagen gik udenom En-
hedslisten. Det må vi lære af. Vi har forpas-
set nogle muligheder for at tegne en klar op-
positionslinje overfor Thorning-regeringens 
borgerlige økonomiske politik. Den tidligere regering angreb vores vel-
færd over en bred front – og alt tyder på, at det forsætter under V-re-
geringen. Det er vores opgave er at udtrykke og være med til at orga-
nisere modstanden og vise, at der er et alternativ. Vi skal ikke stille os 
tilfredse med at regulere markedsøkonomien, men konsekvent sæt-
te fællesskab og demokrati ind imod kapitalisme og markedskræfter. 

Det er afgørende, at vores ledelse afspejler den politiske bredde 
og de uenigheder, der er i partiet. Derfor skal mindretalsbeskyttel-
sen fastholdes. Vi skal undgå topstyring og i stedet udvide og for-
bedre vores medlemsdemokrati. 

Enhedslisten skal være: 
• et socialistisk parti med en solidarisk politik og for økologisk om-

stilling.  
• krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og milita-

risme. 
• bevægelsernes parti, der slås loyalt i og med bevægelserne. 
• et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores 

EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik.  
Jeg har været aktiv i Enhedslisten siden starten. Jeg er 56 år, kul-

tursociolog. Jeg sidder i KB - nu som en af tre repræsentanter for Al-
bertslunds næststørste parti!

helgeboj@mail.tele.dk  
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Jakob Nerup, Frederiksberg
Vi har en enorm opgave foran os. Efter den 
borgerlige valgsejr og socialdemokraternes 
totale overgivelse til nødvendighedens po-
litik, står Enhedslisten alene som et ven-
streorienteret alternativ til krisenedskæ-
ringer, krig, flygtningeforagt og klimali-
gegyldighed. Vi skal løfte ansvaret for at 
være et ideologisk alternativ og vise at fæl-
lesskab fungerer.  

Vi er storebror nu. Ikke kun i Folketinget, men i kommunerne, på 
arbejdspladserne, skolerne og i lokalområdet. Vi har ansvaret for at 
skabe håb om forandring baseret på fællesskab. Vi skal organisere 
argumenter og aktiviteter blandt lønarbejderne, så utrygheden får 
modsvar, arbejdsgivernes magt udfordres og fagbevægelsens le-
dere udskiftes. Vi skal udfordre DF’s populistiske tilgang og samle 
støtte til fællesskab og solidaritet. 

Vores store opgave forudsætter også en udvikling af vores parti. 
Vi skal vokse og være forankret på alle arbejdspladser, skoler og lo-
kalområder. Vi skal være langt mere udadvendte i vores politikud-
vikling og gøre mere brug af de demokratiske muligheder, som de 
sociale medier kan facilitere. 

I min optik skal HB udstikke de store linjer og tage politiske initia-
tiver, ikke bruge tiden på at administrere eller detailstyre organisa-
tionen. Vi skal turde lede mod nye mål. Det tror jeg, at jeg kan bidra-
ge til. Jeg har årtiers faglige og politiske erfaringer, heraf de sidste 
9 år i Enhedslisten. Jeg har siddet i HB tidligere og arbejder som Ar-
bejdsmarkedspolitisk rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe.

jakob.nerup@ft.dk  

Jakob Ruggaard,  
Brøndhøj-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 Enhedsli-
sten 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 aktioner mod EU og den stigende ulighed og stået for skolings-
arrangementer og introarrangementer for SUF’ere fra Fyn og Jyl-
land. 

 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 organisa-
tioner. 

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.

jakob.solvhoj@ft.dk  

Jean Thierry, Nordvest
Som aktiv i og formand for en almen boli-
gafdeling med 785 boliger oplever jeg næ-
sten dagligt, hvor værdifuldt det er at leve 
i et direkte demokrati drevet som non-pro-
fit kooperativ. 

Vi har blandt andet afprivatiseret ren-
gøring og trappevask til glæde for kvalite-
ten og ikke mindst for medarbejdernes løn- 
og arbejdsvilkår. Vi har også skiftet kapitalistiske YouSee ud med en 
forening som TV-leverandør. Begge dele har sparet mange penge. Vi 
har også bygget regnvandsanlæg til vores vaskeri. 

I Enhedslisten skal vi vise, hvordan vi kan ændre verden i hver-
dagen og i virkeligheden, og hvordan vi kan bruge erfaringer fra os 
selv og fra andre lande, til at give håbet og troen på, at vi kan ska-
be forbedringer og den grundlæggende forandring til et andet sam-
fund.  

Vi skal bakke 100 % op om Folkebevægelsen, og vi skal til at vise 
vores egen socialistiske EU-modstand ved de valg, hvor vi selv stil-
ler op og ved folkeafstemningen. 

Som HB-medlem siden maj 2014 har jeg oplevet, hvordan det er 
rigtigt svært at arbejde for forbedringer, når det foregår i lukkede 
forhandlinger med Corydon.  

Vi er nødt til at være et selvstændigt alternativ. Det er god start 
at tale om det, men vi må også til at gøre det i praksis. Syrizas under-
gang og Alternativets fremgang bekræfter det bare.  

Som økonom (cand.polit.) søger jeg i HB at bidrage både med natio-
naløkonomisk analyse og et øje på Enhedslistens egen økonomi. Det 
og alt det andet vil jeg gerne gøre i endnu en periode. 

jean@fremtidsmaskinen.dk  
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Jeanne Toxværd, Gentofte
Enhedslisten er et dynamisk socialistisk 
parti og det skal vi blive ved med at være! 

Enhedslisten gik frem med to mandater 
ved det nys overståede valg. HB skal bru-
ge den fremgang til at styrke medlemsde-
mokratiet, afdelinger og udvalg. Vi havde 
en stor fremgang ved kommunalvalget og 
er repræsenteret i næsten alle kommuner. 
Vi skal sætte dagsordner i fællesskab på tværs af kommunegræn-
serne og sammen med vores Kommunal-, Regions- og Folketingspo-
litikere. 

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 folkelige bevægelser og 
partiet.  

