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PaPirer til
enheDslistens  
årsmøDe 20.-22. maj 
2011
Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens årsmøde 
2011. Her finder du alle selvstændige forslag, dvs. hovedforslagene 
samt ændringsforslagene til vores stående papirer, som f.eks. ved-
tægter. Du kan desuden se alle opstillede til urafstemningen om fol-
ketingskandidater. 

I næste nummer af Rød+Grøn (udkommer omkring 1. april) kan du 
finde alle ændringsforslagene til de forslag du sidder med her.

Ca. d. 9. maj sender vi et samlet hæfte til alle deltagerne på årsmødet. 
Heri vil samtlige papirer være samlet. Skal du med som deltager på 
årsmødet, er det altså ikke nødvendigt at gemme dette indstik.

Praktisk info om årsmødet
Mødet foregår i Bededagsferien 20.-22. maj 2011.
Årsmødet holdes igen i år på Nørrebro i Korsgadehallen, Korsgade 29, 
2200 Kbh N.
 

Man kan deltage på årsmødet som enten delegeret eller suppleant fra 
sin afdeling eller som gæst. Man bliver delegeret eller suppleant ved 
at blive valgt på et møde i sin afdeling. Møderne ligger d. 5.-13. april - 
nærmere tidspunkt annonceres i Rød+Grøn i aprilnummeret. Gæster 
har ikke stemmeret.

Det koster 350 kr at deltage for delegerede, suppleanter og gæster. 
Beløbet betales af afdelingen, med mindre andet er besluttet.

Under årsmødet vil der være tilbud om gratis børnepasning for børn 
mellem 3 og 13 år.
Man skal give besked til landskontoret@enhedslisten.dk senest 14. 
april (sammen med tilmelding) hvis man ønsker at få passet sine 
børn.

Se tidsplanen bag på hæftet.

Læs mere på www.enhedslisten.dk
og deltag i debatten op til årsmødet
på Enhedslistens netforum
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Fredag 20. maj kl. 14.00-21.00
13.00-14.00:  Indskrivning 

14.00-15.00:  1. Åbningstale og konstituering m.m.

15.00-17.30:  2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens beretning, folketingsgruppens 

  beretning og debat

17.30-18.00: Pause (mulighed for at kandidatudvalget mødes og lign.) 

18.00-19.00:  Aftensmad

19.00-21.00:  3. Workshop/gruppearbejde - Valgkamp*

Fredagshygge

Lørdag 21. maj kl. 9.00-18.30
9.00-12.00:  4. Enhedslisten og den offentlige sektor: En motor for beskæftigelse, velfærd

  og demokrati

12.00-12.45:  Frokost

12.45-14.15:  5. Forslag om psykiatripolitisk program. Visioner for psykosocial sundhed

14.15-15.45 6. Forslag om boligsocial politik. Udsatte boligområder

15.45-16.15 Pause

16.15-17.45 7. Indkomne forslag

17.45-18.15 8. Vedtægtsændringer

18.15-18.30 Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

18.30-20.00 Middag

20.00-2.00 Musik og hygge

Søndag 16. maj kl. 9-13
9.00-10.00:  9. Vedtagelse af kandidatliste 

  10. HB-valg 

10.00-11.30:  11. Arbejdsplan

11.30-12.40:  12. Regnskab og budget

   13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond og lovudvalget

  Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.

12.40-13.00 Afslutningstale(r)

* Har der endnu ikke været folketingsvalg, vil workshops handle om valgkamp, evt. i regionale grupper. Indholdet planlægges 
af valgkampsledelsen. Har folketingsvalget være afholdt, omhandler workshops de faglige netværk; videreførelse eller opstart. 
Målet er at sparke gang i de faglige netværk, og workshops planlægges derfor af kontaktpersonen for det enkelte netværk samt et 
hovedbestyrelsesmedlem. Der afholdes i den forbindelse også en workshop for elever/studerende og en workshop for arbejdsløse. 
Der kan under workshops afvikles én workshop om opbygning af faglige netværk/dobbeltorganisering, også i tilfælde af, at der 
ikke har været valg

Denne dagsorden er lavet under forudsætning af, at der ikke er udskrevet valg inden årsmødet.

Stillet af Hovedbestyrelsen

1.2 FOrslaG til DaGsOrDen FOr årsmøDet
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2.1 hOVeD-
bestyrelsens 
beretninG 2010-11
Dette er Hovedbestyrelsens beretning. Der kan ikke laves ændringsforslag. 
Årsmødet kan tage beretningen til efterretning eller forkaste beretningen.

1. Indledning
2. Beslutninger i arbejdsplanen
3. Andre aktiviteter
4. Minikampagner
5. Ventrefløjsmedier
6. Internationalt 
7. HBs arbejde
8. Om organisationen

1. Indledning 
Sidste årsmøde blev blandt andet brugt til en diskussion af Enhedsli-
stens placering i forhold til en kommende ny regering ledet af social-
demokraterne. Det centrale var, at vi pegede på en socialdemokratisk 
ledet regering – uden forhåndsbetingelser. Derudover ville vi gå efter 
maksimal indflydelse på denne regerings politik og fastholde vores 
grundlæggende parlamentariske princip, at vi stemmer for den en-
hver forbedring og imod enhver forringelse.

Overordnet må vi vurdere at det budskab vi sendte om at vi ville gå ef-
ter maksimal indflydelse er blevet forstået ikke kun af Enhedslisten 
selv, men også bredt blandt politikere, fagforeningsleder og journali-
ster. Enhedslisten er i dag er en naturlig del af fortællingen om, at der 
skal et regeringsskifte til.

Diskussionen om denne regerings politiske indhold og forskelle fra 
den nuværende regering har været centralt i hele perioden. Der er et 
massivt ønske om en anden regering – også i Enhedslisten, men der 
er også en skærpet interesse for de problemer som opstår, hvis denne 
regering lægger sig for langt til højre. Udspil fra S og SF om bl.a. 12 mi-
nutter og forslaget om pointsystemet, viser at der er behov for et øget 
pres, for at undgå sådanne fejlagtige politiske forslag. 

Diskussionen om den kommende regerings politik har forstærket 
diskussionen om styrkeforholdet mellem højre og venstre side i Dan-
mark, men også mellem højre og venstre side indenfor oppositionen. 
Enhedslisten er meget bevist om denne problemstilling, som indgår 
både i Enhedslistens strategiske overvejelser og i de mere umiddel-
bare taktiske overvejelser.

�. Beslutninger i arbejdsplanen
Et hovedområde har været velfærdsområdet, hvor der som konse-
kvens af regeringens nedskæringspakke i foråret blev holdt en af 
de største velfærdsdemonstrationer i nyere tid. Her var for en gang 
skyld både fagbevægelsen og elev og lærlinge og studenterbevæ-
gelsen samlet. Det er måske værd, at bemærke, at disse omfattende 
velfærdsprotester ikke havde samme høje prioritet på sidste års 
årsmøde, men vi besluttede naturligvis at tilpasse vores aktiviteter 
til de faktiske forhold. Enhedslisten var aktivt tilstede i disse mani-
festationer og HB/FU besluttede efterfølgende af prioriterer at der 
kunne komme en opfølgning på dette. Desværre valgt fagbevægel-
sen en mere tilbagetrukken rolle i efteråret. Vi satsede på mobilise-
ring blandt elev og studenterbevægelsen, som mundede ud i store 
demonstrationer i København, Odense, Århus og Ålborg. 

Derudover arbejdede vi på at skabe et kommunalt oprør mod de mas-
sive nedskæringer som blev gennemført i kommuner og regioner. Det 
lykkes kun i begrænset omfang med enkelte lokale lyspunkter. Ned-
skæringerne i kommuner og regioner i 2010 forsætter i 2011 og det er 

først i 2011 og 2012 at borgerne massivt vil opdage, hvad der er sket. 
Nedskæringerne på det kommunale område er stadig et sprængfar-
ligt område, hvor der lokalt kan være potentiale for oprør.

Sammen med SUF lavede vi også i år skolestartskampagne. Der blev 
forsøgt med en lidt anden form, hvor vi i højere grad benyttede elek-
troniske medier. Den øgede brug af elektroniske medier i vores kam-
pagner vil med stor sikkerhed blive en tendens de kommende år. Men 
allerede nu kan vi konstatere, denne kampagneform kræver mange 
ressourcer, hvis den skal være en succes.

En tilbagevendende begivenhed i Enhedslisten er aktivistfabrikken. 
Omdrejningspunktet for dette års aktivistfabrik var, hvordan En-
hedslisten bliver kampklar i forhold til valget. HB lægger op til, at ak-
tivistfabrikken skal være en tilbagevendende begivenhed, men ind-
holdet skal udvikles så det både rummer noget gammelt og noget nyt

Sidste årsmøde besluttede også en såkaldt ”klima krise kampagne” Det 
viste sig, at det var sværere at omsætte den beslutning til kampagne 
en forventet. Det endte med, at vi lavede en central folder, hvor et af fo-
kus punkterne var, muligheden for grønne job, f.eks. boligrenovering. 
Desuden blev der lavet et website. En del afdelinger brugte folderen til 
uddeling eller lavede offentlige møder med klima og krise på dagsorde-
nen. Der var faktisk større efterspørgsel efter folderen end vi havde 
vurderet centralt og derfor blev der trykt ekstra foldere.

Sidste årsmøde besluttede også, at der skulle laves en opfølgning på 
krisepjecen. Populært kaldet krisepjece 2. Denne pjece er lavet, som 
et debatoplæg og der har været afholdt et landsdækkende seminar 
om dette emne efterfølgende.

Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et psykiatripolitisk pro-
gram. Efter årsmødet nedsatte HB en arbejdsgruppe, som skulle 
komme med udkast til et sådan program med henblik på behandling 
på årsmødet 2011. Et sådant programforslag foreligger.

�. Andre aktiviteter
FU i det forrige HB besluttede, at Enhedslisten i 2010 skulle deltage i 
”priden”. Denne beslutning blev truffet vel vidende at der ikke var fuld 
enighed om dette. Blandt andet var ØQ stærkt kritisk og følte sig for-
bigået i processen. Der er lavet en kørerplan for diskussionen om en 
eventuel deltagelse i ”priden” 2011. 

I forlængelse af boligforslag fra årsmødet holdt Enhedslisten et bolig-
politisk seminar i september og en arbejdsgruppe har efterfølgende 
udarbejdet et boligpolitisk forslag ”udsatte boligområder”, som også 
ligger til årsmødet.

Enhedslisten har en samarbejdsaftale med SUF. Det betyder blandt an-
det, at vi har et fælles møde mellem ledelserne af de to organisationer, 
men det betyder også at vi laver aktiviteter sammen i forhold til skole-
start, aktivistfabrik, klima og velfærd. Desuden har vi en dobbeltorga-
niseringsaftale så man kan være medlem af begge organisationer for 
en organisations pris. Denne aftale er en stadig stigende succes.

Diskussionerne om skævdelingen af Danmark, hvor man ser centra-
lisering på alle områder. Centralisering af børnehaver, skoler, profes-
sions højskoler, sygehuse m.m. har også været et vigtigt spørgsmål. I 
den forbindelse afholdt Enhedslisten seminar om ”udkants Danmark” 
i januar 2011 i Middelfart.

I forbindelse med den ophedede debat om blå og røde pointsystemer, 
hvor Enhedslisten anlagde en markant og kritisk linje overfor begge 
systemer, støttede vi også op om initiativet ”kærlighed uden græn-
ser”, der blev en meget stor succes.

4. minikampagner
Ud over det årsmøde vedtagne kampagner, har HB/FU også lavet no-
get som vi kalder for minikampagner. Vi har f.eks. lavet uddelingsma-
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teriale til FOA og 3F kongresser. Vi har lavet en ghetto kampagne med 
annoncer og flyer, hvor flere afdelinger var aktive. 

Vi har lavet en arbejdsløshedskampagne med annoncer og flyer m.m. 
HB besluttede på sit møde i januar, at diskussionen om efterløn måtte 
banen. Derfor blev det besluttet, at der skulle laves en særskilt efter-
lønsfolder samtidig med, at vi udsendte arbejdsløshedsfolderen. Ho-
vedbestyrelsen vurderede at der ikke var nogen modsætning i at køre 
de to budskaber samtidig, da vurderingen var at efterløns spørgsmå-
let var det vigtigste politiske spørgsmål i januar/februar.

fælles for minikampagner er, at de er et forsøg på at agere i en konkret 
politisk sammenhæng, hvor der bliver sat en konkret politisk dagsor-
den f.eks. regerings ghetto diskussion.

5. Venstrefløjsmedier
I perioden har Enhedslisten også haft fokus på venstrefløjens medier. 
I oktober var der et tema om disse i Rød+Grøn med deltagelse af 6 me-
dier og artikler om behovet for at styrke disse, analyser af mediesi-
tuationen og Enhedslistens mediepolitik. 
5. februar deltog Enhedslisten som medarrangør af Progressiv Medie-
messe 2011 med deltagelse af 12 forskellige medier og ca. 150 gæster.  
Debatten på Progressiv Mediemesse 2011 og foromtalen og interessen 
herfor viste, at det er et vigtigt indsatsområde at få styrket venstre-
fløjens medier som modmagt til den borgerlige mediedominans, og at 
Enhedslisten også fremover skal spille en stadig mere aktiv rolle heri.
Enhedslisten var medarrangør, selvom konferencen ikke helt stod 
mål med den ambition, der lå i vedtagelsen fra sidste årsmøde. 

Netforum er nu etableret. Det blev prøvekørt i Silkeborg og Nørrebro 
afdelinger i november og blev i december landsdækkende. Der vil 
være behov for at vurdere dette forum løbende i forhold til indhold 
og debatstruktur, samt vurdere behovet for ressourcer til opdatering 
og moderation. I forhold til kommunikationen i partiet kan det blive 
et løft, men det kan næppe kompensere for det problem, at vi ikke pt. 
udgiver R+G i januar.
Vi har fået ny hjemmeside og vi bruger i stigende grad facebook til an-
noncering.

6. Internationalt
Diskussionerne på den europæiske venstrefløj har været præget af 
den økonomiske krise og protesterne mod at arbejderklassen skal be-
tale. 
HB har besluttet at ændre vores status i det Europæiske Venstreparti 
(ELP) fra mangeårigt observatør til rigtigt medlemskab. HB’s beslut-
ning om medlemskab af ELP blev truffet samtidig med, at det blev un-
derstreget, at vi forsat ville deltage i andre venstrefløjsinitiativer i 
Europa. Vi deltager f.eks. i forskellige antikapitalistiske venstrefløjs-
seminarer. Det var også vigtigt for beslutningen, at Enhedslisten ikke 
betragter ELP som et parti, men som et samarbejde mellem meget for-
skellige socialistiske partier. I december sendte vi en delegation på 8 
til ELPs kongres i Paris. Kongressen vedtog en kampagne for en ”euro-
pæisk social fond” med en underskriftindsamling under det såkaldte 
borgerinitiativ. Enhedslisten har kritiseret, at denne beslutning blev 
taget uden mulighed for ordentlig debat. Desuden kan Enhedslisten 
ikke bakke op om kampagnens politiske grundlag. Selvom vi ikke del-
tager i borgerinitiativet vil vi fortsat arbejde fælles venstrefløjsini-
tiativer og deltage i debatten på den europæiske venstrefløj.
Således deltog Enhedslisten med to repræsentanter på den antikapi-
talistiske konference i oktober, indkaldt af det franske NPA. Formå-
let var at diskutere den økonomiske krise i Europa, samt at fremme 
samarbejdet mellem antikapitalistiske partier på den europæiske 
venstrefløj. Konferencen mundede ud i en fælles udtalelse om svar på 
krisen.
I forbindelse med de store protester mod EU økonomiske spændetrøje 
sendte vi en busfuld Enhedsliste folk og SUFere til Bryssel.

Folketinget besluttede etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 
(IfFS). Enhedslisten var som det eneste parti mod denne beslutning. 

Støtten til IfFS går dels til søsterpartisamarbejde for de politiske par-
tier, dels til bredere projekter under IfFS. HB har nedsat en ”Intern 
Bestyrelse”, der fungerer som baggrundsgruppe for Enhedslistens 
repræsentant i IfFS og er ansvarlig for Enhedslistens egne projekter.

7. hBs arbejde
Lige efter sidste årsmøde blev der afholdt et strategiseminar med del-
tagelse af HB, spidskandidater og ansatte. Strategiseminaret var en 
succes. Dette blev fulgt op af strategitema på HB mødet i januar. 
Der har været HB møde med tema om international politik, specielt 
med fokus på Afghanistan og
Venstrefløjens medier. På flere af HB møderne har valgkampforbere-
delse været på dagsordenen. Der er nedsat en valgkampledelse(VKL), 
der har stået for stort set alt forberedelse.
I december holdt vi HB møde i Århus. I den forbindelse holdt vi et møde 
med Århus-afdelingen bl.a. set i lyset at HB har besluttet at der skal 
gøres en ekstra indsats for, at Enhedslisten får bedre fodfæste uden 
for København og i den forbindelse har vi helt konkret Århus i kikker-
ten.
HB har foretaget mindre justeringer af økonomien. Den væsentligste 
var at sætte indsamlingsmålet op bl.a. fordi ”én krone om dagen” er 
blevet en stor succes, der også i de kommende år vil bidrage stærkt til 
Enhedslistens valgkampe.
HB har holdt 8 møder. I den forrige HB var der en diskussion om, at ho-
vedbestyrelsen havde for mange og for lange møder. Det prøvede den 
nuværende hovedbestyrelse at ændre på med færre todagsmøder, så 
der har været holdet 4 étdagsmøder og 4 todagsmøder, men måske er 
afstanden mellem møderne blevet for stor.

8. Om organisationen
Enhedslisten er vokset kraftigt over det sidste år. Fra omkring 4500 
medlemmer er vi nu oppe på vej mod de 6000 medlemmer. Den store 
interesse for Enhedslisten og for at blive medlem tegner godt for det 
kommende folketingsvalg, hvor der er en helt særlig mulighed for 
vækst.

Der er blevet arbejdet systematisk med rekruttering, men det er 
også en særlig udfordring for partiet og afdelingerne at integrere de 
mange nye medlemmer. Der er blevet taget forskellige skolingsinitia-
tiver og der arbejdes på at arbejde mere systematisk med de politiske 
uddannelsestilbud som Enhedslisten tilbyder. Rejseholdet har igen i 
år afholdt introduktionsmøder til Enhedslisten for nye medlemmer i 
alle 5 regioner og der har været stigende deltagelse af nye medlem-
mer. På grund af den store stigning i nye medlemmer har rejseholdet 
planlagt 2 ekstra møder i Region Midtjylland og Region Hovedstaden 
det kommende år. Aktivistfabrikken er et af de andre steder hvor nye 
medlemmer kan komme med i arbejdet. De mange nye medlemmer har 
også betydet at nye afdelinger er blevet skabt eller er stærkt på vej. 

Som en del af valgkampsforberedelsen er der blevet afholdt en række 
organizermøder rundt om i landsdelene. Dette arbejde har været med 
til at sikre at Enhedslistens nu er meget bedre forberedt til den kom-
mende valgkamp end noget valg tidligere.
Og endelig har årsmødeforberedelsen fyldt meget. I år er det lykkedes 
at stille forslag om et Psykiatriprogram til årsmødet samt et forslag 
om Boligpolitik i forhold til udsatte boligområder. I begge tilfælde har 
HB nedsat arbejdsgrupper der har inddraget aktive medlemmer samt 
har holdt seminarer om emnet.
Opbygningen af dobbeltorganisationer er ikke sket i det ønskede om-
fang. Men et par rimeligt velfungerende eksempler viser dog, at det 
kan lade sig gøre. Dette område bør have en større samlet prioritering 
efter valget.

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde d. 19.-20. februar 2011 
Der kan ikke stilles ændringsforslag.
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4.1 enheDslisten
OG Den OFFentliGe 
sektOr - en motor for 
beskæftigelse, velfærd 
og demokrati
Enhedslistens vision er et bæredygtigt samfund, hvor det vigtigste 
ikke er at styrte gennem livet og knokle til man falder om, for at få så 
mange ting som muligt. I stedet vil vi have et samfund, hvor vi tager 
hensyn til mennesker og miljø. Hvor vi har et godt arbejdsliv, hvor 
tempoet er sat ned, så man kan holde til et helt arbejdsliv og stadig 
have kræfter til engod tilværelse, når man trækker sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet. Et samfund hvor man har indflydelse på sit eget liv, 
også sit arbejdsliv. 

Derfor ønsker vi at gøre den offentlige sektor til en motor for hele 
samfundet med hensyn til at udvikle gode og bæredygtige arbejds-
pladser, velfærd og demokrati. Det bidrager samtidig til at ændre 
styrkeforholdene, så der flyttes magt fra private virksomheder til ar-
bejderklassen og det store flertal af befolkningen. Det er ikke i sig selv 
socialisme, men det er socialistisk politik! Med denne udtalelse vil vi 
klargøre de principper og målsætninger som Enhedslisten arbejder 
efter i forhold til den offentlige sektor.

1: Kampen om den offentlige sektor
I årtierne efter anden verdenskrig fik fagbevægelsen og det store 
flertal af befolkningen tilkæmpet os en række kollektive velfærds-
goder og langt mere demokrati. Den offentlige sektor voksede eks-
plosivt med børnehaver, ældrepleje, uddannelser, sundhedsvæsen. 
Kommunerne fik udstrakt selvstyre og borgerne fik kæmpet den ene 
forbedring efter den anden igennem. Og det blev finansieret kollek-
tivt over skatterne. De borgerlige kæmpede imod og advarede om at 
det ville gå galt. Men i stedet blev samfundet stærkere og rigere. Og 
demokratiet blev styrket.

Derfor har private virksomheder, store kapitalinteresser og de bor-
gerlige partier de sidste 20-30 år i Danmark og i de øvrige vestlige lan-
de i stigende grad gjort den offentlige sektor til hovedangrebsmål. De 
ønsker i stedet at have magt til at tjene så mange penge som muligt og 
kunne bruge løs af  arbejdskraft, offentlige midler og naturressourcer 
som det passer dem.

Det er en udvikling, der har været anført af og i høj grad gennemført 
ved hjælp af overnationale organer som EU, WTO, OECD m.m.

I dag må vi konstatere, at de borgerlige kræfter er kommet langt i 
deres bestræbelser. Ved hjælp af massive skattelettelser, direkte og 
indirekte tilskud, omfattende privatiseringer og udliciteringer af 
offentlige ydelser er der overført enorme værdier og dertil hørende 
magt til private kapitalejere.

Samtidig er det lykkedes at udhule demokratiet gennem centralise-
ring af magtstrukturerne nationalt og i EU, og ved at indføre mar-
kedsøkonomiske principper i ledelsen og organiseringen af den of-
fentlige sektor. I alle europæiske lande har resultatet været et stadig 
mere usolidarisk samfund, et samfund med massearbejdsløshed og 
permanent udstødning fra et stadig mere brutalt arbejdsmarked. Et 
samfund, hvor store dele af de nye generationer hverken får arbejde 
eller uddannelse. Vi ser voksende ulighed og fattigdom, forringelser 
af velfærd og uddannelsesmuligheder for det store flertal. Et sam-
fund, hvor racisme og nyfascistiske strømninger vokser i styrke.

Men angrebet er ikke slut. Den dybtgående økonomiske krise har kun 
ført til en ny offensiv, denne gang under parolen ”den offentlige sek-
tor er for stor”. Angrebet er blevet ført med en sådan styrke, at selv S 
og SF er bukket under, og nu accepterer dette som en præmis for en ny 
regerings politik.

Enhedslisten har et andet svar, et helt andet syn på den offentlige 
sektor.

Enhedslisten mener, at den offentlige sektor skal være en motor 
for hele samfundet med hensyn til at udvikle gode og bæredygtige 
arbejdspladser, velfærd og demokrati. Det bidrager samtidig til at 
ændre styrkeforholdene, så der flyttes magt fra kapitalen til arbej-
derklassen og det store flertal af befolkningen. Det er ikke i sig selv 
socialisme, men det er socialistisk politik!

�: Bæredygtig vækst og beskæftigelse
Liberaliseringen af finanssektoren og af kapitalbevægelser i det 
hele taget, banede vejen for den dybeste økonomiske krise siden 
1930´erne. 

Konsekvenserne er alvorlige for arbejderklassen og for hele samfun-
det. Arbejdsløsheden er eksploderet i byggeri og transport, tusindvis 
af industriarbejdere har ikke noget job at vende tilbage til. Deres job 
er blevet ”eksporteret” til Asien og lavtlønsområder i Europa. Lang-
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tidsledigheden vokser, ikke mindst i udkantsområderne. Samtidig må 
vi i stigende grad importere varer, som vi tidligere producerede selv, 
med større belastninger af klima og miljø til følge. 

Enhedslisten afviser myterne om, at det er slut med industriproduk-
tion i Danmark, og at det skulle være muligt at sikre beskæftigelsen 
gennem produktion af viden uden en dertil hørende produktion af 
varer. Vi afviser også myterne om, at den offentlige sektor ikke må 
deltage i denne vareproduktion, og at det skulle være muligt at sikre 
beskæftigelsen ved at give tilskud til udvalgte kapitalgrupper.

Det forholder sig lige omvendt. Udviklingen viser med al tydelighed, 
at det ikke er muligt at sikre bæredygtig beskæftigelse i samfundet, 
hvis man overlader al produktion af varer og tjenesteydelser til mar-
kedsmekanismer og private kapitalinteresser.

Enhedslisten vil derfor bruge den offentlige sektor som motor for at 
sætte gang i beskæftigelsen på en måde som gavner miljø, arbejds-
miljø og velfærd. Der skal især sættes ind på følgende områder:

• Offentlige investeringer i forbedringer af veje, kloakker, kollektiv 
transport skal tages i anvendelse i langt større omfang, end der 
lægges op til i dag. Det samme gælder gennemgribende energire-
novering af hele bygningsmassen og forøgelse af det almennyt-
tige boligbyggeri. 

• Den offentlige sektor skal være langt mere offensiv med hensyn 
til selv at stå for forskning, teknologiudvikling og produktion, 
som kan skabe gode arbejdspladser og fremstille produkter, som 
vi har behov for og som kan være med til at skabe nye indtægter 
for den offentlige. En oplagt mulighed er forskning og udvikling af 
teknologi og produktion med hensyn til vedvarende energiforsy-
ning. Derfor skal lovgivningen ændres, så kommunerne får ret til 
selv at starte produktion, som lever op til kriterierne om bæredyg-
tighed både for  miljø og arbejdsmiljø. 

• Det offentlige skal have bedre muligheder for at sikre beskæfti-
gelsen i fremtiden. Også af den grund skal der sættes en stopper 
for yderligere privatisering og udlicitering af offentlige virksom-
heder og tjenesteydelser. Hver eneste gang der privatiseres og 
udliciteres, er det et tab af demokratisk kontrol med samfundets 
økonomi. Derfor arbejder Enhedslisten for, at de mange privatise-
ringer der er gennemført gennem de sidste 20-30 år rulles tilbage. 
Et vigtigt mål er, at de afgørende dele af infrastruktur, energifor-
syning og den finansielle sektor kommer på offentlige hænder.  

• Mulighederne for spekulation, udflytning af kapital og arbejds-
pladser skal begrænses. Det kræver et opgør med EU´s regler, men 
der kan allerede stilles krav ved udflagning af arbejdspladser om 
tilbagebetaling af erhvervsstøtte og finansiering af uddannelse 
og omskoling af de ansatte. Der skal sættes en stopper for banker-
nes muligheder for spekulative investeringer.

• Statens rolle i det økonomiske liv skal styrkes ved etableringen 
af en offentlig finanssektor, der kan fungere uden spekulation i 
forhold til løn- og budgetkonti, sikre billige boliglån og kreditter 
til virksomheder, som vil udvikle arbejdspladser på et bæredyg-
tigt grundlag. Samtidig medfører det alvorlige konsekvenser, 
når virksomheder som fx Vestas eller Lindøværftet flytter ud, 
og banker som Amagerbanken går konkurs. Deres jagt på profit er 
skadelig for en bæredygtig og social vej ud af krisen, og derfor må 
det offentlige enten i form af kommuner eller staten have mulig-
hed for at træde ind og overtage virksomhederne. Dermed kan de 
drives videre til gavn for fællesskabet. Det er nødvendigt, hvis vi 
skal fastholde arbejdspladser, sikre almindelige lønmodtagere og 
bevare velfærdssamfundet i fremtiden.

�: demokrati for borgere og ansatte
Det er en kendsgerning at den offentlige sektor er vokset og at der 

bruges flere penge på den end nogensinde før. Men borgerne ople-
ver massive nedskæringer på centrale velfærdsområder, de ansatte 
oplever dårligere arbejdsvilkår og ringere muligheder for at yde den 
gode service, som de og vi alle ønsker. 

Forklaringen er, at pengene i høj grad er gået til øget kontrol og bu-
reaukrati. Det er resultatet af årtiers privatiseringer, udliciteringer 
og indførelse af konkurrence som styringsredskab i den offentlige 
sektor. I dag står vi med en offentlig sektor, der på væsentlige områ-
der er blevet dyrere og dårligere.

Samtidig er det kommunale selvstyre – og dermed borgernes mulig-
hed for at få indflydelse på kommunalpolitikken – reduceret gennem 
kommunesammenlægninger, centralisering af beslutningsprocesser  
og stram styring af kommunernes økonomi. Kommunal-  og regions-
politikere er på mange måder reduceret til at administretere nedskæ-
ringer, dikteret af snævre ramme som er besluttet på Christiansborg.

Det bliver en stor opgave at vende denne udvikling. Enhedslisten vil 
især sætte ind på følgende områder:

• Ressourcerne skal flyttes fra bureaukrati og kontrol til flere an-
satte der er beskæftiget med omsorg, uddannelse og pleje.

• De offentligt ansatte er den stærkeste ressource. Offentlig ledelse 
skal bygge på tillid, på inddragelse af de ansatte i strategiudvik-
ling og planlægning. De ansatte skal i samarbejde med brugerne 
selv tilrettelægge det daglige arbejde inden for rammerne af sam-
fundsmæssige prioriteringer. De offentligt ansattes ytringsfri-
hed skal sikres, så de tør deltage i den offentlige debat og pege på 
fejl og mangler i den offentlige sektor uden frygt for at blive fy-
ret.

• Selvstyre for kommuner og regioner skal øges kraftigt, inden for 
minimumskrav til serviceniveau og kvalitet. Borgerne skal have 
mulighed for at få reel indflydelse på hvordan midlerne bliver 
brugt. Kravene om tvangsprivatisering og markedsstyring skal 
fjernes. 

• Offentlige institutioner skal sikres faste flerårige bevillinger, så 
borgere, ansatte og politikere får en reel mulighed for i fællesskab 
at lave ordentlig langtidsplanlægning og anvendelse af ressour-
cerne. Det skal garanteres, at effektiviseringer og eventuelle be-
sparelser bruges til at udbygge velfærd og arbejdsvilkår. 

• Først og sidst skal borgerne have langt mere direkte indflydelse 
– ikke kun i forældrebestyrelser, brugerbestyrelser mm, men også 
via lokale folkeafstemninger, lokalråd og ikke mindst tidlig og reel 
inddragelse i budgetprocessen. 

• Intet reelt demokrati uden at befolkningen sikres fri og lige ad-
gang til uddannelse på alle niveauer, fra folkeskole og gymnasier 
over ungdoms- og arbejdsmarkedsuddannelser til mellemlange 
og videregående uddannelser. Den voksende tendens til bruger-
betaling og privatisering af uddannelsessystemet skal stoppes og 
rulles tilbage.

4: Velfærd for alle
Øget frihed til markedsmekanismerne betyder øget ulighed og vok-
sende fattigdom. En stærk offentlig velfærdspolitik, der bygger på 
princippet om velfærd for alle, er det vigtigste modtræk mod dette. 

Det er ikke kun et spørgsmål om økonomiske nedskæringer og pri-
vatiseringer. Principperne for velfærdspolitikken er gradvis blevet 
ændret, så den i stadig mindre grad bygger på rettigheder, og i højere 
grad på sagsbehandlernes skøn og kravet om, at alle – også de syge 
– skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis de vil have sygedag-
penge og kontanthjælp. Afskaffelse eller yderligere forringelser af 
efterlønnen er et nyt led i denne udvikling.  
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• Enhedslisten står fast på arbejderbevægelsens gamle princip om 
velfærd for alle.  Derfor fastholder vi, at de rige skal have samme 
ret til velfærd, som de fattige, men de rige skal via en kraftig om-
fordeling af skattebyrden betale langt mere til den fælles vel-
færd. 

• Velfærd til alle og et tæt socialt sikkerhedsnet sikrer at samfundet 
fungerer, at borgerne har overskud til at deltage i samfundslivet, 
til at uddanne sig, søge nye udfordringer på arbejdsmarkedet og 
igangsætte nye projekter. Det betyder også bedre styrkeforhold 
for fagbevægelsen og mere magt til borgerne.

• Enhver forringelse af velfærdsrettigheder, dagpengesystem og 
det sociale sikkerhedsnet er en trussel mod gode løn og arbejds-
vilkår på hele arbejdsmarkedet. Frygten for at falde gennem ma-
skerne, hæmmer lysten til at kæmpe for gode løn og arbejdsvilkår. 
Enhedslisten fastholder derfor at den borgerlige regerings forrin-
gelser rulles tilbage og at der skal sikres økonomi til et væsentligt 
løft af overførselsindkomster. 

• Øget brugerbetaling på sundhed skaber øget ulighed. Enhedsli-
sten kæmper for at brugerbetaling afskaffes på alle områder, der 
vedrører befolkningens sundhed. 

• Velfærd skal finansieres gennem skatten, ikke gennem individu-
elle forsikringer og pensionsopsparinger. Skattemæssig finansie-
ring giver mulighed for fælles diskussion og beslutning om hvor-
dan velfærden skal udvikles. 

5: social og miljømæssig bæredygtighed
Den offentlige sektor har store muligheder for at fremme en økono-
misk udvikling, der er bæredygtig socialt og med hensyn til miljø og 
arbejdsmiljø:

• Den offentlige sektor bidrager i høj grad til udstødningen fra ar-
bejdsmarkedet på grund af stress og nedslidning i social- sund-
heds- og uddannelsessektoren. Det skal stoppes gennem bedre 
bemandinger, afskaffelse af tåbelige kontrolforanstaltninger og 
øget indflydelse til de ansatte på arbejdets tilrettelæggelse.

• Den offentlige sektor er den største forbruger af varer og tjeneste-
ydelser. Denne magt skal bruges til at stille krav til leverandører 
og tjenesteydere om at levere varer og ydelser som er produceret 
under overenskomstmæssige vilkår, som fremmer uddannelse og 
beskæftigelse af unge, og som er produceret med lav drivhusgas-
udledning, under miljømæssigt forsvarlige vilkår og ikke er trans-
porteret unødigt langt.

• Den offentlige sektor udgør en bagstopper for mange private 
virksomheder og finansinstitutioner gennem erhvervspakker og 
bankpakker. Der skal stilles krav til alle virksomheder, som det of-
fentlige hjælper, om f.eks. stop for udbetaling af udbytte til aktio-
nærerne og krav om investeringer i arbejdspladser.

• Offentlige myndigheder skal aktivt medvirke til at bekæmpe 
social dumping ved kun at benytte sig af leverandører og tjene-
steydere, der fungerer på overenskomstmæssige vilkår, og som 
stiller garanti for, at de kan betale skat og sociale bidrag og betale 
deres ansatte som aftalt. 

6: hvor skal pengene komme fra
En god offentlig sektor kræver massive investeringer. Det har vi råd 
til, men det kræver, at vi prioriterer væsentligt anderledes end i dag. 
De vigtigste metoder til at skaffe midler til en stærk og velfungerende 
offentlig sektor er følgende:

• Drop skattelettelserne til de rigeste, til de som tjener mere end en 
halv million kr. om året.

• Øget beskæftigelse, der i sig selv betyder flere skatteindtægter 
og færre udgifter til dagpenge og kontanthjælp. Investeringerne i 
jobs kan finansieres ved fremrykning af 1 % af den udskudte skat 
på de store pensionsformuer.

• Besparelser på el- og varmeregningerne gennem energirenove-
ring af alle offentlige bygninger.

• Øgede indtægter i takt med at offentlige myndigheder overtager 
produktion af varer og serviceydelser til det private erhvervsliv.

• Nedskæring af direkte og indirekte tilskud til private virksomhe-
der

• Krav til hele arbejdsmarkedet om forebyggende indsats, som kan 
begrænse arbejdsulykker, stress og nedslidning, og derved spare 
samfund og virksomheder for udgifter til sygedagpenge, kon-
tanthjælp og førtidspension.

• Øgede skatteindtægter gennem markant højere beskatning af 
multinationale selskaber, nordsøolie og kapitalindkomster.

7: socialistisk politik
Enhedslisten kæmper for en stærk offentlig sektor, der offensivt bi-
drager til en demokratisk og bæredygtig indretning af samfundet. 

En sådan politik vil blive mødt med rasende angreb fra de borgerlige 
partier og økonomer, og stærke kapitalgrupper. Vore modstandere vil 
sikkert også påstå, at det er socialisme. 

Til det må vi sige: Nej det er endnu ikke socialisme, men det er socia-
listisk politik fordi det forbedrer levevilkårene for det store flertal 
af befolkningen, og fordi øget offentligt ejerskab og kontrol med det 
økonomiske liv, styrker befolkningens muligheder for at få indflydel-
se på styringen af samfundet.

8: sådan vil enhedslisten arbejde for at forandre 
den offentlige sektor
Kampen om den offentlige sektor er en af de vigtigste opgaver for so-
cialister i dag.  Et stykke af vejen kan vi samarbejde med S og SF om 
konkrete skridt i den rigtige retning. Dette samarbejde vil vi gøre alt 
for at fastholde, gennem fremsættelse af konkrete forslag og indgå-
else af de nødvendige kompromisser.

Men vi oplever ofte, at de to partier bøjer af, når det kommer til egent-
lige konfrontationer med store kapitalinteresser. Vi oplever, at de to 
partier har opgivet at tage kampen om det afgørende magtspørgs-
mål: Skal demokratiet også gælde på arbejdspladserne ? Skal borger-
nes fælles interesser tælle mere end nogle få riges interesse i at tjene 
mest mulig? Eller sagt på en anden måde: Hvem skal bestemme over 
arbejdspladserne og produktionsmidlerne?

Enhedslistens medlemmer har derfor en stor opgave at rejse denne 
diskussion overalt hvor vi færdes – og ikke mindst i fagforeningerne 
– og vise, at en kamp for at udvikle i stedet for at afvikle den offentlige 
sektor ikke blot er et forsvar for de offentligt ansattes vilkår. Det er 
samtidig forsvar for gode løn og arbejdsvilkår for alle, og for en bære-
dygtig og demokratisk udvikling af samfundet. Denne kamp kan kun 
vindes, hvis den føres som en fælles kamp for offentligt og privatan-
satte.

Et øget kommunalt og regionalt selvstyre giver mulighed for store 
forbedringer gennem lokalt arbejde. Men det kræver at vi ikke læner 
os tilbage og venter på at der bliver et flertal på Christiansborg for vo-
res forslag, men derimod arbejder for at få lokale fagforeninger, mil-
jøbevægelse, lokale organiseringer med til til at rejse kravene og få 
dem gennemført. 

 Stillet af Hovedbestyrelsen



10  Årsmøde 2011

5.1 forslag om psykiatri-
politisk program
VisiOner FOr PsykO-
sOcial sunDheD
FN’s Handicapkonvention fastslår, at mennesker med såvel fysiske 
som psykiske problemer skal have de samme muligheder og rettighe-
der, som andre mennesker har. Danmark ratificerede konventionen i 
2009. Men der er lang vej fra ord til handling.
Enhedslisten vil arbejde for, at konventionens henstillinger og mål 
omsættes til virkelighed. Det kræver velfungerende, kvalificerede 
og tilgængelige institutioner som har kapacitet og kompetence til at 
arbejde effektivt for at fremme psykosocial sundhed i befolkningen. 
Enhedslisten vil derfor arbejde for at der sker en massiv oppriorite-
ring af resurserne inden for psykosocial sundhed.
Enhedslisten vil modarbejde alle former for diskrimination mod men-
nesker med alvorlige psykiske problemer i såvel lovgivning som for-
valtning og hverdagspraksis.
Alvorlige psykiske problemer kan aldrig forstås alene som private og 
individuelle problemer. Deres årsag, baggrund og virkning kan ikke 
forstås uafhængig af kulturelle, sociale og materielle vilkår. Indsat-
sen skal derfor rette sig mod alle de faktorer, - samfundsmæssige som 
genetiske - der spiller sammen, når psykiske problemer opstår. 
Alle sektorer bærer hver deres del af ansvaret for at ændre på de for-
hold, der skaber såvel fysiske som psykiske helbredsproblemer. Det 
kræver koordinering af indsatsen og fastholdelse af det kollektive 
ansvar. Indsatsen skal styres lokalt og demokratisk og skal i særlig 
grad være åben over for brugerens egen forståelse af de psykiske pro-
blemers årsag, virkning og mulige løsning.

National handlingsplan
Enhedslisten vil arbejde for, at der udformes en visionær og helheds-
orienteret national handlingsplan, der tilgodeser mennesker med al-
vorlige psykiske problemer. 1

Der er behov for en ny balance i det psykiatriske system, hvor den bio-
medicinske tilgang i dag spiller en for stor rolle i sammenligning med 
andre tilgange. Der er brug for at  udvikle og afprøve nye psykosociale 
behandlings- og arbejdsmetoder, der består af en bred vifte virksom-
me og veldokumenterede indsatsformer.

Handlingsplanen skal bygge på følgende principper:

empowerment                                                                                                                         
Mennesker med alvorlige psykiske problemer skal ikke fratages mag-
ten over eget liv og egne fremtidsudsigter og reduceres til patienter 
eller klienter. Der skal derimod arbejdes for en kollektiv og individuel 
mobilisering til at mestre eget liv, være med til at styre indsatsen og 
til mere overordnet at involvere sig i sociale forandringer. Det kræver 
en indsats, som fremmer stillingtagen, selvstændighed og fælles-
skab, og som inddrager hvert menneskes værdier, viden og indsigt i 
en udviklende dialog på alle niveauer.

recovery – at komme sig                                                                                         
Det skal gøres til et centralt omdrejningspunkt i alle indsatser, at 

1) vi vælger betegnelsen ‘mennesker med alvorlige psykiske problemer’ vel vidende 
at den kan virke upræcis. vi vil derfor understrege, at vi taler om mennesker som 
har så store problemer, at de på den ene eller den anden måde kommer i kontakt 
med det psykiatriske system, herunder også mennesker som får diagnoser som 
skizofreni, personlighedsforstyrrelser, depression og bipolare lidelser. omvendt 
kan betegnelsen anklages for at antyde at problemerne alene eller primært findes 
inden i den enkelte. dette er ikke hensigten, idet vi netop opfatter alvorlige psy-
kiske problemer som noget der opstår og udvikles i relationen mellem det enkelte 
menneske, omgivelserne og samfundet.
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mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig - også 
selv om processen kan være vanskelig og langvarig. Der skal fokus på 
at fremme den enkeltes mulighed for at få et liv uden for sygdom og 
patientrolle. De professionelle skal understøtte denne recovery-pro-
ces både individuelt og kollektivt.

mål og metoder                                                                                                               
Enhedslisten vil bygge på følgende overordnede mål og metoder i ind-
satsen for psykosocial sundhed: 
• Demokratisk styring med inddragelse af brugerne
• Forebyggelse
• Lokal forankring
• Lige rettigheder

demokratisk styring                                                                                                                                  
For at opnå reelle valgmuligheder og meningsfulde løsninger for bru-
gerne skal psykiatrien styres demokratisk af de involverede delta-
gere.
Deltagerstyring kræver tilstrækkelige resurser under lokal demokra-
tisk kontrol. Resurserne skal være fleksible frem for at være bundet 
til individualiserede takster. Dermed kan resurserne anvendes til at 
understøtte og udvikle en bred vifte af initiativer i samspil mellem 
professionelle, brugere og lokalmiljø. Det vil give muligheder for at 
professionelle og brugere kan deltage i at udvikle fællesskaber og 
knytte an til dem, der findes i civilsamfundet i forvejen. 
Effekten og virkningen af de forskellige initiativer evalueres løbende 
med henblik på at sikre den bedst mulige indsats over for mennesker 
med alvorlige psykiske problemer.
For at sikre at prioriteringer og metodevalg sker ud fra hensynet til 
brugerens behov er det desuden afgørende, at brugerens valg respek-
teres. Det indebærer

1. ret til at træffe frie og informerede valg byggende på forskellige 
faglige tilgange, der sætter brugeren i stand til at vælge mellem 
f.eks. medicin, samtale, terapi og andre former for behandling 
med hensyntagen til konsekvenser ved at undlade behandling, 
samt risici, komplikationer og bivirkninger ved den foreslåede be-
handling

Enhedslisten vil desuden støtte

2. at brugeren får adgang til uafhængig og uvildig bistand til at træf-
fe et sådant valg                        

3. at der gives støtte og indflydelse til foreninger og bevægelser, 
som organiserer nuværende og tidligere psykiatribrugere

4. at der nedsættes lokale psykosociale forbrugerråd med repræ-
sentanter fra brugerorganisationerne.

5. at der iværksættes en bred folkeoplysende indsats, hvor psykia-
tribrugerne sikres en central rolle som formidlere af egne erfarin-
ger.

forebyggelse                                                                                                                       
Indsatsen for psykosocial sundhed begynder med forebyggelse. So-
cial eksklusion, fattigdom, dårligt arbejdsmiljø og andre belastende 
påvirkninger kan skabe eller forstærke alvorlige psykiske problemer, 
og forebyggelsesindsatsen handler derfor om at skabe et grundlæg-
gende anderledes samfund med mindre ulighed og bedre plads til for-
skellighed. 
Den forebyggende indsats skal modvirke at psykiske problemer bliver 
alvorlige, langvarige og invaliderende. Mennesker med begyndende 
psykosociale vanskeligheder skal sikres: 

7. en rettidig og individuelt tilpasset hjælp inden psykiske proble-
mer vokser sig uoverkommelige. 

8. en koordineret indsats i dagligdagen, dér hvor den enkelte færdes 
i familie, på uddannelsesstedet, arbejdspladsen eller i fritids- og 
foreningslivet.

Lokal forankring                                                                                                                   
Når mennesker oplever psykiske problemer eller er tynget af bela-
stende livsbegivenheder, skal der sættes hurtigt ind og ydes hjælp 
til at genoprette balancen og komme videre med livet. Hjælpen skal 
være tilgængelig i lokalsamfundet og skal bygge på de netværk og re-
surser der i forvejen findes.

Mennesker med alvorlige psykiske problemer skal have

9. ret til at få hjælp uden at flytte på institution eller blive indlagt på 
psykiatrisk afdeling

Det sker bedst ved at sikre

10. lokalt forankrede og helt åbne tilbud om hjælp 24 timer i døgnet, 
hvor alle kan henvende sig uden at være visiteret, herunder ud-
bygning af distriktspsykiatrien, så indlæggelse kan undgås 

11. tilgængelige psykosociale tilbud i nærmiljøet og tilstrækkelig 
støtte i eget hjem til at mestre dagligdagen og til fortsat rehabili-
tering. 