Enhedslistens hovedopgave er at fremstå som et troværdigt og 
visionært socialistisk alternativ til de ’forenede folketingspartier’ 
og Alternativet og deres varianter af nyliberalisme og systembeva-
relse. Vi skal finde klare svar på, hvor vi giver medspil for at træk-
ke i den rigtige retning, og hvor vi giver modspil for at vise brudfla-
der. Kampen for en demokratisk, økologisk og bæredygtig produk-
tion (= socialisme) mod markedskræfternes hærgen, er den vigtig-
ste politiske kamp. 

Jeg bor i Thy, har fire voksne børn, og er til daglig rektor på Thy-
Mors HF & VUC. Jeg føler mig forpligtet over for de store problemer 
Udkantsdanmark oplever – Danmark trækkes dagligt skævt! Sam-
men med Enhedslistens stærke kommunalpolitiske tilstedeværelse 
vil jeg også gerne fortsætte arbejdet i HB på dette felt. 

Jeg er et loyalt og kritisk medlem af Enhedslisten, der stiller, når 
der kaldes.

jensotto@pc.dk  

Johnny Zaar, Ringkøbing
Jeg stille op til HB, med et ønske om, at vi i 
Vest Danmark må få en chance til, at få et 
HB medlem valgt, så vi kan være med til, at 
udvikle Enhedslisten. 

Som jeg ser det, er der store forskelle på 
hvordan man fører en socialistisk politik ud 
i livet, i henholdsvis Hovedstadsområdet 
og herude i Vest Danmark.  

I vores politiske arbejdsområde har vi de store geografiske land-
områder, mange forskellige erhverv og særligt i det politiske arbej-
de, da landsdelen er de borgerlige partiers højborge. 

Dette er en stor mundfuld for et enkelte Ø partiforeninger i Vest 
Danmark, at skulle klare alene, derfor er vi indgået i et fælles sam-
arbejde, tre Ø afdelinger imellem.  

Vi kan nu i fællesskab udbrede socialismen i Vest Danmark, og 
give befolkningen et kendskab til Enhedslistens politik, ved fælles 
engagementer i landsdelen.  

Hvis jeg opnår valg, vil jeg arbejde for, at vi i et fælles samarbejde 
med lokalafdelingerne og HB, vil lytte og prøve nogle af vores ideer 
af, fra Vest Danmark.  

Får udviklet nogle værktøjer og strategier, som kan hjælpe, de 
små partiforeninger, så vi/de bliver knyttet endnu tættere sam-
men, til et endnu stærkere landdækkende parti, både politisk og or-
ganisatorisk. 

Jeg vil selvfølgelig også arbejde i HB med de politiske sager og del-
tage aktivt i arbejdet.  

Jeg er 59 år, bor i Nr. Bork, sammen med Lisbet og datter på 17 år, 
alle aktive i Enhedslisten. Har arbejdet med politik i helt mit voksne 
liv. Er Kontaktperson, sidder i Regionsbestyrelsen og er Folketings-
kandidat.

joz@bbsyd.dk  

Kamal Ouad, Hillerød
Mit navn er Kamal Ouad, jeg er 53 år og er 
født i Marokko og kom til Danmark i 87. Jeg 
har været gift med min danske kone i 23 
år, og sammen har vi vores tre dejlige børn. 
At arbejde med mennesker betyder utro-
lig meget for mig, og derfor bringer det mig 
også stor glæde at møde på arbejde hver 
dag, som omsorgsmedhjælper for udvik-
lingshæmmede. Jeg ser mig selv, som et velintegreret menneske og 
muslim i det danske samfund. Jeg tror på mangfoldighed, åbenhed 
og ærlighed, og jeg mener vi alle bør respektere hinanden for dem 
vi er og hvad vi tror på. Demokrati og ytringsfrihed er fundamenta-
le ting i vores samfund, men jeg synes dog ikke at man bevidst skal 
ytre noget, der kan såre ens medmennesker. 

Jeg synes det er vigtigt at vi værner om de ressourcesvage i sam-
fundet, og at vi sammen er med til at løfte Danmark til bedre vel-
stand. Jeg mener, at jeg i kraft af det menneske jeg er og den bagage 
jeg har med kan bidrage til at gøre en forskel. Jeg synes det er vigtigt 
at vi i enhedslisten fortsætter vores kamp for dagpengeperioden, 
da der er mange af vores medborger, der er blevet ramt ufatteligt 
hårdt. Fællesfront og styrke er vejen frem for at få tingene igen-
nem, og vi har bevist gang på gang at det hjælper. En måde at styrke 
vores fælleskab er at styrke vores integration og måske kigge med 
andre øjne på, hvordan vi kan gøre tingene. At repræsentere en-
hedslisten og vores værdigrundlag kunne ikke gøre mig mere stolt. 

ouad@hotmail.com   
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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 

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.name  

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  
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Maja 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  

Marianne Rosenkvist,  
Amager Vest
Jeg er klar til et år mere i HB. Her vil jeg ar-
bejde for et Ø som i ord og handling viser, at 
der findes alternativer til den blå-sorte re-
gerings fremmedfjendske og asociale po-
litik: Vi skal formulere socialistiske alter-
nativer. 4 år med en ”rød” regering har vist 
at løsningerne ikke kommer fra den kant. 
Tværtimod er uligheden steget: Nogle er skubbet ud i fattigdom og 
social deroute; andre er tvunget til at løbe stærkere: tænk blot på 
den manglende dagpengeløsning og folkeskolereformen. Ved val-
get viste mange vælgere da også utilfredshed med den førte poli-
tik. Desværre gik mange proteststemmer til DF og Alternativet. Her 
skal Ø blive endnu bedre til at forklare, at vi er det eneste reelle al-
ternativ til det nuværende system. 

Men forandring kræver også bevægelser. Derfor har jeg i år været 
aktiv i en række initiativer og bl.a. været talsperson i annonce-initi-
ativet ”Velkommen til flygtninge – Nej til Støjbergs skræmmekam-
pagner” og i København for Mangfoldighed. 

I HB vil jeg arbejde for et parti som styrker og opbygger folkelig 
modstand gennem bevægelser som disse. Det kræver et godt or-
ganiseret parti med aktive medlemmer. Organisationsudviklingen 
skal i øvrigt ske med respekt for medlemsdemokratiet: Vi skal beva-
re mindretalsbeskyttelsen til HB og have årsmøde hvert år. 

Jeg er medlem af lokalafdelingsbestyrelsen på 5. år samt aktiv i 
Queerudvalget, hvor jeg holdt oplæg i lokalafdelinger rundt om-
kring i landet op til delegeretkonferencen. 

Jeg er 34 år, sociolog, klatre-instruktør, mor og gift på 12. 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 Enhedsli-
sten tilbage i 2012 vidste jeg, at dette par-
ti ville kunne skubbe bjerge og vise hvad 
velfærdsprincippet er værd i den folkelige 
debat. 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 fællesska-
bet og solidaritet, er det kæmpe stykke arbejde vi har leveret ude 
rundt omkring i de forskellige lokal- og regionsråd. Vi har sat en kæp 
i det blå politiske maskineri og har sat en ny dagsorden i hver ene-
ste 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 kunne skabe 
større resultater på landsplan og skabe bedre vilkår for de ældre, de 
unge studerende og vores næste generation på landets daginstitu-
tioner.

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   
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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  

Mikkel Warming, Sydhavnen
Efter valget står Enhedslisten med mulig-
heder og ansvar ;  

Vi skal tage ansvar for (gen)opbygningen 
af venstrefløjen efter S-regeringens højre-
skred. Vi skal slås for de mennesker der nu 
rammes af højrefløjens politik, og samtidig 
skal vi formulere vores eget bud på, hvor-
dan samfundet konkret skal forandres og 
bevægelser udvikle sig. Ikke som alternativ til eller korrektion til so-
cialdemokraterne, men som os selv – En radikal, demokratisk socia-
listisk bevægelse. 

Jeg har siddet i HB i to perioder (det sidste halve år også i FU), og 
vil gerne fortsætte. Blandt andet vil jeg gerne medvirke til at trim-
me vores organisation, herunder den økonomiske styring, og styrke 
sammenhængen mellem det lokale/kommunale og det landsdæk-
kende niveau  

 Vi har nu en unik mulighed for at være en del af og præge men-
neskers hverdag over hele landet – og de erfaringer vi høster skal 
bruges på landsplan. Ligesom nationale initiativer kan nå langt ud 
gennem vores lokale kræfter. Vi skal blive meget bedre til at give 
konkrete og solidariske svar på den utryghed mange oplever i deres 
hverdag i form af f.eks. social dumping, arbejdsløshed, kriminalitet 
m.m., som DF har profiteret af. 

Jeg er 46 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 via et par år i SF, 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 3 år 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.

pawfaglig@stofanet.dk    
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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    

Peter Hegner Bonfils, Aarhus
Som parti har vi gennemlevet en positiv 
udvikling de seneste år og jeg er en af de 
mange nye byrødder vi har fået valgt ind. 
Fremgangen sker i en tid præget af en ka-
pitalistisk frembragt krise for både menne-
sker og miljø.  

Set i lyset af socialdemokratiernes de-
route, skal vi kende vores besøgelsestid. 
Det er ikke naturgivent, at socialdemokratierne spiller den ledende 
rolle i arbejderbevægelsen, hvad eksempelvis Grækenland og Spa-
nien 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    
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Rasmus Bredde, Blågård
Mit navn er Rasmus Bredde, jeg er 37 år. Jeg 
er aktiv i Blågård afdeling og sidder i Ho-
vedbestyrelsen. Jeg arbejder som specialar-
bejder i København og er valgt som tillids-
mand. 

Enhedslisten står overfor store opga-
ver. Som forventet overtog Løkke statsmi-
nisteriet. Han lagde for med en endnu hår-
dere kurs overfor de som flygter fra voldtægt og bomber. Ligesom 
han stod bag en aftale om kommunernes økonomi, som kommer til 
at føre til nedskæringer og fyringer. De naive håb som nogen kun-
ne have til formandsskiftet i S må være knust med deres ja til kom-
muneaftalen. Samtidig lykkes det for DF at fremstille sig selv som et 
parti for de danske arbejdere. 

Der er kun et parti som kan afsløre skuespillet og som kan tage 
kampen op, det er Enhedslisten. 

I Enhedslisten må vi lære at prioritere. Det er en svær øvelse, når 
man vil lave hele verden om, men det er nødvendigt. I det kommen-
de år mener jeg tre ting står øverst på vores opgaveliste: 

1. Vi skal arbejde for at den danske befolkningen stemmer nej til 
at overlade mere magt til EU, ved afstemningen om retsforbeholdet. 

2. Vi skal presse på for en ordentlig dagpengeløsning. 
3. Vi skal kæmpe for velfærden. Det er nødvendigt at vi stiller 

Mette, Løkke og Tulle til ansvar for kommuneaftalen. 
For at kunne opfylde vores opgaver må vi tilbyde medlemmerne 

politisk og organisatorisk uddannelse. Uddannelse der klæder dem 
på som fagligt aktive, som aktive lokalt og det skal skærpe vores ar-
gumenter og gøre os bedre til at komme ud over rampen med dem.

rasmus@stenbroenshelte.dk   

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, 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 konkrete 
svar på samfundets udfordringer og samti-
dig blive mødt med systemkritik.  

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 my-
ter om, at ansvarlig politik er nedskærin-
ger og at privatiseringer skulle gavne vel-
færden.  

Det kan vi ikke alene gøre på Christiansborg. Vi har som sociali-
ster en forpligtigelse til at styrke bevægelserne. Derfor skal tiden 
bruges på at lægge de overordnede politiske linjer for partiarbejdet 
og udvikle, forstå og støtte arbejdet i bevægelserne. Bruger hoved-
bestyrelsen for meget tid på lovgivning og beslutningsforslag i Fol-
ketinget, 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.

rosalund@gmail.com  
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Signe Færch, Ydre Nørrebro
HBs vigtigste opgave bliver at lægge den 
politiske strategi i en ny parlamentarisk si-
tuation. Opgaven er at bevare EL som en 
central del af det politiske landskab, når vi 
ikke længere deltager i centrale forhand-
linger. Jeg tror, det bliver en svær opgave. 
Vi skal forsat prioritere hårdere end tidlige-
re og formidle vores budskaber på en måde, 
som flere mennesker kan relatere til og blive rørt af. Vi har en helt 
særlig opgave, som det eneste parti, der tør give Dansk Folkeparti 
modstand. De henter lige nu stemmer på en forståelig frustration 
over ”nødvendig politik” og berettiget frygt for pressede levevilkår 
og nedskæringer. Det er os, der skal hente den opbakning. 