12. lokale tilbud til mennesker, der både har alvorlige psykiske pro-
blemer og misbrugsproblemer.

Når der er behov for det skal det sikres 

13. at den psykosociale indsats koordineres mellem det psykiatriske 
behandlingssystem, kommunen og den berørte selv.

Lighed i sundhed og lige rettigheder
Der er markant social forskel i risikoen for at udvikle alvorlige psy-
kiske problemer ligesom problemerne i sig selv medfører nedsat ar-
bejdsevne, nedsat social funktionsevne og ufrivillig social isolation. 
Enhedslisten vil arbejde for at mennesker med alvorlige psykiske pro-
blemer sikres

14. lighed i adgang til forebyggelse og sundhedsydelser. 
15. ret til selv at vælge hvilken kommune de vil bo i
16. et større udbud af varierede boformer som f.eks. bofællesskaber, 

opgangsfællesskaber eller egen selvstændig bolig med støtte
17. klageadgang til sociale nævn med ligelig repræsentation af tidli-

gere og nuværende brugere og professionelle

Psykosocial indsats

Behandling 
Der skal opbygges et stærkt psykiatrisk beredskab, der har en sådan 
kvalitet at brugen af tvangsindlæggelse, tvangsbehandling, bælte-
fiksering og andre indgribende foranstaltninger minimeres. 

Enhedslisten anser det for vigtigt at ændre magtforholdet mel-
lem psykiater og patient for at fremme andre veje i behandlingen og 
på længere sigt helt at afskaffe tvang i psykiatrien. 

Mennesker med alvorlige psykiske problemer skal have ret til at 
afgive en psykiatrisk forhåndserklæring, hvor det tilkendegives hvil-
ken behandling, der ønskes/ikke ønskes. F.eks. afvisning af tvangs-
medicinering eller behandling med elektrochok. Er et menneske til 
fare for eget eller andres liv kan der anvendes magt som nødværge på 
samme måde og efter samme regler, som over for mennesker, der ikke 
har alvorlige psykiske problemer.

Den psykiatriske forhåndserklæring skal respekteres, således at den 
enkelte f.eks. ikke udsættes for tvangsmedicinering eller elektro-
chok, hvis det er fravalgt.

Derudover ønsker Enhedslisten

18. at pårørende og netværk systematisk inddrages i behandlings-
processen

19. at der er adgang til hurtig behandling, så risiko for forværring af 
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problemerne undgås
20. at der sættes ind for at forebygge overdødelighed på grund af 

livsstilsrelaterede forhold og behandling med psykofarmaka. 

rehabilitering
Ifølge Handicapkonventionen skal mennesker med psykiske og fy-
siske handicap have mulighed for ”at opnå og opretholde den størst 
mulige uafhængighed, fuld fysisk, psykisk, social og erhvervsmæs-
sig formåen samt fuld inkludering og deltagelse i alle livets forhold”. 
Enhedslisten vil sikre at mennesker med alvorlige psykiske proble-
mer sikres

21. støtte til rehabilitering, der tager udgangspunkt i det, der er me-
ningsfuldt for den enkelte og dennes hele livssituation og ønsker, 
og som først og fremmest tager sigte på at øge den enkeltes livs-
kvalitet i hverdagen.

22. adgang til revalidering med henblik på faglig omskoling eller støt-
te til et nyt kvalificerende uddannelsesforløb, så tilknytning til 
arbejdsmarkedet kan fastholdes eller genetableres.

23. adgang til arbejde på normale løn- og arbejdsvilkår, men tilpasset 
den enkeltes funktionsnedsættelse. 

24. adgang til de støttemuligheder, der tilbydes form af personlig 
assistance og i mentorordninger uanset graden af funktionsned-
sættelse. Det afgørende skal være, at den enkelte finder tilbud-
dene relevante.

sikring af forsørgelsesgrundlaget
Fattigdom og andre økonomiske vanskeligheder kan skabe eller 
forværre alvorlige psykiske problemer. Enhedslisten vil sikre

25. at alle overførselsindkomster her og nu får et løft og at der på 
længere sigt indføres en samfundssikret mindsteindkomst på kr. 
15.000,- (2011priser)

For nogle mennesker med alvorlige psykiske problemer kan det være 
vigtigt at der ikke er krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Det kan gælde for mennesker i alle aldre, og førtidspension skal der-
for kunne tilkendes uden skelen til alder. 
Omvendt skal førtidspension ikke være en hindring for at prøve kræf-
ter med arbejde og uddannelse, hvis arbejds- og funktionsevnen for-
bedres eller lysten er til stede.
Enhedslisten vil sikre at alle førtidspensionister

26. tilbydes vejledende samtaler og systematisk opfølgning ved eva-
lueringssamtaler således, at muligheder for at komme sig løbende 
undersøges.

27. et førtidspensionsbevis, der giver den enkelte sikkerhed for, at 
den tilkendte førtidspension står ved magt, hvis kræfterne ikke 
slår til på arbejdspladsen eller i uddannelsessystemet. Det vil 
sætte mennesker med alvorlige psykiske problemer i stand til 
uden frygt for morgendagen at afprøve forskellige muligheder for 
at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller kunne deltage i sociale 
aktiviteter.

retspsykiatrien
Enhedslisten vil arbejde for hurtigst muligt at igangsætte de meget 
omfattende og radikale ændringer af retspsykiatrien, som Handicap-
konventionen lægger op til ved at formulere nye internationale men-
neskerettigheder for mennesker med alvorlige psykiske problemer. 
Enhedslisten ønsker, at der i stedet for skærpet overvågning og sik-
kerhed i retspsykiatrien sættes fokus på

28. at skabe tillid og gode rammer under opholdet og forberede den 
enkelte til en tilværelse uden for afdelingen

29. at få afskaffet de tidsubestemte straffe

Enhedslisten finder med baggrund i den utilstrækkelig rammebevil-
ling til den almene psykiatri og den aktuelle udvidelse af antallet af 
retspsykiatriske sengepladser, at 

30. budgettet til retspsykiatrien bør dækkes af Justitsministeriet.

støtte til mennesker med etnisk minoritetsbaggrund 
Sprogproblemer må ikke være en barriere for etniske minoriteters 
møde med de sociale myndigheder og sundhedsvæsenet, hvor mang-
lende eller dårlig kommunikation øger risikoen for misforståelser og 
forkerte diagnoser og behandling.

31. Der skal derfor genindføres et egentlig retskrav på gratis og vel-
kvalificeret tolkebistand.

32. Der skal gøres en særlig indsats for, at flygtninge med traumer 
tilbydes en tværfaglig og sammenhængende rehabiliteringsind-
sats. 

33. Der skal etableres regionale Videnscentre for transkulturel psy-
kiatri 

Viden, metodeudvikling og forskning 
I indsatsen for psykosocial sundhed spiller medarbejderne en stor 
rolle. Medarbejderne i såvel behandlings- som rehabiliteringsind-
satsen skal derfor være veluddannede og have gode muligheder 
for løbende efter- og videreuddannelse. Der er her brug for en øget 
fokus på recovery og empowerment i grund-, efter- og videreuddan-
nelse, så det fremadrettet sikres, at denne viden kommer til at danne 
grundlag for hele indsatsen. 
Enhedslisten ønsker også en opprioritering af praksisbaseret og bru-
gerinvolverende metodeudvikling, evaluering, forskning og formid-
ling heraf, så gode erfaringer får mulighed for at spredes. Der er brug 
for tværsektorielt og tværfagligt samarbejde herom og for at dette 
gøres til et vigtigt nationalt satsningsområde i handlingsplanen for 
psykisk sundhed.

Enhedslisten går ind for

34. Aktiv inddragelse af mennesker med alvorlige psykiske problemer 
som centrale deltagere i undervisning og forskning. Mennesker 
med egne erfaringer bør spille en væsentlig rolle i planlægning, 
gennemførelse og evaluering, både lokalt, regionalt og nationalt.

35. Udvikling af stærke og flerfaglige forskningsmiljøer inden for så-
vel grundforskning som anvendelsesorienteret forskning med et 
garanteret økonomisk underlag, der sikrer en langsigtet, uafhæn-
gig indsats.

36. Medicinalindustriens magt til at tilbageholde for dem ubekvem-
me forskningsresultater må effektivt brydes, og det skal lovgiv-
ningsmæssigt sikres, at læger som understøttes af eller har øko-
nomiske interesser i medicinalindustrien, ikke overfor patienter 
og offentlighed fremstår som uafhængige.

37. Der bør arbejdes for, at medicinalindustrien internationalt pålæg-
ges en ”forskningsskat”, så der kan etableres en uafhængig forsk-
ning i medicinsk behandling af alvorlige psykiske problemer.

finansiering                                                                                                                              
Økonomisk kassetænkning og uhensigtsmæssige incitamenter mod-
virker i mange tilfælde gode helhedsløsninger. 
Enhedslisten vil arbejde for at den psykosociale sundhedsindsats

38. sikres tilstrækkelige økonomiske midler til at dække de aktuelle 
behov, der er i både regioner og kommuner. 

39. bliver fuldt finansieret via de statslige og kommunale budgetter i 
stedet for at være delvist finansieret via puljemidler.

 
Stillet af Hovedbestyrelsen
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6.1 forslag om bolig-
social politik
uDsatte bOliG-
OmråDer
En række boligområder er blevet udpeget som ghettoer af V, K, O-re-
geringen. Og de har foreslået at sætte bulldozerne ind for at fjerne 
problemer i det de kalder ”de sorte pletter”. Desværre har S-SF valgt 
at gå med på den retorik og har fremsat forslag om særlige retsregler 
for disse områder. 
Mange forskere har påpeget at det er fuldstændig forfejlet at snakke 
om ghettoer i Danmark og at den stigmatisering der ligger i ghetto-
begrebet, er med til at forstærke problemerne i stedet for at løse det. 
Ligesom en række af de redskaber V, K, O vil betjene sig af vil øge op-
splitningen og diskriminationen i samfundet.

Men samtidig er det vigtigt, at vi erkender at der er nogle boligområ-
der der er udsatte og har sociale problemer, som kan vokse sig større, 
hvis ikke vi sætter ind og løser områdernes vanskeligheder nu. 

Vi kan se i Paris forstæder, storbyer i England, USA og flere andre ste-
der i verden, hvilke problemer vi kan stå med om 10-20-30 år, hvis ikke 
vi gør noget. 

Udsatte boligområder er boligområder, hvor en stor del af beboerne er 
uden arbejde og lever i fattigdom og hvor mange af beboerne har en 
lang række andre sociale og sundhedsmæssige problemer. V, K, O har 
valgt også at medtage beboernes etniske baggrund i deres definition 
af ”ghettoer”. I Enhedslisten mener vi ikke at folks etniske baggrund i 
sig selv udgør et problem. Men når man fastholder flygtninge og ind-
vandrere i fattigdom, så bliver integration i samfundet meget sværere 
og det kan sammen med den diskrimination og racisme, der generelt 

findes i samfundet og sammen med andre sociale og sundhedsmæs-
sige problemer forstærke problemerne i nogle boligområder.

Der er også nogle af de udsatte boligområder, hvor boliger og fælles 
faciliteter og udendørs arealer er nedslidte og trænger til gennemgri-
bende renoveringer. 

Heldigvis har de udsatte boligområder også mange gode kvaliteter og 
mange mennesker er meget glade for at bo der. Der er derfor mange 
ressourcer at bygge på, når vi skal gøre en indsats for at løse proble-
merne. 

Vores vision
I Enhedslisten har vi en vision om at få vendt udviklingen. Vi har en 
række forslag til, hvordan vi i løbet af 10 år kan sikre, at ingen bolig-
områder er udsatte. Samtidig mener vi at det er helt afgørende at få 
gjort op med, at vi i stigende grad bor i grupper, der ligner hinanden 
med hensyn til indkomst, social baggrund mm og uden kontakt med 
andre grupper. 

Vi har en vision om boligområder, der bygger på mangfoldighed 
blandt beboerne både aldersmæssigt, socialt, kulturelt og etnisk. Det 
vil også give mulighed for at mennesker, der har et tilhørsforhold til 
hinanden, der ønsker og har glæde af at bo sammen, fx flere genera-
tioner sammen, får mulighed for det. Vi ønsker at blande familieboli-
ger til både store og små familier, ældreboliger, handicapboliger, ung-
domsboliger, bofællesskaber, skoler og institutioner, kulturtilbud, 
sportsfaciliteter, forretninger, cafeer, rekreative områder og arbejds-
pladser. Vi vil bygge varieret og attraktivt med boliger til en husleje, 
der er til at betale også hvis man har en lav løn eller er på overførsels-
indkomster.
 

Vi tror på at mennesker kan mere sammen. At når vi har forskellige 
ressourcer og forskellig baggrund, så kan vi mere sammen, end hvis vi 
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kun er sammen med nogen der ligner os selv. Sådan som forskning om 
skoler viser, at en blandet elevsammensætning styrker alle elever.

Bekæmp fattigdommen – ikke de fattige og deres 
boliger
Problemerne i de udsatte boligområder løses ikke ved at rive dem 
ned. Problemerne er forårsaget af de sociale forhold, som præger de 
udsatte områder: fattigdom, arbejdsløshed, dårlig sundhedstilstand, 
sociale og psykiske problemer.

Hvis vi grundlæggende skal forbedre forholdene så skal vi afskaffe 
fattigdommen. Fattigdom øger risikoen for mange andre sociale pro-
blemer. Fattigdom giver dårligere sundhed, bl.a. fordi man ikke har 
råd til sund mad, tandlæge, medicin. Fattigdom betyder risiko for 
ensomhed, fordi man ikke har råd til at deltage i sociale aktiviteter. 
Fattigdom har store konsekvenser for børn både i form af afsavn og 
social marginalisering i forhold til andre børn. 
Uligheden i vores byer er meget stor. Der kan være over 10 års forskel 
på hvor lang tid man kan regne med at leve afhængigt af, om man bor 
i den ene eller anden bydel. 

Selvom vi får afskaffet fattigdommen løser det selvfølgelig ikke alle 
problemer. Men det vil give langt bedre muligheder for at løse andre 
problemer og det vil samtidig forebygge at fattige mennesker får end-
nu flere problemer, fx hjemløshed som alt for mange ender i, fordi de 
ikke har råd til at betale husleje. 

Konkret vil vi:
- Afskaffe fattigdomsydelserne, dvs starthjælp, kontanthjælpsloft, 

450-timers regel, ungeydelse, så alle får fuld kontanthjælp. Sam-
tidig ønsker vi at fjerne ægtefælleafhængigheden.

- Indføre en fattigdomsgrænse, så det bliver tydeligt hvor mange 
mennesker, der lever i fattigdom og om nye politiske tiltag øger el-
ler mindsker fattigdommen

- Få fuld satsregulering af overførselsindkomster, så de ikke løben-
de udhules

- Arbejde for at alle overførselsindkomster hæves, så ingen skal 
leve for under 15.000 kr. om måneden

- Fjerne loftet over børnefamilieydelse
- Skabe arbejdspladser både generelt i samfundet, bl.a. gennem 

offentlige investeringer og konkret i boligområderne fx med ren-
hold, vedligeholdelse, grønne områder, nyttehaver, sociale og 
kulturelle aktiviteter

- Sikre så lave huslejer i alle almene boliger, så alle har råd til at bo 
alment. 

 
styrk den almene boligsektor 
Almene boliger er en rigtig god boligform. Det giver mulighed for bil-
lige boliger, der ikke er genstand for spekulation. Der er gode mulig-
heder for fleksible løsninger, man kan bytte og flytte rundt. Det er en 
demokratisk boligform, hvor man dels kommer ind via en venteliste, 
dels via kommunal anvisning. Samtidig betyder det kollektive ejer-
skab og ansvar at beboerne er med i demokratisk at beslutte om deres 
egen hverdag. Det er som regel boligområder, hvor der er tænkt meget 
over at skabe mulighed for fællesskab og gode udfoldelsesmulighe-
der for børn. 

V, K, O har i hele deres regeringstid angrebet lejerne og særligt almen-
boligsektoren. Først og fremmest ved igen og igen at stjæle lejernes 
penge fra Landsbyggefonden. De penge indbetales af lejerne og skul-
le først og fremmest bruges til renoveringer. Men i stedet er de blevet 
brugt til at bygge ældreboliger og andre opgaver, som hele samfundet 
burde være med til at betale for. 

Samtidig er ejerboligerne blevet omdannet til et gigantisk spekula-
tionsmarked med ekstreme lånemuligheder. I dag bor stort set ingen 
fra samfundets elite i almene boliger, de bor i ejerboliger og har priori-
teret deres egen boligform. 

Især i Københavnsområdet er en væsentlig grund til at der bor så 
mange med store sociale problemer i de udsatte boligområder, at kom-
munerne har ret til at anvise mennesker til 25 % af de almene boli-
ger. En tilsvarende anvisningsret gælder ikke til andre boligformer. 
Samtidig er der nogle kommuner der har taget et stort boligsocialt 
ansvar og har mange almene boliger, mens andre kommuner stort 
set intet ansvar påtager sig. I Københavns Kommune er det ikke nok 
at være boligløs for at kunne få anvist en bolig, man skal også have 
andre sociale problemer fx alvorligt misbrug. Andre steder i landet er 
der tomme boliger og alle boligløse får anvist boliger. Alle steder er 
en væsentlig årsag til, at der opstår udsatte boligområder, at der er 
mange mennesker, som ikke har noget valg, når de skal finde en bolig. 
De har ikke mulighed for at købe en bolig og kender ikke nogen, der 
kan skaffe dem en billig privat lejebolig. Især ikke mennesker der lever 
i fattigdom og med sociale problemer. 

Flertallet i folketinget har ikke villet udbrede det boligsociale ansvar, 
men har i stedet indført love, der giver almene boligorganisationer 
og kommuner mulighed for at give bestemte grupper fortrinsret til 
almene boliger, i stedet for kun at tildele ledige boliger efter venteli-
sterne, og til at nægte personer på bl.a. kontanthjælp ret til at flytte 
ind i bestemte områder, såkaldt fleksibel eller kombineret udlejning. 
V, K, O havde også et ønske om at lovgivningen kunne bruges til at 
sortere folk med anden etnisk baggrund fra. Det er et ønske om social 
diskrimination og strukturel racisme, som vi tager afstand fra.
Det er typisk mennesker i arbejde, der kommer før i køen. Det kan også 
være studerende, eller ældre, eller folk der lige er blevet skilt. I nogle 
boligområder har det ført til tomme boliger, fordi kommunen hellere 
vil betale husleje for tomme boliger end at lade kontanthjælpsmodta-
gere flytte ind. Vi mener at kontanthjælpsmodtagere har samme ret 
som alle andre til at få en bolig og at ens etniske baggrund ikke skal 
have betydning for om man kan få en bolig. Derfor stemte vi imod de 
lovforslag. 

Den langsigtede løsning er at sikre, at langt flere kommuner og bolig-
områder tager boligsocialt ansvar og at huslejerne bliver til at betale 
i langt flere boliger. Indtil vi får flertal for det og for at afskaffe de dis-
kriminerende love, vil vi arbejde for at de mennesker, der ikke får den 
bolig, de står først i køen til, sikres ret til en anden bolig, så de ikke 
kommer til at stå længere tid på venteliste.  

Her og nu tror vi på at man kommer rigtig langt med dialog og tilbud. 
Hvis kommune og boligorganisationer snakker godt sammen og snak-
ker med den enkelte boligsøgende og så giver gode tilbud om boliger i 
forskellige boligområder, i stedet for at kommunen sender alle til ét 
bestemt boligområde, så vil det forebygge en stor del af problemerne.

Konkret vil vi:
- Stoppe tyveriet fra Landsbyggefonden. I stedet skal pengene 

bruges til renoveringer, især klimarenoveringer, så beboerne på 
længere sigt kan spare på energien

- Staten skal støtte renoveringer og nybyggeri og boligsocialt ar-
bejde, ligesom man gør til andre boligformer

- Fjerne moms på administration af almene boliger
- Fjerne muligheden for at sælge almene boliger til ejerboliger
- Give almene boligorganisationer mulighed for 50-årige lån
- Give almene boligorganisationer mulighed for at opkøbe ejer- og 

andelsboliger og omdanne dem til almene boliger – også villaer i 
rigmandskvarterer

- Indføre kommunal anvisningsret til private lejeboliger
- Sikre regional planlægning af boligbyggeri og i hovedstaden sikre 

at den kommunale anvisningsret kan bruges til lejeboliger i hele 
regionen, så alle kommuner kommer til at løfte deres del af ansva-
ret, men selvfølgelig i en dialog med den boligsøgende, så man fx 
ikke får flere timers transport. 

- Arbejde for at den kommunale anvisning sker i et tæt samar-
bejde med de almene boligorganisationer og lejerorganisationer, 
så man løbende har dialog med beboerne og kan justere anvis-
ningsmønstre. 
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Inklusion og tryghed i stedet for marginalisering
Under V, K, O har den stigende racisme, diskrimination og stigmatise-
ring af flygtninge og indvandrere og italesættelsen af nogle boligom-
råder som ”ghettoer”, ”sorte huller” osv. fået tegnet et billede af, at be-
boernes etniske og kulturelle baggrund er årsag til sociale problemer, 
utryghed og kriminalitet. Det har gjort, at V, K, O har kunnet gennem-
føre love og regler som ellers ikke ville blive accepteret. 

Den diskriminering og stigmatisering der foregår, er også med til at 
nogle af beboerne vender ryggen til samfundet. Især nogle af de unge 
mænd, der ikke kan få praktikplads og gang på gang bliver diskrimi-
neret i nattelivet og hele tiden i medierne bliver hængt ud som rødder 
og bandemedlemmer og ender med at give op i forhold til at blive en 
del af samfundet. 
Flere af de unge mænd søger i stedet fællesskabet i en ”gangsta” kul-
tur som vi kender fra mange andre vestlige storbyer. Hvor man hæn-
ger sammen og holder sammen – hvor gruppen er den eneste autori-
tet, og hvor man holder sammen mod alle andre – og mod autoriteter 
som skole og politi. De udviser en ”gangsta”attitude med sexistisk 
kvindesyn og en meget rå omgangsform. 

Men selvom vi ved, at det er sociale problemer og marginalisering der 
ligger bag, så er det ikke en undskyldning for vold og hærværk. Vi vil 
ikke acceptere at sådanne grupper af unge dominerer bestemte bolig-
områder eller skoler eller bliver rollemodeller for mindre børn. Derfor 
er det nødvendigt at vi sætter ind med både en social indsats og en 
politiindsats.

Det er desværre ikke kun de unge mænd, men også mange andre so-
cialt udsatte, der ikke oplever at samfundet er for dem. De kommer i 
klemme i systemerne og forstår ikke de breve de får. Nogle søger der-
for rådgivning hos andre, det kan være religiøse ledere, naboer, nogle 
gange plattenslagere, eller nogle der bare vil tjene penge. Det kan 
føre til helt forkert rådgivning.

Konkret vil vi:
- sikre fritidsjobs til udsatte unge
- sikre ungdomsuddannelse og praktikpladser til alle unge
- Sikre godt boligsocialt arbejde, der også er opsøgende og igang-

sætter aktiviteter 
- Sikre at der tæt på boligen er aktiviteter med stærke fællesskaber 

for børn og unge, så de får et alternativ til gadens fællesskab
- Sikre at der er gode folkeskoler i lokalmiljøet med tilstrækkelige 

ressourcer og store skoledistrikter, der omfatter flere slags bolig-
områder, i stedet for tvangsspredning

- Sikre et godt nærpoliti der arbejder tæt sammen med beboerne
- Styrket indsats mod organiseret kriminalitet
- Indføre statskontrol med salg af hash og dermed fjerne en milliar-

dindtægt fra de kriminelle
- Oprette social- juridisk rådgivning/retshjælp i de udsatte bolig-

områder, som kan yde vejledning og rådgivning om juridiske og 
sociale forhold og hjælpe med kommunikation med boligorganisa-
tionen og diverse myndigheder, såsom politi, retsvæsen, kommu-
nekontorer, statsforvaltning og udlændingeservice

- Sikre familiekoordinatorer, så en familie ikke skal håndtere 17 for-
skellige sagsbehandlere, men har én koordinator til at sikre at til-
tag og kommunikation med forskellige myndigheder koordineres

- Oprette opsøgende traumeteams til familier med flygtningebag-
grund, så fx krigs- og torturtraumer ikke går i arv til næste gene-
ration

- Sikre en koordineret ny start til meget udsatte familier
- Sikre hurtig og koordineret indsats overfor børn og unge der er i 

eller på vej i kriminalitet

 
Lokale løsninger – demokratiske løsninger
Vi skal sikre at almene boliger udvikles, så de også passer til de behov 
vi har i dag og i fremtiden. Der skal være gode tidssvarende boliger til 
mange slags mennesker, og gode fælles faciliteter både indendørs og 

udendørs. Ikke mindst mange aktivitetsmuligheder til børn og unge.

Vores byer er ikke ens og de udsatte boligområder er det heller ikke. 
Der er langt fra mindre bebyggelser som Mjølnerparken på Nørrebro i 
København til store næsten selvstændige byområder som Vollsmose 
i Odense og Gjellerupparken i Århus. Der er stor forskel på hvad kom-
munerne bevilliger til sociale og kulturelle indsatser til sine udsatte 
borgere, såvel som til sine udsatte boligområder.
Derfor kan der ikke laves detaljerede centralt fastsatte planer for alle 
udsatte boligområder. I stedet er det nødvendigt med vide rammer i 
de centrale initiativer, så beboere, boligorganisationer og kommuner 
kan tilpasse initiativerne til lokale forhold. Der vil være løsninger som 
ét sted er det helt rigtige, men i et andet boligområde vil være helt for-
kert. 

Nogle boligområder trænger til at blive ”genplanlagt” ud fra situatio-
nen og behovene i dag. En del boligområder blev anlagt dengang man 
mente, at boligområderne kun skulle være til at bo i (sovebyer) og så 
skulle man køre et andet sted hen for at arbejde - og indkøbsmulighe-
der, kulturelle tilbud osv skulle også ligge andre steder. I dag ønsker vi 
at boligområderne også skal summe af liv om dagen og både af hensyn 
til mennesker og miljø ønsker vi, at der skal være arbejdspladser, for-
retninger, kulturelle tilbud m.m. blandet med boligerne. Ligesom der 
er kommet meget ny viden fx om at store græsplæner mellem blokke-
ne ikke altid er den bedste måde at få mennesker til at bruge udendørs 
arealerne sammen. Der kan en variation med bakker, bevoksning, 
stier, legepladser, boldbaner, måske nyttehaver og andet virke langt 
bedre til at trække folk udendørs.
Der er også helt andre krav i dag til bygningerne fx i forhold til handi-
captilgængelighed og klimamål. 

Når et boligområde skal gennemgribende renoveres er det afgørende, 
at det sker i en demokratisk proces og med udgangspunkt i de men-
nesker, der bor i området og deres behov. Vi har lært af saneringerne 
i den gamle boligmasse, hvor man er gået væk fra bare at rive boliger 
ned, nogle gange med den bagtanke at komme af med nogle beboere. 
Vi har lært at vi i stedet skal satse på kvarterløftprojekter, område-
fornyelser, gårdsaneringer m.m. 
Vi skal også lære af det, der foregår i dag hvor en del politikere i rege-
ring, folketing og byråd tilsyneladende intet har lært, men ønsker at 
tvinge kommuner og de almene boligorganisationer til at støtte ned-
rivninger, salg til ejerboliger m.m. med henblik på at ændre beboer-
sammensætningen og truer med kun at give støtte til renoveringer, 
hvis man samtidig følger kravene. 

Det kan i nogle tilfælde være fornuftigt at rive bygninger ned, som 
det fx er sket med mange baghuse i København, men det må aldrig 
være ud fra ønsket om at komme af med nogle beboere eller nedbringe 
andelen af almene boliger, som nogen har ønsket i Gellerup. På samme 
måde kan det i nogle tilfælde være fornuftigt at slå små lejligheder 
sammen til større eller ombygge nogle lejligheder til fælles facilite-
ter. Men det er afgørende at der så sikres genhusning til beboerne 
og i mange tilfælde vil det være muligt at bygge nye boliger i samme 
boligområde. Renoveringer må selvfølgelig ikke føre til at huslejerne 
stiger, så beboerne ikke længere har råd til at betale huslejen.  

Vi ønsker at løse de sociale problemer der gør boligområder udsatte, 
ikke mindst den store ulighed i samfundet, der i høj grad præger bolig-
området. Og vi ønsker at forbedre forholdene for almene boliger gene-
relt. Fordi vi mener at alle har ret til en god bolig, de kan betale. Fordi vi 
mener, at almene boliger er en god og demokratisk boligform. Og fordi 
vi ønsker at leve i et stærkt fællesskab – som ikke er opdelt mellem 
rige og fattige. Et samfund der bygger på frihed, lighed og solidaritet. 

Stillet af Hovedbestyrelsen
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7. inDkOmne FOrslaG 

7.1 Forslag til udtalelse: Rettigheder - 
ikke almisser
Med FN’s handicapkonvention har mennesker med psykiske som fy-
siske handicap endelig fået ret til at blive inkluderet i samfundet. De 
behøver ikke længere appellere til ”den gode vilje” til at uddele almis-
ser. Udelukkelse pga. handicap betragtes som diskrimination, og det 
skal tages alvorligt.
Større synlighed på handicapområdet har desværre vist sig ved, at 
kommunerne har sat borgere med handicap i gabestok med udtalel-
ser som ”gøgeungeeffekt”, ”krævende ud over det rimelige”, ”stjæler 
af budgettet” og ved generelt at give handicapområdet skylden for 
kommunernes dårlige økonomi. Enkeltpersoner er hængt ud i pressen 
for, at for det, de koster, kunne man hjælpe så og så mange ældre, børn 
eller andre inden for normalområdet. Det er uacceptabelt og stærkt 
bekymrende, at også socialdemokratiske borgmestre har hægtet sig 
på den vogn.
Regeringen vil reformere førtidspension og fleksjob, så det bliver 
sværere at komme på ordningerne. At holdningen til at ansætte 
medarbejdere med handicap skal ændres fundamentalt, før alminde-
lige jobs bliver et reelt alternativ, forholder regeringen sig ikke til. De 
overser også, at betingelsen for at få førtidspension eller fleksjob er, 
at borgeren har en varig funktionsnedsættelse, der ikke kan bestik-
kes. Det er en knytnæve i ansigtet på borgere med handicap, der kun 
vil føre til endnu flere fattige med handicap. I Enhedslistens optik er 
det mere af den eksklusion og diskrimination, der tidligere var vilkå-
rene for mange mennesker med handicap.
Eksklusionen starter i barneårene, hvor kun få daginstitutioner har 
tilgængelighed og kendskab til området. Undersøgelser viser, at nor-

malt begavede børn med handicap får langt mindre ud af folkeskolens 
undervisning end deres kammerater uden handicap. Det giver dårli-
gere adgang til videre uddannelse, der igen forringer adgangen til ar-
bejdsmarkedet og selvforsørgelse.
Dertil kommer, at kommunerne misbruger det klagesystem, der er 
oprettet for at sikre borgernes retssikkerhed netop over for kommu-
nerne for at kunne få den nødvendige hjælp. Det gør de for at forringe 
serviceniveauet, hvilket kan ses af, at halvdelen af sagerne hos an-
kestyrelsen er klager fra kommunerne over, at borgerne fik medhold 
i første klageinstans. Det er urimeligt, at kommunerne på den måde 
jagter borgere med handicap for at kunne holde skatten i ro for de 
mest velstillede.
Der er utallige eksempler på, at man i samfundet tænker ekskluderen-
de, og det skal ændres grundlæggende, hvis integrering af mennesker 
med handicap på sigt skal lykkes. Derfor har Enhedslisten nedsat et 
handicappolitisk udvalg med kompetente og erfarne personer inden 
for handicapområdet. Udvalget skal blandt andet arbejde for, at Fol-
ketinget tager sit ansvar for at have ratificeret FN’s handicapkonven-
tion alvorligt. Det sker kun ved en aktiv indsats  for at implementere 
konventionen i samfundet ikke ved yderligere eksklusion. 
Enhedslisten vil arbejde for investeringer for at rette op på de barri-
erer, der er opstået af utilstrækkelig viden inden for byggeri, boliger, 
kollektiv befordring, kultur, kompensation, skolegang, uddannelse, 
beskæftigelse og meget mere. Derimod vil vi ikke støtte reformer, der 
skævdeler befolkningen - hvor ”færgerne” nedlægges, før ”broen” er 
færdig og brugbar for alle!

 
Stillet af Handicappolitisk Udvalg

Enhedslistens hovedbestyrelse støtter  forslaget.
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7.2 Forslag om ejerboliger
A.) Skattestoppet på ejerboliger skal væk. 

B.) Ejendomsværdiskatten skal langsomt hæves fra det nuværende 
niveau på ca. 0,5 % til 1,2 % af ejendomsværdien, således at beskat-
ningen af den investerede kapital svarer til beskatning af investerin-
ger i finansielle aktiver (aktier og obligationer). 
Ejendomsskatten (også kaldet grundskyld) skal langsomt hæves og 
kommunerne skal frit kunne fastsætte skatten op til lovens maksi-
mum på 3,4 % af grundværdien. 

C.) Rentefradraget udfases. 

D.) Staten eller kommunen skal tilbyde at købe ejendomme til vurde-
ringsprisen, og fastsætte en omkostningsbestemt husleje, så familier 
ikke behøver at flytte fra hus og hjem - med mindre, der er tale om en 
dyr luksusbolig. Nogle boligejere vil nemlig døje med at skulle betale 
mere i skat, fordi de har regnet med skattestoppet ville bestå og lang-
somt udhule boligskatterne i forhold til deres indtægt eller fordi deres 
økonomi er ændret pga. arbejdsløshed eller lign.

Begrundelse:
A.) Skattestoppet er den væsentligste årsag til den stigende økonomi-
ske ulighed, som er sket under den borgerlige regering. En lang større 
lighed er ønskelig, fordi – som den nyeste forskning viser – er indbyg-
gerne mere sunde og lykkelige i samfund med mere lighed.
Konsekvensen vil være mindst 8 mia. kr. mere i indtægt til staten pr. 
år og mindst 7 mia. kr. mere i indtægt til kommunerne. Dette provenu 
er et godt bidrag til finansiering af velfærdssamfundet og skatten 
kommer til at hvile tungest på de største boligejere, som også langt 
overvejende er dem med de højeste indkomster.
Når boligskatterne lægges på samme niveau som skat på finansielle 
investeringer, vil boligen ikke være så attraktiv for spekulation; der-
med forhindres at boligpriserne pustes op til finansielle bobler. 
Skatter, der udgør en fast procentdel af skattegrundlaget, stabilise-
rer automatisk nationaløkonomien. F.eks. opsuger stat og kommu-
nen mere købekraft når økonomien er inde i en højkonjunktur, hvor 
mange har arbejde, tjener gode penge og køber meget. Omvendt op-
suges mindre købekraft i lavkonjunkturer fra procent-vise skatter. 
Indkomstskat og moms er sådanne stabilisatorer i økonomien og det 
var boligskatterne også indtil skattestoppet i 2002. 

B.) Boligejere skal betale en årlig skat for at lægge beslag på jord og 
fast ejendom, ligesom lejere betaler husleje. To rapporter om den al-
mene boligsektor (2006 0g 2009) har vist, at det er stort set lige så 
dyrt at bo i alment boligbyggeri som at bo i ejerbolig, når afkastet på 
ejerbolig medregnes. Det er ikke rimeligt, når lejere i alment byggeri 
kollektivt finansierer tab for ledige lejemål og manglende huslejebe-
taling hos udsatte lejere samt tilmed medvirker til at finansiere nyt 
boligbyggeri. Den nuværende progression i ejendomsværdiskatten 
skal fortsat gælde, dvs. for ejendomme over 3.040.000 kr. i værdi be-
tales 3 % af beløbet over denne grænse.
Kommunerne skal igen have ret til at fastsætte ejendomsskatten, 
som de ønsker det, indenfor lovens maksimum. 

C.) Rentefradraget er ved at blive nedfaset fra 33 % til 25,5 %. Vi øn-
sker det helt afskaffet. Det er ikke rimeligt af boligejere skal betale 
mindre i skat, fordi de har valgt at forgælde sig ved at købe en bolig, 
mens folk i lejeboliger ikke har denne mulighed. 

D.) Gennem statens eller kommunernes pligt til at opkøbe ejendomme 
fra boligejere, som ønsker at sælge, vil andelen af ejerboliger falde. 
Det kan fritage husstande fra ”kasino-økonomien”, som de ufrivilligt 
er blevet en del af, fordi de ikke kunne finde en passende lejebolig. Det 
vil lette bekymringen for borgerne, som kan opleve tab og gevinst 
uden at have nogen indflydelse på de grundlæggende vilkår som be-
tinger konjunktursvingerne i samfundsøkonomien. Det er i øvrigt 

bemærkelsesværdigt at de lande, som har haft størst problemer un-
der den økonomiske krise, også hører til blandt dem med den største 
ejerboligandel: Island (81%), Irland (78%), Grækenland (70%) og Spa-
nien (82%), mens Tyskland klarer sig igennem krisen og kun har en 
ejerandel på 38%.   

En forskydning fra indkomstskat til skat på fast ejendom vil desuden 
kunne gøre arbejdskraften billigere og derved forbedre konkurren-
ceevnen uden at forringe indtægterne for almindelige lønarbejdere. 
Jo lavere skat, der lægges på arbejde, og jo højere skat på ressourcer 
(herunder jord) og forurening, desto mere vil blive repareret og desto 
færre ressourcer vil blive brugt. Den foreslåede skatteomlægning kan 
derfor begrænse miljøskadeligt ressourceforbrug i samfundet. 

Om enhedslistens nuværende holdning til boligbeskatning
Såfremt dette forslag vedtages bortfalder hovedbestyrelsens beslut-
ning i juni 2006 om at afvikle både ejendomsværdiskat og ejendoms-
skat og etablere en skat på gevinst ved ejendomssalg. Udfasning af 
eksisterende boligskatter vil medføre et tab på ca. 25 mia. kr. om året 
(2009-kroner), mens skat på gevinst ved salg kun vil indbringe 2 mia. 
kr. om året til stat og kommune. De største boligejere vil vinde mest på 
afskaffelse af de løbende boligskatter. 
At udfase boligskatterne vil også øge uligheden, fordi boligpriserne 
vil stige efterhånden som boligskatterne afvikles. Boligejere skal 
kunne udskyde skatten og der vil være stor gevinst tilbage ved det 
sidste salg til ejeren. Spekulation i bolig vil derfor ikke forsvinde. 
Stigende boligpriser vil desuden gøre det vanskeligt/umuligt for 
unge at rejse tilstrækkeligt kapital til at blive boligejer. Når bolig-
skatterne er afviklet, vil boligejere nærmest bo gratis og dermed ikke 
være motiverede til at flytte i mindre bolig. Ældre boligejere vil derfor 
”fylde op” i store boliger, mens børnefamilier vil klumpe sammen i små 
lejeboliger; Fordelingen af boligarealet vil dermed blive endnu mere 
skævt end det er i dag. 

Stillet af Margit Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Søren Kolstrup, Lolland, 
Peder Hvelplund, Nordjylland, Søren Egge Rasmussen, Århus, Helge 
Bo Jensen, Albertslund, Anna Rytter, Odense

Enhedslistens hovedbestyrelse anbefaler at forslag 7.2 ikke 
behandles på årsmødet, men sendes til det nye boligpolitiske 
udvalg, så der kan blive en grundig debat om vores boligpoli-
tik, herunder også boligbeskatning, opkøb af ejerboliger mv.

7.3 Forslag til revision af Enhedslistens 
principprogram kap. 6. Frigørelse: kvin-
de-, kønskamp og seksualpolitik
Kap. 6 slettes og erstattes med:

Enhedslistens mål er frigørelse af alle køn fra patriarkatets under-
trykkende strukturer. Ligestilling - i betydningen lige værd og mu-
ligheder - er et vigtigt middel til at opnå en sådan frigørelse. Målet er 
ikke, at alle mennesker skal være ens. Tværtimod er forudsætningen 
for at alle personer kan udfolde sig frit og ligeværdigt, at vi gør op med 
det borgerlige kapitalistiske samfunds normer om, hvad henholdsvis 
”mænd” og ”kvinder” kan og skal.

Kvindekamp i danmark
Med 70’ernes kvindebevægelse opnåedes en række fremskridt for 
kvinder i Danmark, herunder formel ligestilling og ligeløn, fri abort, 
udbygning af gode børnepasningsordninger mv., som gav kvinder let-
tere adgang til et betalt job og økonomisk uafhængighed. Dette un-
derstøttedes af en udvikling, hvor det blev almindeligt at kvinder fik 
uddannelse og arbejde. 
Der har imidlertid ikke været konkrete fremskridt på ligelønsområdet 
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siden slutningen af 70’erne, og i 00’erne er svælget mellem kvinders 
og mænds løn blevet stadigt større. Denne udvikling skal både ses 
på baggrund af, at der ikke er tilstrækkelig offentlig opmærksomhed 
omkring og politisk pres for ligestilling, samt en økonomisk og sam-
fundsmæssig udvikling, der giver markedet stadig større råderum. 
Dvs. en nyliberalistisk politik, som i Europa f.eks. tvinges igennem via 
EU og ØMU’en. Den har betydet offentlige nedskæringer og privatise-
ringer med en tiltagende underminering af velfærdssamfundet, flere 
usikre jobs, nye lønsystemer med individuel løndannelse, hvor kvin-
der ofte er opdragede til at stille mindre krav. Nyliberalismen hindrer 
kvinders ligestilling og frigørelse. 
Mange kvinder indser først den manglende ligestilling, hvis de får 
børn. I opdragelsen, i uddannelsessystemet og ved indtræden på ar-
bejdsmarkedet får piger og kvinder at vide, at ligestillingen er opnået. 
De heteronormative forventninger, som forældrene bliver fanget i, 
gør, at moren kommer til at sidde med dobbeltarbejde. Dette kan med-
føre individuelle løsninger, som samlivets ophør eller at deltidsjob 
bliver løsningen med dårligere jobmuligheder, indtægt og levevilkår 
til følge. 
Den økonomiske uafhængighed giver kvinder ikke køb på. Derfor må 
arbejdsmarkedet indrettes, så det tilgodeser de behov, alle forældre 
har til, hvordan deres arbejdsliv og tilværelse i øvrigt kan hænge 
sammen. Et arbejdsmarked skal være fleksibelt så det sikrer børn, fa-
milieforældre og deltagelse i demokratiet – dog uden at kernefamilien 
ophøjes til eneste samlivsform. 
Angrebene på den offentlige sektor, der de senere år er optrappet og 
EU-koordineret med den økonomiske tilpasningspolitik til ØMU’en, 
rammer kvinder tredobbelt: Kvinder tjener deres penge i og er brugere 
af den offentlige sektor, og det er ydermere kvinderne der tager over, 
når de tilkæmpede velfærdsgoder som børnepasning og ældreomsorg 
bliver ringere eller for dyre.
Kvindeundertrykkelse er et globalt problem. Overalt i verden er det 
kvinderne, der først rammes af fattigdom, marginalisering og vold. 
Seksuelle overgreb både i familien og i den tredje verdens sexindustri 
har et stort antal kvinder som ofre. Mange steder i verden har kvinder 

end ikke de mest elementære rettigheder grundet autoritære styrer, 
fundamentalistiske religioner eller patriarkalske strukturer forvær-
ret af postkolonial neoliberalisme.
Kvindekampen gennem de sidste 100 år har gennemgået mange fa-
ser, og nået mange resultater. I dag sidder vi med en bestemt uønsket 
effekt, som er med til at fastholde kvinder som andenrangs menne-
sker.

Man bar den heteronormative opdeling i femininitet og maskulinitet 
videre og femininitet i sig selv blev stemplet som både årsag og effekt 
af undertrykkelsen. Femininitet blev noget uønsket – man mente, at 
ligestilling kun kunne opnås ved at spille efter de regler de patriar-
kalske strukturer havde udstukket som universelle, nemlig via ma-
skulinitet.
Det ses tydeligt ved, at kvinder, der udfolder sig maskulint, ikke lat-
terliggøres, men tages alvorligt. De stræber tydeligvis efter noget 
højere.
Mens mænd der udfolder sig feminint, ofte ses ned på eller lægges for 
had – ved at fravælge deres medfødte privilegier, sår de tvivl om dets 
almene overlegenhed.
Nogle vil sige at dette giver større frihed til kvinder, som kan vælge 
mellem femininitet og maskulinitet, mens mænd kun har adgang til 
maskulinitet. Det er en del af sandheden, og et stort individuelt pro-
blem for alle de der ikke falder indenfor de heteronormative definitio-
ner af køn. Men det grundlæggende, og større, problem, er at ved at 
fastholde forestillingen om at de kvaliteter vi kalder feminine tilhø-
rer kvindekønnet, og samtidig værdsættes mindre, fastholdes fore-
stillingen om kvinder I det hele taget som mindreværdige.
 