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. Derfor har jeg nu mulighed til at lægge kræfter i EL på en an-
den og mindre tidskrævende måde, og det vil jeg bl.a gerne gøre i 
HB. 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   

Stine Brix, Nordvest
Enhedslisten fik det bedste valg i vores hi-
storie. Alligevel vandt de borgerlige mag-
ten. Vi står efter min mening over for tre 
vigtige opgaver i denne nye politiske situ-
ation.  

For det første skal vi være med til at op-
bygge modstand mod Lars Løkke både på 
gaden og i Folketinget. Vi skal gøre, hvad 
vi kan for at det bliver så svært som overhovedet muligt at angribe 
velfærd, flygtninge og miljø.  

For det andet skal vi fortsat udvikle og samle flere om vores bud 
på, hvordan vi løser de store udfordringer vi står over for: klimafor-
andringer, flygtningekatastrofe og et samfund, som bliver mere 
skævt både mellem land og by og mellem rig og fattig.  

For det tredje skal vi opbygge vores organisation. Vores organi-
sation spiller en helt afgørende rolle for, at Enhedslisten kan få et 
større gennembrud og vi kan sætte dagsordener. Enhedslisten skal 
være til stede i hverdagen og komme med svar på den utryghed, 
som mange borgere i Danmark føler. Vi har allerede taget vigtige 
skridt ved at blive repræsenteret i så mange kommuner og i alle re-
gioner. Næste fase handler om at sikre støtte til vores mange valg-
te, så de ikke brænder ud. På samme måde skal vi sikre bedre ram-
mer for at udvikle partiet uden for hovedstaden. Det er baggrunden 
for, at vi det seneste år har taget diskussioner om, hvordan vi tilpas-
ser vores organisation til en fremtid, hvor der er endnu mere slag i 
Enhedslisten.

smbrix@gmail.com    

Tenna Vebert Birk, Greve-Solrød
I Danmark har vi haft et rigtig godt velfærds-
system. Desværre er dette velfærdssystem 
gennem de sidste mange år blevet udhu-
let gennem alle de ”effektiviseringer” vi kon-
stant har været vidner til både under den bor-
gerlige og den socialdemokratisk ledede rege-
ring. Det er et sørgeligt syn at være vidne til, 
hvordan offentlige ansatte i kommuner, på 
sygehuse 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 opgaverne til-
bage 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 ople-
vet på egen krop, hvordan de forskellige danske systemer ikke virkede. 
Jeg har været kronisk fysisk syg i mange år og er clean misbruger 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 op-
søgende i forhold til disse grupper. Mine erfaringer er primært indenfor 
sundhedssektoren, psykiatri og beskæftigelses 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  

8. Vedtagelse  
af kandidatliste
På side 85-87 i hæfte 2 ses resultatet af den vejledende urafstem-
ning 2015, samt urafstemningsresultatet fordelt på afdelinger. Et 
overblik over resultatet af den vejledende urafstemning fordelt på 
storkredse kan ses på Enhedslistens hjemmeside.

Kandidatliste
På baggrund af valgresultatet er der lavet en ny storkredsfordeling 
til top 21 for Folketingskandidater. Det er altså denne kredsforde-
ling der gælder, når vi diskuterer folketingskandidater på årsmødet.

Placering Storkreds
 1. Københavns Storkreds 1
 2. Sjællands Storkreds 1
 3. Østjyllands Storkreds 1
 4. Københavns Omegns Storkreds 1
 5. Fyns Storkreds 1
 6. Københavns Storkreds 2
 7. Nordjyllands Storkreds 1
 8. Sydjyllands Storkreds 1
 9. Nordsjællands Storkreds 1
 10. Vestjyllands Storkreds 1
 11. Sjællands Storkreds 2
 12. Københavns Storkreds 3
 13. Østjyllands Storkreds 2
 14. Fyns Storkreds 2
 15. Københavns Storkreds 4
 16. Nordjyllands Storkreds 2
 17. Københavns Omegns Storkreds 2
 18. Sydjyllands Storkreds 2
 19. Østjyllands Storkreds 3
 20. Københavns Storkreds 5
 21. Sjællands Storkreds 3
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mailto:smbrix@gmail.com
mailto:stjernebarnet@live.dk
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Budgetforslag 2016
I forhold til det forslag til budget for 2016, som var fremsendt i års-
mødehæfte 2, er kun ændringer som konsekvens af valgresultatet, 
medlemstallets udvikling og udskrivelse af EU-afstemning. Ellers er 
budgettet det samme.

Budget 2015
HB har efter årsmødet 2014, senest i maj 2015, lavet en række bud-

9. Endeligt regnskab 2014 og forslag til budget 2016

getrevisioner, dels på baggrund af det store underskud i 2014 og 
dels fordi valget først blev udskrevet i juni 2015. Vi har imidlertid 
her kun medtaget det årsmødevedtagne budget for 2015. Der er 
ikke fremlagt et budget 2015 til vedtagelse på dette årsmøde.

Ændringsforslag
Ændringsforslaget til budgettet, som fremgår af årsmødehæfte 2, 
er stadig gældende.

    Budget 2015,  Prognose 2015 Budget forslag  
 Indtægter  Regnskab 2014 årsmødet 2014 31/7 2015 2016
 Kontingent  6.158.475  6.150.00 6.200.000 6.600.000 
 Støtte til kampagner og aktiviteter  1.015.976 1.000.000 1.750.000 1.050.000 
 Partiskat folketingsgruppen  1.136.112 1.100.000 1.250.000 1.350.000 
 Partiskat tidl. folketingsmedlemmer m.fl.  41.600  280.000 350.000 
 Statsstøtte, stemmepenge  7.105.800 7.105.800 7.224.230 8.371.12 
 Statsstøtte til EU-oplysning  455.116 500.000 456.100 456.100 
 Støtte til EU-valg/EU-afstemning  540.189  517.578  
 Salg af merchandise m.v.  79.285 10.000 135.000 60.000 
 Overført fra hensættelser folketingsvalg   65.000   
 Overførte EU-midler   140.000   
 Indtægter på Rød+Grøn  13.400 20.000 12.000 10.000 
 Indtægter på salg af kopier  16.076 25.000 15.000 10.000 
 Indtægter fra valgtilforordnede  207.591 0 250.000 150.000 
 Renteindtægter  337 20.000 10.000 10.000 
 Indtægter i alt  16.769.957 16.135.800 18.099.908 18.417.222 
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Kontingent
Indsamling og støtte
Partiskat
Statsstøtte
Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg
Valgtilforordnede
Øvrige indtægter og renteindtægter