Der er både brug for en opløsning af kønstilhør for forskellige værdier, 
og opløsning af deres tilhørende forskel i anerkendelse.

hvad er det vi vil? 
Socialisme er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for 
at afskaffe kvinde-undertrykkelsen. Så ud over at kæmpe for at få 
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socialisme, er det nødvendigt at gøre op med kvindeundertrykkelsen 
overalt, hvor vi ser den. Den kamp skal kæmpes på arbejdsmarkedet, 
i hjemmet, i uddannelsessystemet og i Enhedslisten. Ingen klasse-
kamp uden kvindekamp - ingen kvindekamp uden klassekamp. 

revolutionære, socialistiske queer-perspektiver 
Lesbiske, Bøsser, biseksuelle og transpersoner(LGBT)

Det er samfundets opgave at gøre den enkeltes valg muligt og at un-
derstøtte valget. Som Karl Marx har udtrykt det klart i Det kommuni-
stiske Manifest: ”I stedet for det gamle borgerlige samfund med dets 
klasser og klassemodsætninger får vi en sammenslutning, hvor hver 
enkelts fri udvikling er betingelsen for alles fri udvikling.”
Fra 1663 til 1866 var der dødsstraf for homoseksualitet i Danmark, og 
homoseksualitet blev faktisk   først lovlig i 1930. Op igennem de næ-
ste 4-5 årtier under indtryk 1968-oprøret og slogans som Make love, 
not war! begyndte den såkaldte seksuelle frigørelse og sammen med 
en lang række lovændringer, som gjorde det noget lettere at leve som 
homoseksuel i Danmark.
I 1973 bliver det lovligt offentlig at danse med en partner af samme 
køn; i 1986 får vi samme arveafgift for bøsser og lesbiske par som for 
ægtepar; i1987 vedtager Folketinget anti-diskriminationsloven; i 
1989 træder loven om registreret partnerskab træder i kraft; i 1996 
vedtages anti-diskriminationsloven på arbejdsmarkedet. I perioden 
1999-2010 vedtages en række love, der gradvist gør det lettere for 
homoseksuelle at adoptere, for lesbiske par at blive inseminerede, og 
endeligt har man muligheden for velsignelse i den danske folkekirke.
Men fuldstændig ligestilling mellem bøsser og lesbiske på den ene 
side og heteroseksuelle mænd og kvinder på den anden er endnu ikke 
gennemført. 
Enhedslisten går bl.a. ind for at fjerne skellet mellem registreret 
partnerskab og ægteskabet, et andet vil være arveforhold, der tager 
højde for nutidens og fremtidens mangfoldighed i samlivsformer og 
familieforhold.
En stor undersøgelse fra 2009 af lesbiske, bøssers, biseksuelles og 
transpersoners levevilkår viser f.eks. 4 gange så mange selvmordfor-
søg i de befolkningsgrupper som i befolkningen generelt samt dårligt 
selvværd. Siden hiv/aids kom til Danmark i begyndelsen af 1980erne 
har den nærmet sig epidemiske dimensioner blandt bøsser. Folk i selv-
mordstanker og folk med lavt selvværd tænker ikke så meget på at 
sætte grænser og beskytte sig – heller ikke i en seksuel situation, så 
det er logisk at hiv/aids i DK kom til at ramme bøsserne særlig hårdt.
Enhedslistens politik vil helt klart være at fjerne baggrunden for de 
forskellige uligheder i sundhed for lesbiske, bøsser, biseksuelle og 
transpersoner.
Enhedslisten går ind for oprettelsen af en LGBT-ombudsmandsinsti-
tution på linje med den man har i Sverige. Det bliver vedkommende 
institutions opgave gennem forskellige tiltag at bekæmpe heteronor-
mativiteten gennem bred folkeoplysning, således at bl.a. det danske 
uddannelsessystem åbent og fordomsfrit informerer om mangfoldig-
heden af kønsidentiteter og seksualiteter.
Ombudspersonen vil skulle se på offentlig støtte og privilegier til et-
hvert religiøst trossamfund, der ikke anerkender kærlighed og par-
forhold mellem mennesker af samme køn som ligeværdig med kærlig-
hed og parforhold mellem personer af forskelligt køn, dvs. kvinde og 
mand.
Ombudspersonen skal også tage sig af transkønnedes særlige ud-
fordringer og sørge for at lovgivningen om transpersoner revideres. 
Dette ville betyde, at den af Per Clausen fremsatte politik om, at det er 
ethvert myndigt menneskes ret at bestemme, hvad de vil hedde, hvil-
ket køn de vil registreres som, og, efter kyndig vejledning, hvorvidt 
de ønsker at ændre på deres krops kønspræg stadig er gældende. 
Endvidere er der en eklatant mangel på en oprydning af den danske 
lovgivning vedr. transkønnede. Den lovgivning er et puslespil skabt 
af love, der egentligt er skabt til andre formål. Fx behandles tran-
skønnede bl.a. efter loven fra 1930´erne vedr. kasteration af sædelig-
hedsforbrydere. 
For Enhedslisten er udfordringen at få folk til at se de binære begre-

ber homo/hetero  og mand/kvinde som forældede konstruktioner 
samt synliggøre den påtvungne heteronormativitet . Enhedslisten 
vil bekæmpe tildelingen af minoritetsstatus, men sætte spørgsmåls-
tegn ved selve normaliteten, præcis som også den lesbiske feminisme 
allerede gjorde det i 1970’erne. Det er ikke minoriteten, der er proble-
met, men den alt for trangt definerede norm. 
Det kønspolitiske arbejde og det queer perspektiv i Enhedslisten skal 
tage sit udgangspunkt heri, og fællesskabet med kvindepolitiske op-
gør med fx patriarkalske normer og undertrykkelsesmekanismer er 
dermed tydeligt.
”Men det menneskelige væsen er ikke noget abstraktum, det enkelte 
individ iboende. I sin virkelighed er det indbegrebet af samfundsfor-
holdene.” fra Karl Marx ”Teser om Feuerbach”.

Stillet af Elizabeth Japsen, Dorte Stevbo, Jens Thygesen og Pippin Hoeg 
Lorenzen, Enhedslistens queer-gruppe i Århus

Enhedslistens hovedbestyrelse anbefaler at forslag 7.3 ikke 
behandles på årsmødet, da hovedbestyrelsen ikke mener at 
Principprogrammet skal til debat på dette årsmøde.

7.4 Forslag om donation
Det foreslås hermed årsmødet at bevillige et særligt fortjenstfuldt 
bidrag til Fighters & Lovers på 10.000,- kr.

Begrundelse
Gaven sker i anerkendelse af den store indsats, der er ydet i forhold 
til at bringe diskussionen om EU’s terrorliste og den danske stats 
automatiske overtagelse af denne sikkerhedspolitiske prioritering i 
spil. Man har med sine altid stramt designede salgstilbud forsøgt at 
slå en kile ind i samfundsdebatten og nuancere forskellene mellem 
terror og frihedskamp. Desværre står de gode mennesker bag initia-
tivet nu tilbage med en regning for sagsomkostninger på omkring en 
million kroner. Derfor er de 10.000,- kr. også kun et lille bidrag til en 
meget stor bøde, men kammeraterne tager med garanti også imod 
personlige donationer.

Stillet af Karin Jørgensen, Svendborg, Ingelise Bech Hansen , Odense, 
Elizabeth Japsen, Århus, Arne Lund, Nordøstsjælland, Vibeke Syppli 
Enrum, Svendborg, Erik Brandt, Nørrebro, Jonas Paludan, Roskilde, En-
hedslisten Hjørring, Enhedslisten  Bornholm.

Enhedslistens hovedbestyrelse anbefaler at forslag 7.4 ikke 
behandles på årsmødet og henviser til tidligere vedtagelser 
ift. PFLP og FARC:

”enhedslisten og fArC og PfLP

Enhedslisten betragter ikke FARC og PFLP som terrororganisationer, 
men vi tager skarpt afstand fra en række af deres metoder. Af samme 
grund bakker vi ikke op om økonomiske indsamlinger til de pågæl-
dende organisationer. Vi anerkender deres ret til modstand, men 
dette skal naturligvis ske med respekt for menneskerettighederne. 
Enhedslisten tager altid afstand fra enhver form for terrorisme og 
voldsanvendelse mod civile.

Enhedslisten har ikke støttet Fighters and Lovers eller Foreningen 
Oprør, men vi arbejder for ytringsfrihed og går imod indskrænkninger 
i grundlæggende demokratiske rettigheder.

Vedtaget af Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen 2007”
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7.5 Forslag: NEJ  TIL  EU !
Ifølge Enhedslistens pogram er vi mod storkapitalens EU’projekt, da 
vi mener at dette er grunlovsstridigt !
Vi har derfor altid støttet de nye landes bevægelserne mod EU, for 
derefter at falde dem i ryggen ved at stemte for, og det til trods for at 
magthaverne ikke havde tillad en demokratisk folkeafstemning for 
eller mod EU.  I flere tilfælde har befolkningerne været klart imod de 
multinationale selskabers EU, aligevel stemte vi for ?
Den hykleriske begrundelse har været: “At man ikke skal blande sig i 
andre landes beslutninger ? ? ?”  Er det ikke det man gør, når man støt-
tet bevægelserne mod EU ? ? ?  Er det ikke det man gør, når man stem-
mer dem ind, mod deres vilje ? ? ?  Uanset om man stemmer JA eller 
NEJ, så tager man stilling og blander sig, tager man ikke stilling er man 
meningsløs, politik er at tage stilling !
I spørgsmålet om EU drejer det sig om en mening for eller mod de skat-
tefrie, multinationale selskabers kamuflerede diktatur, rettet mod 
lønmodtagernes demokrati og velfærd !   ER  VI  FOR ?  ELLER  ER  VI  
MOD ?  
 

KATASTROFEN  LURER !
 

Udkantsdanmarks helt store katastrofe er østaftalen. Tusinder af 
lavtlønnede arbejdere er smidt på gaden og langt flere vil følge efter 
i de kommende år.
Da mange af disses løn er på 100 til 110 kr. i timen kan de ikke modtage 
den fulde understøttele da det kræver en timeløn på 125 kr. i timen.
Vi taler om håndværkere, langturschauffører, stillasarbejdere, fa-
briksarbejdere, landbrugsmedhjælpere, smede, mekanikere, slagte-
riarbejdere og i stor stil væksthusgartnere. Efterfølgende bliver de 
sendt i jobtræning, ofte i de selv samme virksomheder, som smed dem 
på gaden eller på tåbelige, nedværdigende kurser.
Da deres arbejdspladser er besat af skruebrækkere, til en løn på 50 til 
60 kr. i timen, har disse lavtlønnede arbejdsløse kun en frist på to år, 
inden regeringen lukker for kassen. Da en bolig i udkantsdanmarks 
arbejdsløshedsområde ikke kan sælges, står de tilbage med en stor og 
uoverskugelig gæld, når de bliver sat på gaden !
Vi står over for en menneskelig katastrofe. Politisk set er det også en 
katestrofe da denne tusintallige skare vender sig mod Dansk Folke-

parti i deres fortvivlelse.
Dansk Folkeparti er mod EU og østaftalen ! - Her er Enhedslistens sto-
re dilemma !
I disse desperate menneskers øgne er Enhedslisten utroværdig, de 
mener at vi taler med to tunger, Vi siger, at vi er mod såvel østaftalen, 
som EU’diktaturet, men stemmer for optagelse af nye lande og for-
øger dermed tilgangen af skruebrækkere.
Vi har ikke stemt om unionen - vi har ikke stemt om præsidenten - vi 
har ikke stemt om udenrigsministeren - vi har ikke stemt om kommis-
sionens formand - vi har ikke stemt om kommissionen, men - vi har 
fået lov at stemme til EU-parlamentet, da dette kun kan vedtage, 
hvad kommissionen tillader. Diverse multinationale selskabers lobby 
kan få direkte foretræde for kommissionen, uden om parlamentet !
Enhedslisten mener naturligvis, at dette bueraukratiske system er 
udemokratisk, men samtidigt, at dette EU’diktatur er o’kay for de nye 
lande ?  Dermed sætter vi udenlandske skruebrækkere over udkants-
danmarks arbejdsløse vælgere ! 
Vi snakker om grøn vækst, om radissernes trivsel på Langeland. Med 
danske væksthusgartnere på danske arbejdspladser, vil såvel radis-
serne som gartnerne blive røde ! 
HVEM  STØTTER  VI ?   UDKANTSDANMARKS  VÆLGERE  -  ELLER  UD-
KANTSDANMARKS  KATASTROFE,  TIL  FORDEL  FOR  DANSK FOLKE-
PARTI  OG  DE  MULTINATIONALE  SKATTEFRI  SELSKABERS  EU ? ? ?
 

Det er de arbejdsløses syn og spørgsmål til os:
 

1: Nej til EU, skal betyde nej til EU samt nej til optagelse af nye lande !
2: Nej til østaftalen !       
3: Nej til gratis arbejdskraft via jobtræning !
4: Fire års understøttelse !
5: Mindsteløn - lig fuld understøttelse ! 
6: Lige løn for mænd, kvinder og polakker !   
7: Stop for nedværdigende kurser !
 

Stillet af Anders Liljensøe, Assens, Paw Nielsen, Middelfart, Thomas 
Duch, Fåborg-Midtfyn. Theis Nielsen, Langeland

Enhedslistens hovedbestyrelse anbefaler at forslag 7.5 ikke 
behandles på årsmødet.
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8. VeDtÆGtsÆnDrin-
Ger

8.1 ÆF til §8 om folketingskandidater
 

8. FOLKETINGSKANDIDATER
Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af En-
hedslisten.
Forud for hvert ordinære årsmøde afholdes en urafstemning om valg 
af spidskandidater til Folketinget.
Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig 
urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle 
storkredse med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleantplad-
ser fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding.
Ved urafstemningen kan hvert medlem stemme på op til 10 kandida-
ter. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater 
og 1. suppleanter.
Årsmødet nedsætter et kandidatudvalg med en repræsentant for 
hver af de 10 storkredse samt to repræsentanter for HB. Kandidatud-
valget udarbejder et forslag til kandidatliste. Mindretal og andre kan 
stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg 
mellem de foreslåede hele lister (med storkredse og de dertil fore-
slåede kandidatnavne og evt. suppleanter). Der stemmes i et antal 
runder, hvor den liste med færrest stemmer løbende glider ud. Den 
endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår 
en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne 
vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet 
af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge 
forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af 
stemmerne. Såfremt dette sker er listen vedtaget og endelig. Sker det 
ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kan-
didatlister med størst opbakning. I tilfælde af at en spidskandidat 
ikke kan eller vil opstille samt i tilfælde af eksklusion kan bestyrelsen 
vælge en ny kandidat frem til årsmødet.

Begrundelse 
Formålet med den foreslåede procedure er at undgå at bruge unødig 
tid og kræfter på en urafstemning, som kan være overflødig. Desuden 

er det forslagstillerens oplevelse, at de tendensafstemninger, der 
tidligere er gennemført før den endelige afstemning, kan virke af-
skræmmende fra at stemme, som man mener er rigtigt. Muligheden 
for en urafstemning om kandidatlisterne er stadig til stede, dersom 
der virkelig er stemning for en sådan. Proceduren er den samme, som 
når vi stemmer ændringer ind i et forslag for så til sidst at stemme for 
eller imod det endelige forslag.

Stillet af Morten Riis, Bornholm

8.2 ÆF til §8 om folketingskandidater
1. I sætningen forud for hvert ordinære årsmødet, tilføjes ”Dog ikke 
det på det første årsmødet efter et valg, og heller ikke hvis der er min-
dre end et år til næste valg ”

2. Sætningen: ” Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandida-
ter, tilmelder sig urafstemningen” 
Ændres til ” Afdelinger og enkelt medlemmer kan indsende forslag til 
urafstemningen”.

3. Antallet af spidskandidater ændres fra 10 til 5 – således at årsmø-
det kun opstiller spidskandidat i de fem mest sikre storkredse. Alt om 
suppleanter udgår. Teksten ændres så det er fem der stemmes om.  

4. Afsnittet: ” Valg af Øvrige kandidater” erstattes af:
Øvrige kandidater opstilles af afdelingerne, der er sideordnet opstil-
ling i de storkredse der ikke er spidskandidater i.
Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald træffe de 
nødvendige beslutninger.

Begrundelse
Regionsbestyrelserne en størrelse, der kun har en funktion i Enheds-
listen, nemlig at forholde sig til spørgsmål der har forbindelse med re-
gionerne og slet ikke folketingsvalg.   

Stillet af Jørgen Bodilsen, Nordøstsjælland.
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10.1 arbejDsPlan FOr 
enheDslisten maj 
2011 - maj 2012
En stærk valgkamp for Enhedslisten vil have topprioritet i det kom-
mende år. Alle aktiviteter indrettes sådan, at partiet og medlemmer-
ne kan fokusere på at føre valgkamp. Tid for alle foreslåede aktivite-
ter i arbejdsplanen vil derfor afhænge af, hvornår det kommende valg 
udskrives.

Udadrettede aktiviteter

Valgkamp – evt. sommer-efterår �011
Har der ikke været valg inden årsmødet, vil vores kampagneakti-
viteter være en del af valgkampen. VKL må derfor sørge for, at der 
udarbejdes uddelingsmateriale, der kan ligge klar i juni. Uddelings-
materialet til sommerkampagnen omhandler et eller flere af hoved-
temaerne i partiets valgmateriale. Kampagnen skal ses som optakt 
til valget. Formålet er at give afdelingerne redskaber til at komme ud 
med de emner, som Enhedslisten vil sætte fokus på i valgkampen. Ma-
terialet skal kunne bruges relativ bredt uddeling til byfester, kræm-
mermarkeder o.lign. henover sommeren og umiddelbart efter ferien 
til gadeuddeling eller husstandsomdeling. 

skolestartskampagne �011 
Enhedslisten laver skolestartskampagne sammen med SUF. Kampag-
nen løber august-sep 2011 og er målrettet ungdomsuddannelserne. 
Tema og form fastlægges i samarbejde med SUF. 

efterår �011 - forår �01�
Emner og form for de prioriterede udadvendte aktiviteter efter folke-
tingsvalget fastlægges af Hovedbestyrelsen. Emnerne må afhænge 

af den politiske situation. Vi skal producere materiale, som giver En-
hedslistens medlemmer mulighed for at handle på aktuelle politiske 
spørgsmål. Det vil styrke afdelinger, faglige netværk og gøre Enheds-
listens politik mere synlig

folkeafstemning om eU-forbehold
Det er sandsynligt, at der vil komme en folkeafstemning om rets- og 
forsvarsforbeholdene efter næste folketingsvalg. Efter folketings-
valget skal vi i gang med at forberede vores kampagne i den forbin-
delse.

Organisatoriske initiativer og aktiviteter

Enhedslisten har stor medlemsfremgang og voksende opbakning i 
den danske befolkning. Denne fremgang vil vi bruge til, i endnu højere 
grad, at rejse politiske spørgsmål og sætte fokus på de problemer den 
danske befolkning kæmper med i dagligdagen. Dette arbejde kræver 
en udvikling af Enhedslistens organisation.

strategidebat i enhedslisten forår �01�
Op til årsmødet i 2012 gennemføres der en debat om Enhedslistens 
politiske og organisatoriske mål de næste 4-5 år, jfr. årsmødebeslut-
ning om rammen for denne debat.

Organisationsudvalget
Organisationsudvalget er et fast udvalg under HB, der arbejder med 
at gøre organisationen bedre. Udvalget arbejder blandt andet med 
at højne medlemsaktiviteten. Det siddende organisationsudvalg vil 
i det kommende år arbejde videre med fokus på en mere kontinuerlig 
og struktureret uddannelse af medlemmerne. Med politisk og organi-
satorisk uddannelse er målet, at medlemmerne får bedre forudsæt-
ninger for at lave politisk arbejde.

Landsorganisationen tilbyder løbende introduktionsarrangementer, 
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temaseminarer, Aktivistfabrik, kandidatseminarer samt skoling af 
medlemmer i de ideer og opfattelser, der er grundlaget for Enhedsli-
stens politik.

Der arbejdes i det kommende år på at styrke de faglige netværk og på 
at opbygge flere. Dette kan bl.a. ske ved at lave organizerseminarer, 
der er målrettet koordinatorer/koordinationsgrupper i de faglige net-
værk.

tidsplan 
Aktiviteter og begivenheder som Enhedslisten giver høj prioritet.

�011
Juni-september  Sommerkampagne

August-september Skolestartskampagne

Oktober   Aktivistfabrik

�01�
Januar-april  Overenskomster på det private område
   Faglig konference
Forår   Strategidebat

8. marts   Kvindernes internationale kampdag

1. maj   Arbejdernes internationale kampdag

 
Stillet af Hovedbestyrelsen

10.2 Forslag til årsmødevedtagelse om 
rammen for strategidebat i Enhedslisten
Op til årsmødet i 2012 gennemføres der en debat om Enhedslistens 
politiske og organisatoriske udvikling med afsæt i følgende spørgs-
mål

1) Hvilke politiske mål skal Enhedslisten nå de kommende 4-5 år?
2)  Hvordan hænger disse mål sammen med vores socialistiske stra-

tegi?
3)  Hvad betyder det konkret for Enhedslistens prioriteringer, poli-

tisk og organisatorisk?

Det tilstræbes, at diskussionen munder ud i konkrete forslag, der kan 
styrke Enhedslisten og Enhedslistens medlemmers aktive deltagelse 
som en organiserende og inspirerende kraft i fagbevægelsen, miljø-
bevægelsen og andre relevante bevægelser og organisationer

Debatten tilrettelægges af Hovedbestyrelsen under hensyntagen til 
tidspunktet for afholdelse af folketingsvalget og resultatet af dette.

Debatten organiseres som en partidebat, som gennemføres i afdelin-
ger/regioner.

Som oplæg til partiets diskussioner udarbejder Hovedbestyrelsen et 
debatoplæg med svar på de nævnte spørgsmål, der udsendes til med-
lemmerne. Oplægget behandles på HB-seminaret i juni 2011.

HB er ansvarlig for at sikre, at afdelingerne/regionerne får tilbud om 
oplægsholdere og evt. baggrundsmateriale, og at der i god tid inden 
årsmødet i 2012 fremlægges et forslag til et dokument, der kan ved-
tages på dette årsmøde som opsummering af diskussionen.
 

Stillet af Hovedbestyrelsen

10.3 Forslag til Enhedslistens strategi-
debat:
Enhedslisten må udvikle en populariserbar socialistisk propaganda
Den nuværende krise med faren for deciderede økonomiske “sam-
menbruds-scenarier” (jf. Island og tidl. Argentina) national/regionalt 
er det utilstrækkeligt med reformprægede “socialistiske” tiltag in-
denfor kapitalis-mens rammer. 
Derfor er det nødvendigt, at Enhedslisten aktivt propaganderer for 
“socialisme” som et samfundsmæssigt system-alternetiv til kapita-
lismen. Dvs. et samfund, der bygger på en afskaffelse af markeds-
kræfterne, som erstattes af demokratisk planlægning som styrings-
mekanisme.
En sådan propaganda skal have en synlig – men ikke nødvendigvis 
fremtrædende – placering i vores udadvendte profil – også i valgkam-
pe.

Begrundelse:
Politisk set er der intet nyt i dette, for det står allerede i vores princip-
program. Men i praksis er det noget, som vi stort set er tavse om, og i 
valgkampe har der ikke været debat om det siden 1989. Vi står i dag i 
en økonomisk/politisk situation, hvor det er helt nødvendigt, at det 
kommer på dagsordenen.  
Enhedslisten har her et stort ansvar, da vi står med en ny generation, 
som på den ene side ikke er belastet af Moskva-kommunismens skyg-
ger. Og som på den anden side fundamentalt har mistet tilliden til 
markeds-kapitalismens eviggyldige succes. Det er kun i “systemets” 
interesse, at ingen tager denne udfordring op.
For at undgå enhver misforståelse, skal det understreges, at en ved-
tagelse af dette forslag ikke betyder, at vi skal nedtone vores indsats 
i dagskampen. Eller at det på nogen måde er i modstrid med at kræve 
reformer.

Praktisk:
Før valget må der udvikles en letfattelig argumentation for dette i 
Folketingsgruppen, hvilket måske kan virke besværligt. Men det kan 
lade sig gøre, når det er vedtaget i principprogrammet (som vi udadtil 
er forpligtet af). Især hvis alle med sans for de finere nuancer bøjer sig 
lidt mod hinanden, og der males med en lidt bred pensel. Og spørges vi 
alt for detaljeret, kan man jo godt henvise til, at vi netop har en stra-
tegidebat om det.
Som det andet må det besluttes, hvordan det kan få en synlig place-
ring på vores hjemmeside og hvordan det konkret skal indgå i vores 
valgkamp.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.
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12 reGnskab OG buDGet
12.1 Forslag til budget for 2011 og 2012

12.2 Forslag om øget budget til valgkamp

Tilsidesættelse til valgkamp sættes op fra 250.000,- til 350.000,- årligt.

Begrundelse
De andre partiers valgkamps-budgetter er eksploderet ved de seneste 
valg. Selvom størstedelen af Enhedslistens valgkamp bæres af akti-
visme er der også behov for at styrke den del af valgkampen som koster 
penge. For eksempel plakater, foldere og andet materiale til uddeling, 
annoncer i aviser på nettet og biografer, og eventuelle ekstra ansættel-
ser under valgkampen.
Vi er desuden dårligt stillet ved et hurtigt udskrevet eller pludseligt valg, 
hvis vi først skal indsamle penge til at finansiere valgkampen. Større til-
sidesættelser vil afhjælpe noget af den sårbarhed.

Stillet af Karl Johnsen, Gladsaxe

Enhedslistens hovedbestyrelse støtter ikke forslag 12.2.