•  37 % •  34 % •  36 %

•  6 % •  10 % •  6 %

•  7 % •  9 % •  9 %

•  42 % •  40 % •  45 %

•  6 % •  5 % •  2 %

•  1 % •  1 % •  1 %
•  1 % •  1 % •  1 %
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INDTÆGTER REGNSKAB 2014

Årsmøder, HB og udvalg 1.753.726
Løn og pers.udgifter 6.814.513
Husleje m.m. 858.038
Øvrig drift 1.226.830
Intern kommunikation 753.178
FT-valg 861.197
EU-aktiviteter og -
afstemning 1.337.548

Kurser og træf 491.078
Øvrige kampagner og 
aktiviteter 1.180.990

Lokalafd. 1.745.100
Hensættelser 778.342

Column Chart
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Årsmøder, HB og udvalg Løn og pers.udgifter Husleje m.m. Øvrig drift Intern kommunikation FT-valg EU-aktiviteter og -afstemning

1.337.548
861.197753.178

1.226.830
858.038

6.814.513

1.753.726

Regnskab 2014

Årsmøder, HB og udvalg
Løn og pers.udgifter
Husleje m.m.
Øvrig drift
Intern kommunikation
FT-valg
EU-aktiviteter og -afstemning
Kurser og træf
Øvrige kampagner og aktiviteter
Lokalafd.
Hensættelser

INDTÆGTER REGNSKAB 2014

Årsmøder, HB og udvalg 1.073.245
Løn og pers.udgifter 6.475.000
Husleje m.m. 790.000
Øvrig drift 1.160.000
Intern kommunikation 925.000
FT-valg 2.600.000
EU-aktiviteter og -afstemning 973.678
Kurser og træf 416.915
Øvrige kampagner og aktiviteter 848.000
Lokalafd. 1.650.000
Hensættelser 497.000

Column Chart
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Årsmøder, HB og udvalg Løn og pers.udgifter Husleje m.m. Øvrig drift Intern kommunikation FT-valg EU-aktiviteter og -afstemning
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Prognose 2015

Årsmøder, HB og udvalg
Løn og pers.udgifter
Husleje m.m.
Øvrig drift
Intern kommunikation
FT-valg
EU-aktiviteter og -afstemning
Kurser og træf
Øvrige kampagner og aktiviteter
Lokalafd.
Hensættelser

INDTÆGTER REGNSKAB 2014

Årsmøder, HB og udvalg 1.205.000
Løn og pers.udgifter 6.730.000
Husleje m.m. 795.000
Øvrig drift 1.105.000
Intern kommunikation 970.000
EU-aktiviteter og -afstemning 456.100
Kurser og træf 640.000
Øvrige kampagner og aktiviteter 1.093.000
Lokalafd. 1.850.000

Hensættelser 1.775.000

Column Chart
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Budgetforslag 2016

Årsmøder, HB og udvalg
Løn og pers.udgifter
Husleje m.m.
Øvrig drift
Intern kommunikation
EU-aktiviteter og -afstemning
Kurser og træf
Øvrige kampagner og aktiviteter
Lokalafd.
Hensættelser

    Budget 2015,  Prognose 2015 Budget forslag  
 Udgifter  Regnskab 2014 årsmødet 2014 31/7 2015 2016
 Årsmøder og delegeretmøder  1.535.703 1.475.000 801.245 890.000
 HB, FU og udvalg  218.023 209.000 272.000 315.000 
 Løn og personaledgifter  6.814.513 6.706.905 6.475.000 6.730.000 
 Husleje m.m.  858.038 840.000 790.000 795.000 
 Øvrig drift  1.226.830 1.205.000 1.160.000 1.105.000 
 Intern kommunikation  753.178 1.100.000 925.000 970.000 
 FT-valg  861.197 60.000 2.600.000  
 EU-afstemning  527.340  517.578  
 Øvrige kampagner og aktiviteter  197.093 165.000 175.000 145.000 
 Kurser og træf  491.078 425.000 416.915 640.000 
 EU-aktiviteter  810.208 275.000 456.100 456.100 
 Andre aktiviteter  781.560 475.000 510.000 775.000 
 Lokalafd.  1.745.100 2.000.000 1.650.000 1.850.000 
 Kontingenter og SUF  202.337 180.000 163.000 173.000 
 Hensættelser  520.603 790.000 237.000 1.515.000 
 Afskrivninger  257.739 90.000 260.000 260.000 
 Udgifter i alt  17.800.540 15.995.905 17.408.838 16.619.100 
 Resultat  -1.030.583 139.895 691.070 1.798.122 
 Overført resultat  233.031 -797.552 -797.552 -106.482 
 Egenkapital uden Rød Fond  -797.552 -657.657 -106.482 1.691.640 
 Egenkapital Rød Fond  1.420.597 1.420.597 1.420.597 1.420.597
 Egenkapital m. Rød Fond  623.045 762.940 1.314.115 3.112.237

•  10 % •  6 % •  7 %

•  38 % •  37 % •  40 %

•  5 % •  5 %
•  5 %

•  7 % •  7 %
•  7 %

•  4 % •  5 % •  6 %
•  4 %

•  5 % •  15 % •  3 %

•  7 %

•  6 %
•  6 %

•  3 %
•  2 %•  7 %

•  5 %
•  11 %

•  10 % •  9 %
•  11 %

•  4 % •  3 %
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11. Aktuel udtalelse

11.1 Fremtidens venstrefløj  
– Enhedslistens opgaver  
efter valget 
Til baggrund – der kan ikke stemmes om afsnit I og II:

I. Folketingsvalget 2015 – det diffuse protestvalg
Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede SR-regeringen, gav Venstre 
regeringsmagten og gjorde Dansk Folkeparti til landets næststør-
ste parti, men valget var også Enhedslistens bedste valg nogensin-
de.