Vedtaget af årsmøde 2010 Forslag til årsmøde 2011

Regnskab 
2010

Budget 2010 
(Revideret af 

HB i aug. 2010)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012

Indtægter
Kontingent 3.195.057 3.133.569 3.092.304  3.600.000  3.708.000 

Støtte til folketingsvalgkamp 486.720 300.000 650.000  513.280  200.000 

Indsamling til kampagner og aktiviteter 0 0 0 0   0   

Partiskat folketingsgruppen 347.456 384.000 395.520 395.520  407.386 

Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre 5.000 0 0 0   0   

Statsstøtte 2.062.005 2.062.005 2.123.865  2.123.865  2.187.581 

Statsstøtte til EU-oplysning 364.751 364.751 375.694  375.694  386.964 

Diverse/ Div. støtte 8.790 120.000 0  60.000 0   

Overført fra hensættelser til kommunevalg 0 0 0 0 0

Overført fra hensættelser folketingsvalg 539.630 350.000 900.000  447.090  0  

Overført fra hensættelser medie/propaganda 14.539 63.769 0  49.230 0   

Overførte EU-midler 0 0 0  119.281 0

Overført fra vikarfond 0 0 0 0   0   

Indtægter på Rød+Grøn 23.530 30.900 31.827  24.235  24.963 

indtægter på salg af kopier 18.177 36.050 37.132  18.722  19.283 

Indtægter fra valgtilforordnede 0 0 125.000  125.000 0   

Renteindtægter 49.515 60.000 60.000  30.000  30.000 

Indtægter i alt 7.115.167 6.905.044 7.791.�41 7.881.917 6.964.177
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Vedtaget af årsmøde 2010 Forslag til årsmøde 2011

Regnskab 
2010

Budget 2010 
(Revideret af 

HB i aug. 2010)
Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012

Udgifter
Løn m.m. inkl. rejsesekr. Efterud 2.309.617 2.101.956 2.165.015 2.378.905  2.450.273 

Rejsesekretær el, kørsel  m.m. 15.907 21.218 21.855 21.855  22.510 

Porto, netto 138.085 102.713 105.794 180.000  185.400 

Kopiudgifter 59.580 57.740 74.263 57.894  59.631 

Husleje mv. 354.038 385.256 396.814 364.659  375.599 

Papir, kuverter,mv. 52.442 66.950 68.959 54.015  55.636 

Lokaleindretning  samt EDB 68.283 85.233 87.789 100.000 100.000

Telefon, sms 55.193 77.870 41.706 56.849  58.555 

Kontorartikler 10.549 28.139 28.983 25.000 25.000

Rejser, transport, taxa 83.009 79.478 81.863 90.000 100.000

Rød+Grøn 435.808 439.515 452.700 450.000 480.000

Kampagner og materialer 238.148 395.000 395.000 400.000 400.000

Medie/propaganda 14.539 63.769 0 49.230 0

Annoncer 30.896 30.596 31.514 30.000 30.000

Årsmøder 293.082 297.000 367.456 325.000 330.000

EU-oplysning 245.470 364.751 375.694 540.000 390.000

Seminarer og konferencer 73.623 60000 68.959 69.000 71.000

Dobbeltmedlemskab SUF 56.900 50000 31.827 90.000 100.000

Diverse medlemsskaber 6.700 8.519 8.775 6.901  7.108 

Støtte til div. arr. 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Kontingentandel lokalomr. 948.800 948.800 929.561 1.150.000 1.200.000

Støtte til lokalområder og SUF 50.990 60.000 60.000 60.000 60.000

Revision 8.219 32.092 33.055 33.055  34.047 

Hensat til FT-valg/valgkamp 250.000 250.000 0 0 250.000

Hensat fra valgfondsindsamling 486.720 300.000 0 0 200.000

Hensat til komm.valg /valg 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Hensatte EU-midler 119.281 0 0 0 0

Hensat til vikarfond 15.914 15.914 16.391 20.000 20.000

Folketingsvalg 539.630 350.000 1.800.000 1.290.370 0

Kommunevalg 3.000 0 0 0 0

Afskrivninger 0 0 11.255 0 0

Hensat til tab på debitorer 0 0 0 0 0

Diverse, småanskaffelser og bøger 9.049 16.391 16.883 1.000 1.000

Gebyrer 101.008 90.124 92.827 110.000 120.000

Udgifter i alt 7.179.479 6.88�.0�� 7.867.9�6 8.056.7�4 7.��8.758
Resultat -64.311 23.021 -76.595 -174.817 -264.581

egenkapital herefter 807.6�6 894.957 7�1.0�1 6��.808 �68.��7
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9. OPstilleDe til uraFstemninG Om FOlke-
tinGskanDiDater  
Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folke-

tingskandidater. Under hver kandidat finder du vedkommendes email, såfremt du har spørgsmål el-

ler behov for uddybning

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordelingen af folke-

tingskandidater. Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, og man afgiver sin 

stemme på møder i lokalafdelingerne i perioden 5.-13. april. Du vil modtage en invitation til dit lokale 

møde, samt se det på en liste i april-nummeret af Rød+Grøn.

Skulle der blive udskrevet  valg inden årsmødet 2011, går Enhedslisten til valg med den fordeling af 

spidskandidater, som blev vedtaget ved urafstemning efter årsmødet i 2010.

1 Allan Berg Mortensen, Nordøst Sjælland
2 Allan Mylius Thomsen, Indre By
3 Anna Rytter, Odense
4 Anne Rasmussen, Østerbro
5 Bente Borreskov, Lolland
6 Birger Abrahamsen, Slagelse
7 Bruno Jerup, Næstved
8 Christian Juhl, Silkeborg
9 Daniel Skovhus, Nørrebro

10 Elizabeth Japsen, Århus
11 Finn Erik Larsen, Holbæk
12 Finn Sørensen, Amager
13 Frank Aaen, Østerbro
14 Gorm Anker Gunnarsen, Amager
15 Gunna Starck, Indre By
16 Helge Bo Jensen, Albertslund
17 Henning Hyllested, Esbjerg
18 Jakob Tamsmark, Indre By
19 Jean Thierry, Nordvest
20 Jens Wenzel Andreasen, Ballerup
21 Johanne Schmidt-Nielsen, Nørrebro
22 Jonathan Simmel, Nordvest
23 Jørgen Arbo-Bæhr, Valby
24 Kaj Jessen, Sydhavnen
25 Lars Dohn, Ringkøbing Amt

26 Lene Rygaard Jessen, Albertslund
27 Magnus Thomas Nielsen, Nordvest. 
28 Maher Khatib, Ringsted
29 Margit Kjeldgaard, Nordøst Sjælland
30 Maria Gjerding, Gladsaxe
31 Mikkel Andersen, Kolding
32 Niels C.F. Rasmussen, Lolland
33 Nikolaj Villumsen, Nordvest
34 Ole Hyldahl, Høje Taastrup
35 Peder Hvelplund, Hjørring
36 Per Clausen, Aalborg
37 Pernille Skipper, Vesterbro
38 Pernille Sørensen Nicolajsen, Djursland
39 Rosa Lund, Nørrebro
40 Rune Møller Stahl, Nørrebro
41 Sarah Glerup, Amager
42 Solveig Munk, Århus
43 Stine Brix, Nørrebro
44 Sune Blom, Frederiksberg
45 Søren Egge Rasmussen, Århus
46 Theis Nielsen, Svendborg
47 Torben Kjær, Hillerød
48 Vibeke Syppli Enrum, Svendborg
49 Yahn Drikkiaer, Odder

OPSTILLEDE TIL URAFSTEMNINGEN:
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Allan Berg Mortensen, 
Nordøst Sjælland
Personligt: 
Jeg hedder Allan Berg Mortensen, er 50 år, gift 
med Ellinor. Tilsammen har vi 3 sønner. Jeg er 
pædagog i en SFO og tillidsmand. Jeg er valgt ind 
i Helsingør Byråd hvor jeg har plads i Økonomi-
udvalget og Ejendoms- og miljøudvalget.

Politisk:
Enhedslisten er i en enestående position, som Danmarks eneste reelt 
venstreorienterede parti. Vi har potentialet til at repræsentere ca. 10 
% af vælgerne. Vores styrker er vores solidariske og humanistiske stil-
lingstagen til flygtninge og indvandrere, vores konsekvente forsvar 
for de marginaliserede, vores troværdighed i klima- og miljøspørgsmål 
og vores rebelske antiautoritære attitude over for magtens elite. Vores 
svagheder er det lidt støvede billede af et parti med rødder i den østeuro-
pæiske ”socialisme” med alle dens rædsler og forestillingen om at vi er 
et parti der støtter og opfordrer til kast med maling og brosten. Vi skal 
kaste skyggerne fra de østeuropæiske diktaturer af os, ved altid og kon-
sekvent at argumentere for demokratisk socialisme og imod undertryk-
kelse, også og især når det er vores ”venner” der agerer undertrykkere. 
Samtidigt med at vi aktivt er en del af de antiautoritære græsrodsbevæ-
gelser skal vi altid argumentere mod udemokratiske manifestationer, 
også og især, når det er vores venner der udøver dem. SF har overladt 
hele venstre banehalvdel til os. Hvis vi spiller rigtigt bliver vi Danmarks 
store socialistiske parti, der repræsenterer de 10 % mest venstreorien-
terede i Danmark.

allankist@gmail.com

Allan Mylius Thomsen, 
Indre By
* 1948 i København

Jeg kom på arbejdsmarkedet i 1963, og er der 
endnu. Først som arbejdsdreng og lærling. Siden 
som fagforeningsformand og kreativ direktør. 
De sidste 24 år som selvstændig reklamemand, 

forfatter og lokalhistoriker, og fra 2006 til 2009 medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation for Enhedslisten.
Efter at vi fra tresserne begyndt at få et samfund, hvor den almindelige 
dansker havde mulighed for uddannelse, en aktiv karrierer og en vær-
dig alderdom, har de sidste 11 års borgerlige politik genskabt et åbenlyst 
klassedelt samfund.  Et samfund hvor nypuritansk forbudspolitik og 
poppet opportunisme har fjernet fokus fra de svageste, der bliver stadig 
hårdere ramt.
En totalt forfejlet økonomisk-, erhvervs-, bolig-, kultur- og integrations-
politik, har forgyldt de besiddende klasser, og bredt social ulighed ud til 
stadig flere svage grupper. Selv medlemskab af en fodboldklub er blevet 
en økonomisk belastning for mange forældre, hvad jeg erfarede i min tid 
som næstformand i Boldklubben FREM A/S.
Derfor må kampen for de svage grupper sættes i fokus. Unges lige ret til 
uddannelser. Ældres ret til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, 
når de er nedslidt. Et samfund hvor forskning og kultur ikke forveksles 
med profit og ensidighed. Hvor retten til en bolig ikke afgøres af bank-
kontoen.
Jeg ved, at jeg tilhører en døende race af indfødte københavnske prole-
tarer. Men de værdier som jeg voksede op med, og siden har stået for, er 
stadig en kamp værd.

mylius@12move.dk

Anna Rytter, Odense
Danmark har hårdt brug for en ny regering. VKO 
har kørt vores velfærdsstat totalt i sænk ved 
hjælp af skattelettelser til de rigeste, privatise-
ringer og udlicitering, forgyldning af konkurs-
ramte banker, hetz mod arbejdsløse, overbeta-
ling af privathospitaler og alle de andre tiltag, 
der har sikret, at uligheden i Danmark nu er 
større end den har været i nyere tid.

Men Danmark har ikke bare brug for et politisk magtskifte. Vi har brug 
for et systemskifte. Det er ikke nok at skifte ud i toppen – vi skal have et 
skift i magtbalancen, der sikrer en demokratisk og økonomisk omforde-
ling til fordel for de fattigste og almindelige lønarbejdere. 
De store samfundsforandringer sker dog ikke fra talerstolen på Christi-
ansborg, men via de folkelige bevægelser, der i år har vist deres værd i 
bl.a. Tunesien og Egypten.
Derfor er der brug for et stærk Enhedslisten. Vi er det eneste socialistiske 
parti, der både fra Christiansborg og fra gaden kræver socialt ansvarlige 
samfundsforandringer og et gennemgribende systemskifte.

Jeg er tidligere byrådsmedlem i Odense, hvor jeg primært har beskæfti-
get mig med socialpolitik, arbejdsmarkedspolitik, integration og handi-
cappolitik. Jeg har de sidste 10 år arbejdet med integration, senest som 
socialarbejder og foredragsholder. På trods af mit indgående kendskab 
til lokalpolitiske forhold har jeg et globalt udsyn, som jeg mener er es-
sentielt, hvis vi ikke bare skal skabe socialisme i Danmark, men i hele 
verden!

annarytter@hotmail.com

Anne Rasmussen, Østerbro
Som leder i det offentlige kender jeg alt for 
godt til meningsløse krav til de offentlige ar-
bejdspladser. Krav som er direkte skadelige for 
arbejdsglæde og god kvalitet. Hvad der bliver 
kaldt effektivitet viser sig at være kontrol, som 
forringer, fordyrer og fornedrer den ydelse, vi 
skal tilbyde. 

Enhedslisten skal give sygeplejersken, socialrådgiveren, læreren, vejle-
deren, pædagogen og alle de andre professionelle mennesker mulighed 
for at sætte standarden og give deres bud på det gode arbejde og den 
gode omsorg, undervisning og pleje. 

Når afghanske Mohammed ikke kan få opholdstilladelse, fordi han er 
dumpet til en danskprøve, bliver jeg oprørt! Integrationspolitikken skri-
ger til himlen efter at blive ændret på en lang række punkter. I Enhedsli-
sten har vi ikke talt så meget om ”integration” – vi taler hellere om ”asyl” 
- men vi bliver nødt til at forholde os til de spørgsmål og problemer, der 
dukker op i folks hverdag. Derfor skal integrationsspørgsmål også på 
dagsordenen.

Jeg er 47 år, bor på Østerbro og er til daglig leder af et sprogcenter. Siden 
1997 har jeg arbejdet med integration, og før det var jeg ansat 5 år som 
organisationssekretær i Kvinderådet. Jeg har været politisk aktiv, fra jeg 
som 15 årig meldte mig ind i DKU, og har siden været involveret i bz, in-
ternationalt solidaritetsarbejde og skole-, idræts- og institutionsbesty-
relser. Mit medlemskab af Enhedslisten rækker 6 år tilbage, hvor jeg de 
sidste 3 år har været i Østerbro afdelingens bestyrelse.

anneradk@yahoo.dk

URAFSTEMNING OM FOLKETINGSKANDIDATER
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Bente Borreskov, 
Lolland
I Enhedslisten er vi rigtigt gode til at finde løs-
ninger til gavn for mennesker.
Et eksempel på vores alternativ, som kan vende 
en trist historie til en solstrålehistorie.
På Lolland Falster er der, eller var, den fede-
ste lerjord. I dag er langt den største del drevet 

med kunstgødning og pesticider, hvorved jorden udpines og grundvan-
det forurenes. Tillige et landbrug i dyb gældskrise til trods for større og 
større gårde. Jordpriserne falder, afgrøderne kan ikke tjene sig selv ind, 
så der gives store summer i støtte. 
I Ø har vi lavet en plan for 100 % omstilling til økologisk landbrug, hvor 
der opnås en række fordele. Jorden vil udvikles med et rigt plante og dy-
reliv. Økologisk mad er rigere på næringsstoffer, altså sundere og det vil 
skabe arbejdspladser, lokalt. Et eldorado her i Udkants Danmark.
Den nuværende regering og Dansk Folkeparti laver alt for mange refor-
mer i den forkerte retning.
Reformer kan godt være positive, ex. gratis tandpleje hele livet. Væk-
sten i vores samfund er bedre brugt på sundhed, på ordentlige vilkår for 
de arbejdsløse og en forbedring af efterlønnen, end på de riges skatte-
lettelser og overforbrug af materielle goder. Lad os få offentlige speku-
lations frie banker og stop for salg af fællesskabets værdier, så som jord 
og ejendom.
Jeg er født 1.maj 1952. Arbejder som social og sundhedsassistent med 
apopleksipatienter på Nykøbing Falster sygehus. Sidder for Ø i Skatte-
ankenævnet Lolland Falster. 

bente@borreskov.dk

Birger Abrahamsen, 
Slagelse
Hvad er det for et Danmark jeg ønsker? Jeg vil ar-
bejde for et Danmark hvor alle respekteres, hvor 
alle behandles ens. Jeg ønsker et Danmark, Hvor 
alle behandles ens, Uanset om de er fra Østeuro-
pa eller Danmark. Jeg tænker her naturligvis på 
social-dumping.

Social-dumping er et fænomen som jeg vil  bekæmpe med næb og kløer.
Hvorfor? Social-dumping er racistisk og nedværdigende, og umuligt at 
konkurrere med. Sidste nyt fra den kant er jo at de udenlandske arbejde-
re slet ingen løn får, De trues på deres liv og helbred hvis ikke de arbejder. 
Hermed er der ikke længere tale om underbetaling men om ”Trafficking” 
altså om organiseret kriminalitet. De kriminelle har udvidet begrebet til 
at omfatte almindelige arbejdere hvor det oprindelig ”kun”var indenfor 
prostitution.
Hvem benytter sig så af disse staklers arbejdskraft?
Det gør dem der burde bære den største del af byrden i det danske sam-
fund, dem der er så rige at de har råd til at betale men ikke vil.
Det er dem som har fået store skattelettelser, dem som er blevet rigere 
på bekostning af os andre.

Altså, start med at rulle skattelettelserne tilbage. Aktiver! Boligbeskat-
ningen. Overfør midlerne der betales til privathospitalerne til det of-
fentlige sygehusvæsen. Lad virksomhederne betale skat.

Dette er blot en lille del af det store arbejde der ligger foran os!
”Vågn til kamp af jer dvale” lad ordet solidaritet erstatte aktiekurs i dan-
skernes ordforråd.

jetteogbirger@mail.dk

Bruno Jerup, Næstved
Enhedslisten skal mestre den kunst, at være det 
visionære socialistiske parti samtidig med, at vi 
overalt kæmper for konkrete forbedringer for be-
folkningen. Vi skal flytte vores politiske udtryk 
fra at være imod noget til at være for noget.

Vi skal være kendt for, at være for universelle 
rettigheder både når det gælder menneskeret-

tigheder og ytringsfrihed, men også på det sociale- og sundhedsmæs-
sige område.
Vores politik skal være i stadig forbedring og forandring, men vi skal 
fastholde vores socialistiske perspektiv og grundlæggende kapitalis-
mekritik. Enhedslisten skal være et parti, som ikke kun er for de 2,5 % af 
befolkningen, men for 25 % af befolkningen.
Vi skal støtte en ny regering under socialdemokratisk ledelse. Selvom 
jeg naturligvis ikke har illusioner om en sådan regering, så vil den være 
at foretrække frem VKO, som nu har styret landet i næsten 10 onde år. 
Overfor en sådan regering, skal vi naturligvis fastholde vores princip om 
at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse.

Jeg var med til at starte Enhedslisten med ønske om, at skabe et nyt og 
vitalt socialistisk parti. De muligheder som venstrefløjen og revolutio-
nære socialister havde, blev ikke udnyttet optimalt. Jeg sad i Enhedsli-
sten første folketinggruppe fra 1994-1998 og jeg har været valgt ind i 
regionsrådet på sjælland fra 2005-2009.

Jeg er 53 år, gymnasielærer underviser i fysik og matematik. Jeg bor i 
Næstved sammen med Marie og vores søn Mads.

bruno.jerup@mail.dk

Christian Juhl, Silkeborg 
Formand for 3F i Silkeborg. 
Formand for Arbejdernes Internationale Forum  
der støtter kæmpende i Mellemamerika og på 
Vestbredden.
Bedstefar til 4 glade og sprælske børnebørn.
Min klare, kærlige og konsekvente kone og spin-
doktor er socialrådgiver og hedder Karen Marie.

Der nok at tage fat på
Isen smelter
Mennesker sulter i 3. verden
Danmark er i krig
Flygtninge diskrimineres 
EU begrænser strejkeretten
Arbejdsløse og efterlønnere jages

Forandringer kommer ikke af sig selv
De kommer, når du og jeg siger stop og forlanger en anden udvikling.
Vi har styrken til at opbygge et bæredygtigt samfund, hvor naturen ikke 
lider overlast, hvor der er arbejde, uddannelse og velfærd til alle, og hvor 
vi deles om at betale regningen.

Folketinget gør det ikke alene
Hvis vi vil ændre tingene, er det ikke nok at sikre et andet flertal i Fol-
ketinget. Først når alle i hverdagen arbejder aktivt i sociale bevægelser, 
fagforeninger og miljøorganisationer, er der nye muligheder. Vi er nødt 
til at gå på 2 ben – det parlamentariske og det udenomsparlamentariske, 
hvis vi vil skabe forandring. 
Også med et nyt, rødt flertal efter valget.

chr.juhl@3f.dk

URAFSTEMNING OM FOLKETINGSKANDIDATER
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Finn Erik Larsen, Holbæk
Jeg er 70 år, gift med Kirsten igennem 45 år og 
har både børn og børnebørn.
Jeg er læreruddannet med engelsk og samfunds-
fag som hovedfag. Jeg har i mit arbejdsliv været 
lærer, skoleinspektør, skoledirektør og semi-
narierektor. Jeg har hele mit liv haft mange til-
lidsposter, som formand for skoleledere, menig-
hedsråd og en del andet humanitært arbejde.

Jeg er desuden formand for den lokale komite for Folkebevægelsen med 
EU. EU har altid for mig stået som en udemokratisk mastodont, som ikke 
gavner det enkelte menneske, men favoriserer kapitalen.
Jeg er meget kirkeligt engageret i Den danske Folkekirke. Jeg har i 10 år 
blandt andet været formand for Kirkefondet, som i slutningen af 1800-
tallet hjalp det nødlidende København med at danne menigheder og 
bygge kirker, så befolkningen kunne finde sig en platform i industrilai-
seringens kølvand.
For mig er det kristne budskab og det socialistiske samfundssyn meget 
identiske. Kristendommens hovedtese er at tage sig af de syge, de ud-
stødte, de fremmede, de fængslede, de nødlidende. At skabe ligeværd 
i samfundet er et grundsyn. For mig er det helt uforståeligt, hvordan 
mennesker, der betragter sig selv som kristne, kan stemme på de par-
tier, som forringer folks tilværelse og som ringeagter fremmede. Næste-
kærlighed er handling - ikke kun ord. Jeg tror, at Enhedslisten skal turde 
lægge ryg til dette synspunkt. Jeg vil i hvert fald gerne forsvare det.
Mine hovedinteresseområder vil være uddannelse, sociale forhold, 
infrastrukturspørgsmål og økonomisk sammenhæng. Jeg har et stort 
socialt netværk og er aktiv med motion, vinterbadning, badminton og 
squash. Jeg er formand for lokalrådet i den den af Holbæk Kommune jeg 
bor i.

finnerikla@gmail.com

Finn Sørensen, Amager
2. februar var 5000 faglige tillidsfolk til LO´s 
stormøde i Odense. De blæste til kamp for vel-
færd og efterløn. Dagen efter strejkede trans-
portarbejderne landet over i samme anledning. 
Situationens alvor er ved at gå op for fagbevæ-
gelsen: Vi må tage kampen op for en ny regering 
og en ny politik. 