Højrefløjen sejrede og kan sætte sig på regeringsmagten, men 
det er kun én side af valgresultatet. Valget var samtidig en pro-
test mod ”nødvendighedens politik” med dens fantasiløse forrin-
gelser og nedskæringer. Protesten tog mange forskellige retninger 
med fremgang for Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Alternativet. Hver for sig udtrykte stemmerne på disse partier 
ønsket om klare holdninger i stedet for de klassiske magt- og rege-
ringspartier, som gik alvorligt tilbage med Socialdemokraternes mi-
nimale fremgang som undtagelse.

Valget betød samlet set også et styrket flertal til de partier, der i 
valgkampen talte for vækst i den offentlige sektor, en forbedring af 
dagpengesystemet og mod social dumping.

På trods af opbakningen bag velfærdssamfundet tabte den so-
cialdemokratisk ledede regering magten. SR(SF)-regeringen blev 
fravalgt på grund af dens handlinger: Regeringen havde gennem-
ført en stribe voldsomme forringelser af forholdene for syge, før-
tidspensionister, arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere, mens 
den gav milliarder i skattelettelser til de mest velhavende og til 
virksomhedsejerne.

Samtidig nægtede SR(SF)-regeringen at rette grundlæggende op 
på forringelserne i dagpengesystemet, som har kastet titusinder ud 
i usikkerhed og fattigdom.

Regeringen tog ikke de nødvendige initiativer, der kunne vise en 
reel politisk forskel til højrefløjen på den økonomiske og sociale poli-
tik. Dermed skuffede regeringen, især Socialdemokraterne og SF, de 
vælgere, der havde bragt dem til magten ved valget i 2011. Ikke en-
gang i valgkampen rettede Socialdemokraterne op på dette, og der-

med tillod de Dansk Folkeparti at lægge sig til venstre for dem på 
velfærdspolitikken. Det blev umuligt for partiet at mobilisere soli-
dariske vælgere.

I stedet blev resultatet, at nogle af de titusinder, som regeringen 
kastede fra sig, blev samlet op af Enhedslisten (og Alternativet), 
mens alt for mange er gået til Dansk Folkeparti eller til sofaen i fru-
stration og vrede.

Særligt fremgangen for Dansk Folkeparti er vigtig at forstå. På 
trods af at partiet under VK-regeringen deltog i det ene forlig ef-
ter det andet, som skar ned på velfærden og styrkede centraliserin-
gen, er det i de seneste år lykkedes Dansk Folkeparti at blive tale-
rør for mange mennesker, der er utilfredse med og utrygge ved vel-
færdsforringelser, centralisering, arbejdsløshed, social dumping og 
kriminalitet. Ligeledes satte de voksende flygtningestrømme igen 
udlændingespørgsmålet højt på dagsordenen, hvilket Dansk Folke-
parti også profiterede på. 

Men Dansk Folkeparti har hverken de politiske svar og den poli-
tiske vilje til at løse de problemer, som deres vælgere har fokus på. 
I stedet for at gøre op med den politik og med den økonomiske og 
politiske magt, der skaber arbejdsløshed, dårligere velfærd og cen-
tralisering, støtter og styrker de tendensen til at sparke nedad, og 
de skaber dermed splid mellem de samfundsgrupper, der rammes af 
skiftende regeringers nedskæringspolitik.

I praksis er Dansk Folkeparti derfor med til at fastholde den nyli-
beralistiske politik.

Enhedslisten fik et historisk godt valg. Aldrig – med undtagelse af 
befrielsesvalget i 1945 – har den antikapitalistiske venstrefløj stå-
et så stærkt. Samtidig blev Enhedslistens geografiske bredde befæ-
stet. Vi vandt kredsmandater i næsten alle kredse, og vores frem-
gang skete især uden for København.  Fremgangen i områder med 
mange almene boliger peger også på, at vi har fået stærkere opbak-
ning fra lavindkomstgrupperne. 

Det er fantastisk flot i en situation, hvor Socialdemokraterne ge-
vandt nogle af de vælgere, de havde mistet i meningsmålingerne i 
regeringsperioden, samtidig med at Alternativet stormede frem i 
vores traditionelle storbyhøjborge.

Alligevel er det værd at diskutere, om Enhedslisten kunne have 
fået et endnu bedre valg, herunder om det lykkedes os at finde den 
rigtige balance mellem at være modstander af en stadigt mere høj-
redrejet regerings økonomiske politik og samtidig få flest mulige 
konkrete forbedringer igennem. Blev vi i nogles øjne i for høj grad 
en del af en fejlslagen ”rød blok”, og forhindrede det os i at fastholde 
nogle af de skuffede vælgere, vi havde tiltrukket i meningsmålin-
gerne på forskellige tidspunkter mellem valgene?
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II. Den politiske situation efter valget
Højrefløjsregeringen gik straks efter valget i gang med at gennem-
føre sine sorte valgløfter. Men det var en kneben valgsejr, først og 
fremmest båret frem af  Dansk Folkepartis store fremgang. Lars 
Løkke Rasmussen og Venstre står efter valget ikke i en stærk po-
sition. Det er en splittet højrefløj.  Uenighederne mellem partierne 
har allerede vist sig flere gange. Regeringen kan derfor ikke undgå 
at løbe ind i problemer. Og uenighederne mellem partierne bag Lars 
Løkke Rasmussen er stor. 

På velfærdsområdet er uenigheden særligt stor. Dansk Folkeparti 
gik til valg på en vækst i den offentlige sektor på 0,8 %, Venstre øn-
skede nulvækst, mens Liberal Alliance og Konservative ønskede of-
fentlig minusvækst. 

Finanslovsforhandlingerne bliver den første alvorlige test af, om 
Dansk Folkeparti rent faktisk vil stå fast på nogle af de velfærdsløf-
ter, de afgav under valgkampen. Men vi har allerede set de første 
tegn på, at partiet er parat til at svigte deres løfter, selv om de har 
magten til at gennemtvinge deres politik. Dansk Folkeparti accepte-
rede en kommuneaftale, der betyder minusvækst i kommunerne og 
forringelser for de ældre. Partiet har også foreslået at lukke de åbne 
skattelister igen. Dermed freder partiet de store virksomheder og 
svækker kampen mod social dumping. 

Også på fordelingspolitikken er uenigheden til at få øje på. I løbet 
af det kommende år skal en skattereform forhandles. Mens Liberal 
Alliance og Konservative ønsker topskatten afskaffet, har Lars Løk-
ke Rasmussen lovet, at skattereduktionerne skal komme de lavt-
lønnede til gode. Og når det kommer til finansiering, er partierne 
endnu længere fra hinanden. 

På arbejdsmarkedsområdet er der ligeledes stor uenighed. Dansk 
Folkeparti har lovet, at de vil arbejde for at tilføre dagpengesyste-
met de nødvendige midler til at sikre større tryghed, mens resten af 
blokken er modstandere.  

Endelig er EU-politikken et område med store uenigheder. Ikke 
mindst når det gælder kampen mod social dumping, hvor Dansk Fol-
keparti i de seneste år er rykket retorisk til venstre, og nu går ind for 
såvel arbejdsklausuler som kædeansvar. 

Men der er også områder, hvor højrefløjen står samlet, og hvor vi 
i de første måneder har oplevet en blå-sort offensiv med alvorlige 
konsekvenser for såvel mennesker som miljø.

Det gælder på udlændingeområdet, hvor regeringen allerede i 
sommerferien genindførte starthjælpen og med kirurgisk præcisi-
on afskaffede de forbedringer, som Enhedslisten har sikret i de se-
neste fire år – særligt for flygtningefamilier med børn.  Det må for-
ventes, at angrebene fortsætter, og at højrefløjen vil gå helt til kan-
ten og måske ud over kanten af de internationale konventioner. 

Samtidig vil arbejdsløse danskere ikke gå fri, men kan forvente 
forringelser med et nyt kontanthjælpsloft, der særligt vil ramme 
børnefamilierne.

Det nye flertals enighed er også intakt på klima- og miljøområdet, 
hvor højrefløjen må forventes at rulle vigtige fremskridt tilbage, 
nedsætte ambitionsniveauet i den grønne omstilling og lade land-
bruget udlede mere gift og gødning til skade for ikke mindst vand-
miljøet. udviklingsbistanden er endnu et traditionelt område, hvor 
højrefløjen kan samles om nedskæringer.

Endelig må vi også forvente en ny privatiseringsoffensiv, hvor 
kommuner og regioner vil blive tvunget til at lade private koncer-
ner komme ind og tjene penge på bl.a. ældrepleje, børneinstitutio-
ner og sundhedspleje. 

Vi skal ikke tro at det bliver nemt at vælte den nye regering. 
På trods af uenigheder mellem de borgerlige partier, så er viljen 

til at beholde magten og principløsheden at de vil holde sammen 
på trods af deres uenigheder. En del af deres uenigheder har i øv-
rigt også en karakter af valgflæsk, som betyder mindre efter val-
get. Det betyder at vi ikke skal regne med at regeringen bliver nem 
at vælte. Den kan væltes, men det vil kræve hårdt arbejde og store 
folkelige aktiviteter. I den kommende periode vil det være den cen-
trale opgave for Enhedslisten at opbygge den folkelige modstand 
mod regeringens reaktionære politik – og for at vælte Løkke rege-
ringen. Vi skal derfor styrke Enhedslisten som et bredt, aktivt par-
ti, som er aktive overalt i samfundet og fremmer folkelig aktivitet 
og modstand.

I oppositionen er meget stadig uafklaret, og især Socialdemokra-
ternes og Radikale Venstres gentagne tilsagn om at ville indgå sto-
re forlig med regeringen, sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget 
opposition vi får at se.

 Socialdemokraterne har fået ny formand, men intet tyder indtil 
videre på et større opgør med den asociale politiske linje, som førte 
til valgnederlaget. Radikale Venstre slikker sårene efter halverin-
gen, men fastholder deres opbakning til ”nødvendighedens politik”. 
Det vil nemt kunne føre dem i retning af asociale økonomiske forlig 
med regeringen.

SF oplevede stor tilbagegang efter regeringsdeltagelsen og med-
ansvaret for salget af DONG, skattereformen, lærerindgrebet og de 
mange andre asociale og upopulære beslutninger, som partiet tog 
del i. Hvor partiet vil placere sig, er stadig uklart, men der har end-
nu ikke været optakt til nogen form for opgør med deres regerings-
deltagelse.

Alternativet fik et overraskende flot valg, og partiet skal nu finde 
sine ben som en del af oppositionen og udvikle politik på de mange 
områder, hvor partiet endnu ikke har den.
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Til vedtagelse på Enhedslistens årsmøde 2015:

III. Enhedslisten vil opbygge fremtidens  
venstrefløj og styrke folkelige bevægelser
Historien om Helle Thorning-Schmidt-regeringen, Socialdemokra-
ternes valgkamp samt den nye formands første udmeldinger har 
slået fast, at Enhedslisten og Socialdemokraterne ikke har et fælles 
politisk projekt. Tværtimod står Socialdemokraterne for en økono-
misk politik, der ligner højrefløjens mere end vores.

Der er behov for at opbygge venstrefløjen efter valgnederlaget 
og efter det tillidsbrud, som SR(SF)-regeringens asociale politik in-
debar. I denne genopbygning kan vi ikke regne med Socialdemokra-
terne som medspiller. Venstrefløjen må styrke og udvikle sig selv i 
politisk modsætning til både højrefløjen og Socialdemokraterne. Vo-
res hovedopgave er derfor ikke at forsøge at sikre små korrektioner 
af Socialdemokraternes fejlslagne politiske kurs. Vi er venstrefløj i 
vores egen ret med vores eget projekt og vores egen kurs.

Som venstrefløjens største parti har Enhedslisten ikke bare ini-
tiativretten, men også pligten til at drive venstrefløjens genopbyg-
ning frem – politisk og organisatorisk. Det er en opgave, som ikke lø-
ses med et enkelt greb. Vi må arbejde på mange fronter.

For det første vil vi stå for den kompromisløse modstand mod høj-
refløjens politik, uanset hvilken ubehagelig blanding af forskellige 
blå nuancer, den kommer til antage. Uanset om det er velfærd, flygt-
ninge eller miljøet, der rammes.

For det andet er vi med som parti og som enkeltpersoner, hvor 
mennesker går sammen i fællesskaber, fordi de ikke vil finde sig i, 
at arbejdsgivere, banker og regeringen ødelægger deres liv og de-
res fremtid: mod Ryanairs sociale dumping, mod kommunernes nid-
kære kontrol med mennesker, der modtager kontanthjælp, mod na-
turødelæggende boringer efter skifergas.