Enhedslisten skal være en del af denne bevægelse, og af de offentligt 
ansattes kamp for velfærd og ordentlige arbejdsvilkår, og vores mulig-
heder er større end nogensinde.
Vores arbejde i folketinget skal målrettes denne opgave. Vi skal være 
partiet, som arbejderklassen lytter til, fordi vi kommer med konkrete 
svar på de problemer almindelige mennesker står over for – svar, der 
samtidig peger frem mod bæredygtige løsninger: socialisme.  
Det kan jeg give et godt bidrag til, med baggrund i 40 års fagligt og po-
litisk arbejde på venstrefløjen. Jeg var formand for de københavnske 
bryggeriarbejdere 1986-2005, og siden da, næstformand i 3F Industri 
og Service. Det har givet mig et godt kendskab til ufaglærte arbejderes 
situation, og et bredt netværk i fagbevægelsen, hvor jeg er med i mange 
tværfaglige aktiviteter.. 
Jeg har været med i Enhedslisten fra start, og er medlem af HB på 6. år. 
Her har jeg engageret mig i de centrale årsmødebeslutninger om parti-
ets rolle og opgaver, og senest i spørgsmålet om at få en strategidebat op 
at stå i hele partiet. 
Jeg er 64 år, glad mand, far og bedstefar med kolonihave og Nimbus. Jeg 
har altid brændt for socialismen, og det har jeg tænkt mig at gøre mange 
år endnu.

brygfinn@3f.dk

Daniel Skovhus, Nørrebro
Tømrer, 28 år. Opvokset på Fyn. Bor i dag almen-
nyttigt på Amar med min gravide kæreste Met-
te, der er pædagog.

Med mig som kandidat, kommer klassekampen 
øverst på dagsordenen. Jeg har været rundt om-
kring. Jeg har gået som pædagogmedhjælper, 
buschauffør og vicevært. Nu er jeg udlært tøm-

rer og går på skiftende arbejdspladser. 
Alle steder raser klassekampen!
Som formand for lærlingene i 3F Bygge-jord-miljø, kæmper jeg for, at alle 
Københavns tømrer- snedker- og murerlærlinge kræver deres ret og er 
stolte af deres fag.
Jeg vil tage min hverdag med ind i Folketinget – og min folketingsindfly-
delse med ud på arbejdspladserne. Den danske arbejderbefolkning har 
ikke brug for et parti, der holder sig til en snæver folketingsdagsorden.
Når der diskuteres politik på arbejdspladser og i klasseværelser har vi 
gode kort på hånden. Enhedslistens holdninger til omfordeling, grøn be-
skæftigelse, EU-modstand, afbureaukratisering og investeringer i det 
offentlige er noget der vinder opbakning.
Samtidig med, at vi knokler for at få en ny regering, skal vi opbygge et 
massivt folkeligt pres. S og SF skal holdes fast, så de forventninger be-
folkningen har opbygget til konkrete forbedringer, kan indfris.
Noget af det værste jeg ved er levebrødspolitikere. Derfor har det også 
taget meget overvejelse, over at stille op for at blive folkevalgt for En-
hedslisten. Men hvis i sender mig til Christiansborg, så lover jeg at give 
dem kamp til stregen derinde.

Læs mere: modkraft.dk/blogs/daniel-skovhus

daniel60669009@gmail.com

Elizabeth Japsen, Århus
Aktivist på livstid. I disse år engageret i antira-
cisme og queerpolitik. Fik min politiske debut i 
en anti-Vietnamkrigsdemo.  Tidligere HBmed-
lem. Blogger på Modkraft.dk. Forfatter. Social-
arbejder. Mor til 3 voksne børn.

 Den organiserede arbejderbefolkning er den 
eneste varige samfundsændrende kraft, men 

også indenfor de rammer er det vigtigt at huske, at selvom vi forsvarer 
løn, arbejdsforhold og sociale rettigheder, vil der stadig  være fordom-
me, undertrykkelse og bonerthed. 

De aktuelle begivenheder i Egypten, Tunis m.v. viser hvor stærk en fol-
kelig opstand er, men ikke mindst hvordan EU/USA tilsidesætter alle de 
idealer, de officielt  hylder, dersom det passer de økonomiske interesser. 
Mubaraks diktatur er en ringe pris for kontrollen med  Suezkanalen.

I 10 år har regeringen har tilsidesat fællesskabet for egoismen, og ned-
brudt vores fælles goder/velfærdstaten. Militarismen har gjort sin ind-
tog, irakerne i Brorsons Kirke, flygtningebørn, stramninger af straffelov
en,klimatopmødeskandalen, imod rettigheder for homo- bi og transper-
soner, terrorlovene, ”ghetto”udspillet, biblioteksvæsnet er kun en skyg-
ge af sig selv, mens ny aftale siger DR skal styrke vores kristne kulturarv 
og reklamefinansierede TVstationer florerer. 

Jeg stiller gerne min analytiske sans og formuleringsevne til rådighed 
for Enhedslisten.

ejapsen@gmail.com
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Frank Aaen, Østerbro
Udsigten til regeringsskifte og fremgang for En-
hedslisten ser gode ud. Vi er i gang med at for-
mulere krav til den første finanslov under en ny 
regering. Den debat skal flest muligt inddrages 
i. Nogle krav vil koste penge, andre skal mere 
flytte holdninger og udfordre magten.
Først pengene. Økonomi bliver et afgørende 
tema, både i valgkampen og efter valget. En ny 

regering skal have arbejdsløsheden ned og løfte velfærden. Lykkes det 
ikke, kan dens levetid blive kort.
Så det med holdninger. Større indflydelse skal styrke vores visioner. 
Markedstænkningens eneret på at sætte politisk dagsorden skal udfor-
dres så bankøkonomer og politikere ikke kritiskløst kan fremføre reli-
giøse trossætninger om at bare efterlønnen fjernes og der skæres i dag-
pengene til arbejdsløse løses alle problemer. Vi vil have frem, at lighed 
og velfærd ikke er en byrde men en styrke og bedre mulighed for fælles-
ejede virksomheder med demokratisk ledelse kan blive et af de vigtigste 
resultater. 
Den udenrigspolitiske tænkning skal ændres væk fra Foghs krige i Irak 
og Afghanistan til en udenrigspolitik, der i lyset af Egypten aktivt støt-
ter folkelige krav om demokrati og sætter udvikling, konfliktløsning og 
fredsbevarende indsats på dagsordenen.
De folkelige bevægelser skal styrkes med bedre vilkår for fagbevæ-
gelsen og kampen for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Dem der slås for 
miljøet, klimaet, menneskerettigheder og flygtninges vilkår skal have 
bedre muligheder. Vi kræver smagsdommerne tilbage. De kritiske røster 
Fogh lukkede for, skal tilbage også til at kritisere en ny regering.
Måske bliver holdningsmæssige krav og udfordring af magten i samfun-
det, krav vi kan få flest gennemført af fordi de ikke koster så meget. Men 
det vil heller ikke være så skidt.

frank.aaen@ft.dk

Gorm Gunnarsen, Amager
48 år, Amager – forskeruddannet historiker, for-
mand for Sydafrika Kontakt gennem 1990erne, 
arbejder som gymnasielærer på Christians-
havns Gymnasium, gift med Jennie gennem 23 
år, far til to store drenge, kandidat for liste Ø si-
den 1997, har været inde i Københavns Borger-
repræsentation 2008-2009, bestyrelsesmed-
lem på Amager 2000-2011.

Som erfaren aktivist og historiker har jeg kendskab til oprørenes tradi-
tion. Og er egentlig mest interesseret i det, der bliver bygget op under 
et oprør. Et oprør kan bygge solidaritet, medmenneskelig forståelse, to-
lerance, rummelighed og fremtidshåb, men for at gå i den retning skal 
der også være en linje til den politiske omtanke. Socialister har begået 
mange fejltrin gennem tiden, men hvis vi er villige til at lære hele tiden, 
så vil tiden være med Enhedslisten - især under de kommende oprør. 

gg@cg-gym.dk

Gunna Starck, Indre By
Egentlig har jeg aftjent min parlamentariske 
værnepligt, men statistisk set har jeg 18 år til-
bage, så det er måske lidt tyndt at hvile på laur-
bærene. 
Med udsigt til et godt valg skal Enhedslisten 
have en bred liste med solide kandidater - også 
skarpe og skrappe gamle damer på Borgen.

Jeg ved noget om socialpolitik, sundhedspolitik, by-, bolig- og trafikplan-
lægning, kvindepolitik og meget mere. Ved ikke noget om sport. Er god til 
at organisere, er vedholdende, men ikke kompromisløs, driftsikker, men 
til fest og farver, har sans for tilværelsens absurditeter, men ikke rod. 
Er uddannet sociolog, men har mest lavet politik - de senere år på de in-
dre linier i københavnsbestyrelsen, regionsledelsen, lovudvalget, in-
troskoling og Rejseholdet. Er kontaktperson for Kvindeudvalget og min 
afdeling og sidder for Ø i Indre By Lokaludvalg. Privat er jeg formand for 
andelsboligforenigen, bor i kollektiv, spiller badminton, en god l’hombre 
og driver sammen med nogle andre filmnørder en børnefilmklub med 
700 medlemmer. Har et nært forhold til venner, børn. børnebørn og min 
cykel.
Enhedslisten kan komme i en ønskesituation efter et valg, og den skal 
forvaltes på den lange bane, hvis vores hårdt prøvede samund skal på 
fode efter 10 års  misregimente. Vi skal ud af krigene, få danskerne til 
igen at tænke kollektivt og velfærdssamfund og få dem til at tro på, at 
det gode liv - ja, et bedre - ligger i et samfund, hvor bæredygtighed er det 
nye ord for vækst. 
Motto: spring over, hvor gærdet er højest

gunna@enhedslisten.dk

Helge Bo Jensen, 
Albertslund 
Ønskes: En ny regering og en stærk position for 
Enhedslisten. Vi skal overbevise vælgerne om, 
at en stemme på Enhedslisten både er en sikker 
stemme på en ny regering - og helt nødvendig 
for en ny politik. I Albertslund - og andre steder 
med “rødt” flertal - kan man se, at et nyt flertal 

desværre sagtens kan finde på at føre borgerlig nedskæringspolitik. 
Hvis økonomien eller tidsånden kræver det - og hvis modstanden kan 
køres over. Hos os har S og SF gennemført over 20 væsentlige nedskæ-
ringer på det sociale område bare i løbet af det sidste år - samtidig med 
at de godt kan finde penge til en parkeringskælder til 80 millioner. Vi er 
nødt til at forsøge at redde S og SF fra dem selv!
Enhedslisten skal være kendt som: 
- det sociale parti, der arbejder for værdighed, tryghed og muligheder 
for alle. - partiet med en solidarisk politisk for økologisk omstilling. - 
krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og militarisme. 
- bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt - på det bredest mulige 
grundlag. - et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, 
EU-modstand og anti-imperialistisk politik - også når der er modvind. 
Jeg glæder mig til folketingsvalget bliver udskrevet, og håber at kunne 
være med til at yde en indsats som kandidat, meget gerne fortsat som 
nr. 2 i Københavns omegn.
Jeg har deltaget i opbygningen af Enhedslisten siden 1988. Jeg er 51 år, 
kultursociolog. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Albertslund, hvor jeg 
bor med min kæreste og tre døtre på 20, 7 og 5 år. Efter en årrække som 
ansat i Enhedslisten i Studiestræde og på Christiansborg, arbejder jeg nu 
som administrativ leder på en folkeskole i Gladsaxe.

helgeboj@mail.tele.dk
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Jean Thierry, Nordvest
økonom (cand.polit.), København

Alle de andre partier er besat af magt og af øko-
nomisk vækst. Alt det der ødelægger verden. 
Derfor er Enhedslisten så vigtig, og derfor er det 
ekstremt vigtigt, at vi holder fast i vores mål om 
et helt andet samfund end kapitalismens, og at 
vi holder fast i altid at stemme imod den mind-

ste forringelse. Vi skal ikke være en del af det herskende system. I vores 
samfund er alt demokratisk, og alle er med til at bestemme over alt, der 
har konsekvenser for dem: skoleliv, arbejdsliv, produktion, forbrug, er-
hvervsliv, forholdet til resten af verden...

Nogle af mine mærkesager:
Ren luft, rent vand, ren jord og rene madvarer.
100 % økologi - nu.
Cykler, sporvogne/letbaner og bilfri byer.
Knivskarp, konsekvent og global EU-modstand.
Bedre økonomiske forhold for spekulationsfrie almene
boligsektor (hvor jeg i øvrigt selv bor).
Afprivatisering og demokratiske virksomheder.
Demokratisering af pensionskasserne og resten af finanssektoren.
Genindførelse af skoler, biblioteker osv. i landsbyerne og
lokalområderne.
“Enhedslisten finder pengene” - endnu mere end i dag.
Etisk handels- og udenrigspolitik.
Afskaffelse af sult og fattigdom, i stedet for anskaffelse af
forbrugsgoder.

green@fremtidsmaskinen.dk

Jens Wenzel Andreasen, 
Ballerup
Når vi taler om at løse klimaproblematikken kan 
vi i mine øjne ikke komme udenom at tale om 
vækst. Enhedslisten har lavet en god plan der 
tilgodeser både klima og skabelse af arbejdsplad-
ser, men jeg mener godt vi kan gå endnu videre. 
Jeg vil gerne være med til at udvikle en klimapo-

litik der forener behovet for arbejdspladser med en bremse for vækst. Til 
daglig arbejder jeg på Risø hvor jeg forsker i solceller. Jeg trækker på min 
viden om bæredygtig energi som formand for Grønt Råd i Ballerup.
Når Enhedslisten vokser ved det kommende valg, håber jeg at der bliver 
mere tid til at udvikle boligpolitikken.  Jeg ser den almene sektor som en 
af de stærkeste demokratiske institutioner i Danmark og en fantastisk 
ressource der kan bidrage til løsning af mange af de sociale problemer vi 
står overfor. Det var en rigtig god oplevelse at være til Enhedslistens bo-
ligpolitiske seminar sidste år. Jeg håber det ender med at vi får et aktivt 
og visionært boligudvalg med lige så bred deltagelse som på seminaret i 
efteråret.
Jeg er formand for den almene boligafdeling jeg bor i og aktiv i demokra-
tiudvalget i boligorganisationen 3B. De seneste syv år har jeg deltaget 
i Enhedslistens sommerlejr sammen med min familie. I forbindelse med 
sommerlejren har jeg i samarbejde med andre udviklet og afprøvet for-
skellige alternative metoder til politikudvikling der inddrager medlem-
merne. Det blev også til et vellykket fremtidsværksted på Aktivistfa-
brikken 2010.
Jeg vil gerne vælges til Folketinget for Enhedslisten fordi jeg ønsker at 
bringe min erfaring og viden fra boligforeningerne og rådsarbejdet ind 
på Christiansborg.

jenswenzel@gmail.com

Henning Hyllested, Esbjerg
Jeg er igen blevet opfordret til at deltage i uraf-
stemningen om opstilling til Folketinget – med 
det klare formål at opstille som spidskandidat i 
Sydjylland. Det gør jeg så gerne.
Mit navn er Henning Hyllested. Jeg er 57 år med 
udgangen af februar. Til dagligt arbejder jeg på 
Esbjerg havn (siden 1980), hvor jeg gennem 25 
år har bestridt forskellige tillidshverv – de sid-

ste 16 år som formand for Havnearbejdernes Losseklub. 
Gennem dette langvarige faglige arbejde er der skabt et forholdsvist 
bredt fagligt netværk, først og fremmest lokalt og regionalt, men i hav-
nearbejderkredse også på landsplan. Er således siden sidste år blevet 
udpeget som ”tovholder” i TR-netværket (= tillidsmandsringen) under 
LO i regionen. Her forsøger vi ihærdigt at råbe arbejdspladserne op til 
mobilisering mod regering, gule fagforeninger, pampere og anden dår-
ligdom.
Har været Enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget ved de sid-
ste tre kommunalvalg, uden at det har givet repræsentation i byrådet. 
Enhedslisten står jo fint i meningsmålingerne. Det gør vi, fordi vi står 
fast på vores værdier og politik – i modsætning til principløsheden i SF 
(og Socialdemokratiet). Jeg har ikke tænkt mig at nedtone kritikken af SF 
og Socialdemokratiet i den kommende valgkamp. Jeg synes ikke, vi skal 
arbejde 12 min. mere om dagen, og synes heller ikke, at ”Fair Løsning” er 
Guds gave til danskere, der hungrer efter forandring, for ikke at sige til 
en fagbevægelse, der er kastet ud i en kamp for overlevelse.
Jeg er gift med Ina, har to voksne børn, som er taget ud i verden, og som 
synes, at Enhedslisten er cool. Jeg bor på 20. år i en andelsboligforening, 
som er organiseret som bofællesskab med fællesspisning og selvorgani-
sering og flad struktur og jeg-skal-komme-efter-dig.

ina-birgitte@email.dk

Jakob Hjuler Tamsmark, 
Indre By
Snart dages det, folkens.
For endelig ser det ud til, at vi kan gøre op med 
10 års neoliberalt og nationalkonservativt mis-
regimente, der har forvredet, forarmet og for-
bitret den politiske debat og den almindelige 
hverdag for alt for mange mennesker med ulig-

hed, ufred og umenneskelighed til følge.

Det er nu, der er brug for den rød-grønne venstrefløjs konsekvente røst. 
Så vi kan vise en vej, hvor vi trækker i fællesskab og sætter fælles løs-
ninger før egen vinding, værner om vor klode og vore børns fremtid. Så 
vi igen kan få et samfund, der har plads til alle og ikke kun de, der i forve-
jen har deres på det tørre.

Så jeg glæder mig. For jeg tror på, at vi snart har et nyt, stort og stærkt 
Ø-hold på tinge – og håber, at jeg en dag kan slutte mig til dem. Fordi jeg 
siden mine unge år gennem kommunikation med gennemslagskraft har 
stået for en aktiv socialistisk tilgang til tilværelsen med afsæt i alt fra 
fredsbevægelsen over urbane frirum og kampen mod en inhuman asyl- 
og udlændingepolitik. Fordi jeg fra mange år i Arbejdstilsynet kender 
den daglige kamp på arbejdspladserne for sunde, sikre og anstændige 
arbejdsforhold og gennem konkrete sociale engagementer har erfaret 
vilkårene for samfundets udsatte. Og fordi jeg ønsker international soli-
daritet og samarbejde med progressive og frihedssøgende kræfter.

Men alt globalt starter lokalt. Derfor er jeg også med til at sætte liv i par-
tiets måske nyeste afdeling i Indre By, hvor jeg har boet i små 20 år med 
mine tre efterhånden store børn.

jakobht@gmail.com
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Johanne Schmidt-Nielsen, 
Nørrebro
Dagpengene er halveret, efterlønnen skal af-
skaffes, der skæres i kommunerne og de konser-
vative vil give endnu flere skattelettelser til de 
rigeste. Forskellene i dansk politik er tydelige. 
Udlændingekortet er falmet, og fordelingspoli-
tik er i fokus. Enhedslistens opgave er at sørge 

for, at forskellen bliver endnu tydeligere. For det er tæt på at være falsk 
markedsføring, når S og SF siger velfærd eller skattelettelser. Thorning 
og Søvndal trækker stort set ikke nogen af skattelettelserne tilbage og 
er tavse, når der bliver spurgt til Lars Løkkes discount-dagpenge. Vores 
mandater bliver afgørende – og der er i den grad brug for dem. 

Men selvom vi ville ønske, at forskellene var større, så er der ikke et se-
kunds tvivl om, at et nyt flertal vil skabe et bedre Danmark. Selv på et 
område som udlændingepolitikken – hvor det ellers kan være skræm-
mende svært at se forskel på rød og blå. Vi har fået S og SF med på at af-
skaffe fattigdomsydelserne og at man max må sidde 6 måneder i et asyl-
center. Det er ikke nok, men det er en start. Og for dem, det handler om, 
betyder det en stor forskel. 

Enhedslisten har hverken Mærsk eller Saxo Bank i ryggen – og heldigvis 
for det. Til gengæld har vi mere end 5500 medlemmer. Vi skal sammen 
vise, at frihed og lighed er hinandens forudsætninger. Og at der skal 
sættes kryds ved Ø, hvis man både vil en solidarisk økonomisk politik 
med en klar grøn profil og en menneskelig udlændingepolitik.

Jeg er 27 år gammel, opvokset på Fyn og bor på Nørrebro.

Johanne.Schmidt-Nielsen@ft.dk

Jonathan Simmel, Nordvest
Kampen for praktikpladser til syvtusind af ele-
ver på tekniske skoler, kravet om investeringer 
i uddannelse og bekæmpelse af racisme på ar-
bejdsmarkedet. 
Alle tre politiske områder vi fik båret ud i den 
danske offentlighed gennem et solidt stykke 
politisk håndværk i bevægelser – Henholdsvis 
elevbevægelsen og velfærdsbevægelsen. 

Mit navn er Jonathan Simmel, er 23 år, uddannet elektriker og læser nu 
til el-installatør på Københavns Maskinmester skole. Derudover har jeg 
siddet i sekretariatet for Danmarks Elev-Organisation, været formand 
for Erhvervsskolernes Elev-Organisation i tre år, været medlem af SUF 
de sidste 8 år, og er nu aktiv i SUFs faglige gruppe samt Dansk El-For-
bund.
At vælge folketingskandidater for enhedslisten, kan på nogle områder 
ligne situationen, når et firma skal finde nye medarbejder at udnytte. 
Man ønsker helst yngre friske kræfter med fremtid i – som samtidig har 
25 års erfaring.
Jeg har personligt valgt at have alderen...
Heldigvis er 25 års politisk skoling alene ikke afgørende for den kom-
mende periode i folketinget. Med S-SF ved roret, handler det i højere grad 
om at havde erfaringer med at sammenkæde Borgens politiske arbejde 
med opbygningen af bevægelser, der kan presse en ny regering – Som 
vi vedtog på sidste årsmøde. Her er det afgørende, at enhedslistens po-
litiske apparat er gearet til at kunne understøtte bevægelsernes krav, 
kunne kæde disse sammen og pege på et alternativt system. Et system 
vi har peget på i over 25 år!

jsimmel@gmail.com

Jørgen Arbo-Bæhr, Valby
Jeg vil – igen - stille op som folketingskandidat 
til det kommende valg. Min baggrund er, at jeg i 
en menneskealder har været faglig aktiv – især 
i 3F. Især har jeg beskæftiget mig med arbejds-
miljø og med ligestilling, og har været både til-
lidsmand og sikkerhedsrepræsentant.
Jeg har også arbejdet som sekretær på Christi-
ansborg, med ansvarsområderne: arbejdsmar-

ked, integration og ligestilling. I forlængelse af dette var jeg medlem af 
FT 2005-07, hvor jeg herefter faldt for rotationsreglerne. Og nu er jeg 
klar til at tage en tørn mere.
Jeg vil glæde mig til at være en del af en ny og større ft-gruppe, hvor vi 
skal arbejde med en ny S-SF regering. Det vil give os bedre muligheder 
for at give os indflydelse, i samarbejde med bevægelserne udenfor Chri-
stiansborg. Samtidig skal vi også være klar over, at den nye regering kan 
være svær at danse med. De har et andet udgangspunkt end vores socia-
listiske. Vi skal holde tungen lige i munden, når vi skal arbejde sammen 
med S-SF, og nogle gange imod dem. Jeg tror, at jeg har tilstrækkelig erfa-
ring til at bidrage til dette.
Jeg håber, at så mange af jer vil støtte mig i min opstilling. Jeg har brugt 
en del tid på at opbygge en del kontakter i Nordsjælland, som jeg for tiden 
er spidskandidat for. Jeg synes det har udvidelsespotentiale for vores 
opbakning, så vi også kan have et ft-medlem fra Nordsjælland.

eljarb@gmail.com

Kaj Jessen, Sydhavnen
En Sydhavnssocialist stiller op!
Det er på sin vis nemt at opstille og propagan-
dere for Enhedslisten. Som det eneste parti, har 
vi stadig en socialistisk dagsorden og idé om 
fremtidens fjerne mål. Som gammel socialist og 
græsrodsaktivist er det derfor nemt at diskutere 
med folk og forsøge at få dem til at forstå, at vi 
skal dele denne klode solidarisk, passe på den og 

hinanden. Her og nu er det også påkrævet at tale for bevarelse og styr-
kelse af den velfærdsstat, som arbejderbevægelsen opbyggede i forrige 
århundrede. Alligevel er det ikke så nemt og enkelt at gå ud og sige: Stem 
Nu På Enhedslisten. For der er så mange områder, hvor vi ”kun” siger det 
rigtige, men ikke får det ned på jorden. Jeg kan godt få det ned på jorden, 
og det er derfor jeg stiller mig til rådighed!
Frem for alt er vi oppe imod SF og Socialdemokraternes stigende popu-
lisme og berøringsangst for den lunkne middelklasse, som er altdomine-
rende i dette land. Her handler det for mig om at sikre, at vi kan bevare 
et rødere flertal, uden at de får lov til at sjaske rundt med middelmådige, 
popsmarte lovforslag, men reelt forbedrer forholdene for de økonomisk 
dårligst stillede. Det kræver fantasi og politisk snilde fra vores side, som 
jeg gerne medvirker til. Der er mange vigtige livsområder, som der bør 
pilles ved. Det der berører hverdagslivet for almindelige mennesker, fra 
vugge til grav. F.eks. afskaffelse af Folkekirken og sikringen af alle tro-
endes og ikke-troendes ret til være det de er, uden at blive hånet. Præ-
ster og Imamer har fået lov til at sætte dagsordenen for længe nu!
Jeg er 57 år, har arbejdet som ufaglært indenfor mange fag, og er nu 
driftsassistent i et Kulturhus. Er tillidsrepræsentant /3F(LPSF). 
Læs mere på www.bydelsrod.dk, hvor jeg reklamerer for min bog af sam-
me navn!

kajj@kalvebod.dk
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Lars Dohn, Ringkøbing Amt
Jeg ønsker at stille op for Enhedslisten i Vestjyl-
lands Storkreds.