Vi er en del af de fællesskaber, som eksisterer eller bliver skabt 
i boligkvarterer, omkring grønne projekter eller for at tage ordent-
ligt imod flygtninge. Vi er med til at styrke arbejdspladsernes fæl-
lesskaber og arbejdet for at opbygge fagbevægelsen nedefra.  

Ikke alene kaster vi kræfterne ind i disse aktiviteter, når andre 
sætter dem i gang. Vi påtager os at tage initiativet, hvis det lige er 
det, der mangler. Det gør vi, fordi vi ved, at fællesskaber og organi-
sering styrker deltagerne, giver resultater, det peger frem mod det 
fællesskabs-samfund, som vi kalder socialisme.

For det tredje tager vi det mandat på os, som vi har fået i kommu-
nalbestyrelser, regionsråd og Folketinget. Vi bruger det til at støtte 
dem, der er kommet i klemme i systemet. Vi afslører dem, der mis-
bruger deres magt og frådser på flertallets regning. Vi stemmer 
imod alle de nedskæringer, der rammer almindelige lønmodtager, 
også dem, der er ramt af arbejdsløshed, og vi indgår ikke studehand-
ler for at komme med ind i varmen hos de andre partier.

I Folketinget vil vi udfordre Socialdemokraterne på deres valgløf-
ter om velfærd frem for skattelettelser. Vi holder Dansk Folkepar-
ti fast på deres løfter om vækst i velfærden og bedre dagpenge. En-
hver mulighed for at omsætte valgløfternes flertal for styrket vel-
færd og bedre dagpenge til beslutninger i Folketinget vil vi udnytte. 
Samtidig minder vi Liberal Alliance om deres skåltaler for friheds-
rettighederne.

Alt dette gør vi ikke, fordi vi har den store forventning til dem, 
men fordi alt skal forsøges for at få bare nogle forbedringer igen-
nem i en mørk tid. Derfor slås vi samtidig på alle niveauer for alle de 
konkrete resultater til gavn for almindelige lønmodtagere, for men-
nesker ramt af arbejdsløshed og for miljøet, som vi overhovedet kan 
skrabe sammen.

For det fjerde forsvarer vi de helt grundlæggende værdier om de-
mokrati, individets rettigheder, retten til at organisere sig og teg-
ne overenskomst, retten til at leve og ånde, som er under massivt 
pres fra EU-dikterede regler for den økonomiske politik, fra arbejds-
givernes ønsker om billigere arbejdskraft, fra finansmarkedernes 
krav om ubegrænset adgang til spekulation og profit og fra det sti-
gende ressourceforbrug, klimaforandringer og forurening af vores 
klode. Vi forsvarer de grundlæggende værdier, også mod de magt-
partier, som går sammen på tværs af de såkaldte blokke for at gen-
nemføre ”nødvendighedens politik”.  

Både i den offentlige debat og i praktisk handling står vi for fæl-
lesskab, retfærdighed, frihed fra undertrykkelse, gennemført de-
mokrati og et bæredygtigt samfund, der beskytter vores miljø og 
klima.

For det femte vil vi udvikle konkrete svar på de problemer, som 
skaber utryghed i menneskers tilværelse. Vi skal være det naturli-
ge valg for protesten mod centralisering, mod at arbejdspladser for-
svinder til udlandet, mod nedskæringer i sociale ydelser, mod at ar-
bejdspladser besættes af underbetalt importeret arbejdskraft. Vi 
tager de problemer, som folk oplever alvorligt, og kommer med for-
slag til løsninger, der virker – i modsætning til højrepopulisternes 
uvirksomme signalpolitik.

For det sjette vil vi engagere os endnu stærkere i en fælles euro-
pæisk kamp mod den EU-dikterede sparepolitik. Det sidste halve års 
udvikling i Grækenland har vist, at EU-magtens politik både skaber 
fattigdom og undergraver demokratiet. Et opgør med EU-projektet 
bliver mere og mere uomgængeligt, hvis en solidarisk økonomisk 
politik skal være mulig.

For det syvende vil vi udvikle alternative løsninger på samfun-
dets problemer, der vil stå i modsætning til nødvendighedens poli-
tik og højrepopulismen. Det socialistiske alternativ bygger på arbej-
derbevægelsens grundlæggende værdier: sammenhold, solidaritet 
og fællesskab. Det socialistiske alternativ stræber efter at afskaffe 
ulighed, at demokratisere økonomien og gennemføre en grøn om-
stilling, der kan sikre klodens og menneskehedens fremtid. Det so-
cialistiske alternativ udfordrer markedets magt til fordel for sam-
fund og mennesker og er et opgør med den økonomiske og politiske 
magtelite. Det socialistiske alternativ skabes af stærke, demokrati-
ske og aktive fællesskaber.

Efter SR(SF)-regeringens politiske fallit og højrefløjens valgsejr 
står vi og alle andre, der ønsker en socialt retfærdig, solidarisk og bæ-
redygtig udvikling, i en ny, svær situation. Men Enhedslisten giver 
ikke op. Tværtimod er vi parate til at tage kampen op på alle fronter.

Med denne udtalelse og dette årsmøde er vi kun begyndt på at op-
bygge en ny venstrefløj med sit eget politiske projekt. Det vil vi ar-
bejde videre på, og vi inviterer alle andre, der deler visionen om en 
stærk venstrefløj, til at være med i processen.

SF og Alternativet har begge givet udtryk for, at de vil en anden 
vej end nødvendighedens nyliberalistiske politik. Derfor opfordrer 
vi de to partier til også at gå ind i debatten om, hvordan en stærk ny 
venstrefløj kan se ud.

Men især opfordrer vi alle, der vender sig imod den nye regerings 
politik, og som er skuffede over SR(SF)-regeringen, til at være med 
til skabe en ny venstrefløj. I kan gøre det ved at opbygge fællesska-
berne sammen med medlemmer af Enhedslisten og alle mulige an-
dre. I kan gøre det ved at påvirke samfundsdebatten med venstre-
fløjens værdier, holdninger og forslag. I kan blande jer i debatten om, 
hvad et nyt venstrefløjsprojekt skal være. Og I kan allerbedst gøre 
det ved at blive en del af Enhedslisten.
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