Rod i det midt og vestjyske: 
Jeg hedder Lars Dohn er 60 år og har siden 1970 
boet i Herning. Her gik jeg på seminarium og blev 
lærer i 1974. I 1973 stillede jeg for første gang op 
til kommunevalget. Siden da har jeg stillet op til 

byråds- amtsråds- regions og folketingsvalg.

Først og fremmest er jeg folkeskolelærer
Jeg er fagligt aktiv og har i 10 år været TR og SiR  (nu arbejdmiljørepræ-
sentant) på min arbejdsplads. Jeg har i de seneste 20 år været medlem 
af kredsstyrelsen og Danmarks Lærerforenings Kongres. De seneste 7 år 
har jeg været næstformand i Herningegnens Lærerforening. Desuden er 
jeg aktiv i Enhedslistens lærersektor vest.

Arbejdsmiljø
Jeg er lidt af en arbejdsmiljønørd. Ud over at være arbejdsmiljørepræ-
sentant er jeg uddannet arbejdsmiljø- og MED-underviser. I fagforenin-
gen er jeg arbejdsmiljøansvarlig og tovholder for et kredssamarbejde i 
arbejdsmiljø. Aktuelt gælder aktiviteterne at modvirke forringelserne i 
den ny arbejdsmiljølov og undervisningsministerens dispensationer til 
megaklasser.

Lejerpolitik
Meget af min fritid går med lejerarbejde. Jeg er formand for Herning 
Lejerforening, huslejenævnsmedlem i Herning og Ikast-Brande Kom-
muner. Desuden lægdommer i boligretten. I vores område har byrådene 
valgt, at boligreguleringsloven ikke skal være gældende. Det indebærer 
wild-vestilstande på boligmarkedet.

lars@dohn.name

Lene Rygaard Jessen, 
Albertslund
Drømmen om et socialistisk samfund, hvor men-
nesker og natur vejer tungere end profithensyn, 
driver mit politiske arbejde. Jeg arbejder som læ-
rer og er aktiv i Enhedslistens Lærernetværk, 
Enhedslisten Albertslund og HB. Jeg er mor til 
tre og farmor til to. Jeg bor til leje i Galgebakken i 

Albertslund. Dagligt mærker jeg, både på min arbejdsplads og i mit nær-
miljø, konsekvenserne af den førte nyliberale politik. Vi, der aldrig rigtig 
mærkede opsvinget, skal nu betale for kapitalismens krise. Med truslen 
om arbejdsløshed hængende over hovedet, presses lønmodtagere i den 
offentlige sektor til at arbejde mere, uden lønkompensation. 
Enhedslisten fører den politik, jeg går ind for. Vi samarbejder åbent med 
foreninger og bevægelser, der kæmper for et mere menneskeligt og ret-
færdigt samfund. Vi går ind i den tid, vi lever i, og stiller krav ud fra en 
kobling af marxisme, naturhensyn og ønsket om en bedre verden for os 
selv og vores efterkommere.
Enhedslistens politik er i stadig udvikling og jeg vil gerne bidrage med de 
erfaringer jeg har og opsøge nye. 
Der er nok at gå i gang med for et nyt rødt flertal på Christiansborg. En-
hedslisten skal holde S og SF til venstre med fast hånd. Vi skal kæmpe for 
arbejde og uddannelse, imod fattigdom, nedslidning og krig. Vi skal gå 
efter maksimal indflydelse og resultater, men ikke for enhver pris. Der er 
råd til velfærd og solidaritet! 

rygaardj@gmail.com

Magnus Thomas Nielsen, 
Nordvest
Jeg hedder Magnus, jeg er tyve år gammel og vil 
gerne have muligheden for at stille op til Folke-
tinsvalget her i 2011.

Jeg har været medlem af Enhedslisten i cirka 3 
år, og har i løbet af dette tidsrum fået modet til 

at stille op til Folketinget. 

Jeg er desuden medlem af SUF, og har stadig lidt ’krudt i røven’. Jeg vil 
give den 100% gas, både i og uden for Tinget, for at vise at det borgerlige 
parlament ikke er over gadens parlament, som er 100% socialistisk!

magnus-den-gode@hotmail.com

Maher Khatib, Ringsted
Jeg er 44 år, uddannet teknisk tegner, har arbej-
der som tolk, selvlært mediegrafiker og fotograf. 
Her i over 8 år arbejdet som kulturformidler og 
informationsmedarbejder, beskæftiget mig 
med integration og med unge, undervist på en 
teknisk skole i 7 år på de grafiske fag, to år ansat 
som koordinator for det palæstinensiske net-
værk, arbejder i dag som aktivitetskoordinator i 

et boligområde. Jeg er gift med Hala og har tre børn. Har palæstinensiske 
rødder og kom til DK i 1985.
Solidaritet med undertrykte og svage er en hjertesag for mig, og jeg har 
i mange år deltaget i forskellige aktivist- og solidaritetsorganisationer. 
Arbejder med at rådgive og hjælpe specielt indvandrere med at starte 
foreninger. I mit arbejde med integration, både som frivillig og ansat, har 
kulturforståelse, respekt for hinanden og mangfoldighed, samt kultur-
udveksling været emner som har optaget mig. Jeg fik integrationsprisen 
i Ringsted kommune i 2006. Har været næstformand i min boligforening 
og har sat aktiviteter i gang som har resulteret i et større boligsocialt 
projekt, hvor jeg i dag er ansat. På den palæstinensiske front er jeg en-
gageret i palæstinensernes rolle i samfundet, og jeg var med til at starte 
Palnet og Palæstinensisk ungdom. I Enhedslisten Ringsted sidder jeg i 
bestyrelsen og er ansvarlig for hjemmesiden og facebook gruppen.
Politisk, er det børn og unge jeg brænder mest for, især uddannelse, fri-
tid og forebyggelse af kriminalitet. Integration, mangfoldighed og et-
niske minoriteters rolle i samfundet er også et område jeg brænder for. 
Derudover er det det internationalt solidaritet, demokrati i mellemøsten 
og Palæstina som står øverst på listen. Jeg mener at med min baggrund 
vil jeg kunne række ud til borgergrupper som det ikke er helt nemt for 
Enhedslisten at komme i kontakt med.

mak@idegeni.dk
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Margit Kjeldgaard, 
Nordøst Sjælland
 Jeg er 56 år, har to voksne døtre og forhandler 
fair trade tøj. 
Efter 10 års arbejde i restauration, i værtshus, 
i børnehave og som faglig sekretær i pæda-
gogmedhjælpernes fagforening, læste jeg til 
økonom. Jeg fik lyst til, at forstå logikken i den 

borgerlige lejr, for at kunne argumentere imod og formulere økonomi-
ske alternativer. Siden har jeg bl.a. arbejdet 10 år på Christiansborg og 
været fordybet i mange sagsområder: faglig kamp, ligestilling, EU, kom-
munalpolitik og økonomisk politik, samt bolig- og miljøpolitik - men altid 
brændt mest for formidlingen. 

I en periode på 2½ år boede og arbejdede jeg i storkollektivet, Svanholm. 
Det var fantastisk lærerigt - nok det nærmeste man kan komme til so-
cialisme i dag, pga. fællesøkonomien, de fælles virksomheder og forde-
ling af goderne efter behov. Jeg håber, at der vil opstå flere af den slags 
steder, for at supplere den anti-kapitalistiske kamp i bevægelserne med 
konkrete bæredygtige eksempler. 
De sidste tre år har jeg været aktiv i udvalget vedr. demokratisk og bæ-
redygtig produktion, for at forfine forslag til strukturelle ændringer for 
produktion og forbrug. Jeg synes Enhedslisten skal sætte socialismen 
på dagsorden. Og jeg synes forbrugere skal organisere sig og rette kø-
bekraften efter kollektivt ejede og demokratisk styrede virksomheder 
i ind- og udland. 
Her og nu vil jeg gerne være folketingskandidat for at forhindre mere 
ulighed og en ny borgerlig regering.

margit.kjeldgaard@gmail.com

Maria Gjerding, Gladsaxe
De globale klima- og miljøkriser vil aldrig kunne 
løses under det kapitalistiske system, ligesom 
vi aldrig vil kunne opnå social lighed og retfær-
dighed. Det er derfor det røde og det grønne for 
mig hænger uløseligt sammen. Vi kan ikke tale 
om lighed og solidaritet uden også at tale om 
klima og global klimaretfærdighed. Og omvendt 
kan vi ikke tale om løsning på klimakrisen uden 

at gøre op med vækst-dogmet og forbrugerismen.

Enhedslisten er det eneste parti der tænker ud over kapitalismens ram-
mer.. Men det lange seje træk skal forenes med små sejre. Også her viser 
Enhedslisten vejen som det parti i oppositionen, der har fået flest forslag 
vedtaget i Folketinget under den borgerlige regering. I tæt samarbejde 
med miljøbevægelserne udenfor Christiansborg, har folketingsgruppen 
løbende sikret små men vigtige sejre. F.eks. ved at samle flertal uden om 
regeringen for at forbyde giftige stoffer i børneprodukter. 

Under en ny regering skal vi fortsat gøre vores indflydelse gældende 
på en ny regerings politik. Men samtidig er det vores opgave, at rejse de 
grundlæggende diskussioner om problemerne ved den  vækst-drevne 
markedsøkonomi,  og at foreslå alternativer hvor omfordeling af vel-
standen og øget demokratisk kontrol kan erstatte den skadelige vækst-
økonomi.   
 

Jeg er glødende miljøentusiast og har været det hele mit liv. Jeg arbejder 
for Enhedslisten på Christiansborg som miljøpolitisk medarbejder. Jeg er 
32 år og mor til Tristan på 3 år og Julius på 1 år. 

maria.gjerding@ft.dk

Mikkel Andersen, Kolding
Fra en base i det sydjyske, typisk liste-Ø-fjendt-
lige land, ønsker jeg at tage kampen op for en ny 
regering med Enhedslisten som styrende par-
lamentarisk grundlag. Når vi runder maj er jeg 
færdiguddannet som journalist, men nu hvor 
jeg har set pressen indefra, bliver det ikke her 
til lands, jeg vil praktisere mit fag – den kritiske 
journalistik er med ganske få undtagelser en 

akut mangelvare. Den reelle kritik af regeringen og statsmagten findes 
tilsyneladende kun i Enhedslisten.

Jeg er opstillet for vores lille afdeling i Kolding, og jeg har således et ønske 
om at få lov at udbrede valgkampen til det øvrige syd- og sønderjyske. 
Og jeg tror, at vi har en reel mulighed for at vende skuden her i regionen: 
De senere år er der kommet stadig flere studerende unge til landsdelen, 
unge, som virkelig mærker regeringens nedskæringer nu; unge, der 
frastødes og frustreres over den menneskefjendtlige integrations- og 
asylpolitik, der føres. Tillige har vi adskillige sager om ydmygende ak-
tiveringsforløb, krænkelser af arbejderes rettigheder og fornedrelse af 
samfundets svage, der tager sit udgangspunkt på disse kanter i kølvan-
det på den stigende arbejdsløshed. Hvad enten de er unge, arbejdsløse 
eller begge dele, vil jeg overbevise dem om, at vreden bedst investeres i 
aktiv valgkamp og en stemme på liste Ø.

Jeg vil ruske op i det sydjyske med en kreativ og provokerende valgkamp 
med skarpe kanter, og jeg har gennem mit professionelle virke metoder, 
midler og evner til at føre det ud i livet.

aka.chubby@gmail.com

Niels C.F. Rasmussen, 
Lolland              
1.  For mig er det vigtigt, at også kandidater fra 
Udkantsddanmark kan få muligheder for at 
komme på Enhedslistens folketingstoptikandi-
datliste.
2.  Politiske hovedinteresser:  Arbejdsmarkeds-
politik, EU-politik, uddannelses- og ligestillings-

politik samt finanspolitik.
3.  Mærkesager: Der er råd til solidarisk velfærd og en aktiv Robin Hood-

politik over for 350 nassende og forurenende multinationale selska-
ber, der skattemæssigt skal bidrage til det danske samfund. Kamp 
for de mindste sociale forbedringer og kamp mod de mindste forrin-
gelser samt gratis tandreparationer til alle.

4.  Særlige kendetegn: Jeg var både en af initiativtagerne til 13.000 kr.-
kravet til forbedring af overførselsgruppernes økonomiske livsbe-
tingelser og initiativtager til kravet om mindst 5 års dagpengepe-
riode, som blev vedtaget på sidste årsmøde.

5.  EU-politik: Her repræsenterer jeg mest konsekvente modstand, hvor-
for jeg hele tiden har støttet Folkebevægelsen.

6.  Tillidshverv i Ø: Folketingskandidat fra 2004 i Nakskov-, og siden 2007 
i Lolland-kredsen. - HB-medlem 3 gange fra 2004 til 2011, og medlem 
af Handicappolitisk udvalg siden 2010.

7.  Faglige tillidshverv: GL-tillidsrepræsentant gennem 8 år,  medlem af 
GLs  hovedbestyrelse 1996 – 1997.   

8.  Religion: Alle trosretninger skal være velkommen i Ø, når bare de sæt-
ter socialisme og demokrati væsentligt højere end deres trosforhold.

9. Erhverv: VUC-lærer i dansk, religionshistorie og kulturforståelse i Ny-
købing F.  og Nakskov.

nir@vucstor.dk
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Peder Hvelplund, Hjørring
Jeg er 43, bor sammen med Louise og vores 3 
børn, Oskar på 16, Anna på 12 og Karl på 7. Star-
tede som politisk aktiv i fagbevægelsen og VS 
i Århus og har været med i Enhedslisten siden 
starten.  Har derfor oplevet Enhedslisten som 
opposition til både SR og VKO og de forskel-
lige muligheder det giver. Lider stadig af den 
opfattelse at det vigtigste ikke er hvem der har 

regeringsmagten, men hvor stærk alliancen er mellem de folkelige be-
vægelser og deres parlamentariske talerør. Bl.a. derfor skal vi ha´ en ny 
regering der ikke har som erklæret mål at smadre fag-, miljø- og solida-
ritetsbevægelser.
Finder stor glæde i at deltage politisk på mange niveauer. Mange års po-
litisk arbejde i Hjørring har lært mig at se det revolutionære perspektiv 
i selv den mindste detalje lige fra kampen mod firbenede svin og deres 
gylle til forsvaret for forbrugerejede forsyningsselskaber. Har især be-
skæftiget mig med social-, miljø- og trafikpolitik. Er anti-militarist og 
international orienteret EU-modstander.
 

Enhedslisten har en hamrende vigtig opgave, at fremstå med et trovær-
digt og visionært alternativ til den konsensus-kapitalistiske tankegang 
der præger resten af folketinget. Vi skal derfor finde klare svar på hvor vi 
giver medspil for at trække i en rigtig retning og hvor vi giver modspil for 
at illustrere brudfladerne. Forsvaret for den demokratiske produktion 
mod markedets hærgen, er den vigtigste politiske kamp. 
 

Jeg anser mig selv som værende et loyalt (men rebelsk) medlem, der stil-
ler når det er nødvendigt. Er tilhænger af princippet om skoling gennem 
suppleantpladser.

hvelplund@mail.dk

Per Clausen, Aalborg
Jeg er 55 år, bor i Aalborg og har været medlem 
af folketinget for Enhedslisten siden februar 
2005. Jeg er ordfører for EU, miljø, energi, trafik, 
fødevarer, landbrug, fiskeri, dyrevelfærd, sund-
hed, IT og kultur. 

I det seneste år, har jeg særligt prioriteret arbej-
det med at synliggøre sammenhængen mellem 

en offensiv klima- og miljøpolitik og øget beskæftigelse. Her har vi på 
den ene side arbejdet målrettet med at udvikle fælles forslag for hele 
oppositionen og på at markere os med vores egne forslag.  

Et andet vigtigt spørgsmål har været kampen mod privatiseringen af 
vores sundhedsvæsen og mod de private skattesubsidierede sundheds-
forsikringer.

Med kun fire folketingsmedlemmer er der desværre alt for mange vigti-
ge sager, vi ikke for gjort nok ved. Det glæder jeg mig til bliver anderledes 
efter næste valg.  

Kritiske spørgsmål og afsløringer er en nødvendig del af at være en slag-
kraftig opposition. Det nødvendigt at have visioner for fremtiden, men 
vi skal også være en markant opposition og afsløre alle former for magt-
misbrug og regeringens forsøg på at skjule sin liberalistiske politiske 
dagsorden.

elpecl@ft.dk

Nikolaj Villumsen, Nordvest
27 år, studerer digital design og kommunikation 
og arbejder som international medarbejder for 
Danske Studerendes Fællesråd.
Jeg har siden kandidatlisten blev endelig fastsat 
været opstillet i Utterslev kredsen, som num-
mer tre i København og håber at kunne få lov at 
fortsætte mit arbejde her. 
Det kommende valg kommer til at afgøre Dan-

marks fremtid. Lars Løkke har sat et frontalt angreb ind på grundstene-
ne i det danske velfærdssamfund, som efterløn, dagpenge og SU. 
Enhedslistens vigtigste opgave bliver at få vendt den fordelingspoliti-
ske skude og styrket fagbevægelsen. Det skal være slut med skattelet-
telser til de rigeste og overbetaling af profit-hospitaler. I stedet skal vi 
have dagpengeperioden tilbage på 4 år og SU’en bevaret. Det er på tide at 
almindelige menneskers behov sættes i centrum og velfærdssamfundet 
bevares og udvikles. 
Heldigvis kan Enhedslisten med en ny regering få stor indflydelse og vi 
skal ikke lægge skjul på at vi vil have magt for vores mandater. Vi er sam-
men med fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser garanten for at 
Danmark bliver trukket i en rød retning under en ny S-SF-regering.
Jeg de seneste tre år siddet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.  
Derudover sidder jeg i valgkampsledelsen.
Tidligere har jeg bl.a. været koordinator for Enhedslistens arbejde op til 
klimatopmødet og repræsenteret vores parti i koordinationsgruppen 
bag klima-demonstrationen 12. december, hvor jeg var ansvarlig for mo-
biliseringen. Før det har jeg som aktiv i SUF lavet 2. oktober velfærdsde-
monstrationen. 
Jeg vil i mit arbejde som kandidat prøve at trække på mine erfaringer fra 
bevægelsesarbejdet og mit tætte kendskab til partiet.

nikolajvillumsen@gmail.com

Ole Hyldahl, Høje Taastrup
Lidt om mig selv.
Efter 4 år i lære i 1963 blev jeg udlært som isen-
kræmmer. Derefter var jeg værnepligtig på 
Bornholm i 16 måneder. Efter værnepligten fik 
jeg arbejde hos DSB, hvor jeg rangerede med 
godstog. Efter DSB arbejdede jeg som isenkræm-
mer i et handelsfirma med 150 ansatte. Her blev 
jeg første gang valg som tillidsmand.

I 1972 læste jeg til pædagog. Jeg arbejdede som pædagog i Ballerup Kom-
mune. Jeg blev af kollegaerne i Ballerup valgt til BUPL’s hovedbestyrelse. 
Senere blev jeg valgt ind i BUPL’s forretningsudvalg som faglig sekretær. 
Jeg forhandlede overenskomster med KL. Jeg har været valgt ind i bebo-
errepræsentationen i en stor bebyggelse med 531 lejemål.
Jeg var i Rumænien lige efter Ceausescus fald, her hjalp jeg til med at for-
dele nødhjælp til børnene på børnehjemmene. Jeg var med til at starte 
Venskabsforeningen Danmark – Rumænien. Foreningen har været med 
til at forbedre forholdene for børnene via Tips og Lotto midlerne. Jeg var 
medlem af DKP 16 år.
EL Høje-Taastrup blev en selvstændig afdeling i marts 2010.
Jeg er valgt til bestyrelsen.
Jeg var kandidat for EL til kommune- og regionsvalget i 2009. Jeg stod 
for ELs bogcafe og værested, som vi oprettede i 2 måneder op til kommu-
nevalget. Bogcafeen var en succes, der kom mange forskellige befolk-
ningsgrupper i cafeen en del fra Taastrupgård. Jeg har kontakt med flere 
af grupperne, som jeg stadig hjælper.
Jeg stiller nu op som kandidat til folketinget for EL. Jeg mener, det er po-
litisk vigtigt, at der er kandidater på valglisten fra min aldersgruppe. Jeg 
vil kunne vise, at selvom jeg er 66 år, kan jeg sagtens være aktiv politisk, 
deltage i valgkampen, i paneldebatter og blive hørt politisk.

olehyl@gmail.com
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Pernille Skipper, Vesterbro
26 år, jurastuderende og fra Vesterbro

Lars Løkke vil tørre regningen for den økonomi-
ske krise af på almindelige lønmodtagere og de 
svageste i samfundet. Det er blevet fuldstæn-
dig klart, at studerende, dagpengemodtagere 
og lønmodtagere går en markant hårdere tid i 
møde, hvis vi ikke skifter regeringen ud nu. Det 

har det sidste år fået fagbevægelsen, forældre, elever og studerende til 
at gå på gaden for at kræve forandring og en anden prioritering. Valg-
kampen er altså allerede godt i gang, selvom statsministeren ikke offi-
cielt har trykket på knappen, og heldigvis er Enhedslisten også i gang, 
og vi er mere end klar. I år vælter vi regeringen!

Alt tyder da også på, at Helle Thorning overtager taburetten efter næste 
valg. Og det tyder samtidig på, at Enhedslisten får afgørende mandater 
i forhold til det nye flertal. Det skal vi udnytte optimalt – vi kræver ind-
flydelse og reel forandring for almindelige mennesker. Men vi må også 
gøre os klart, at vi får brug for hjælp fra elev- og studenterbevægelsen, 
fagbevægelsen og forældrebevægelsen, som har kæmpet aktivt for en 
ny politik, hvis vi skal sikre, at S og SF ikke fortsætter den samme linje 
som VKO.

Jeg har en lang erfaring fra elev- og studenterbevægelsen bag mig, samt 
nogle år i SUF. Nu sidder jeg i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, 
og har været opstillet som spidskandidat på Fyn de sidste to år. Den er-
faring håber jeg, at jeg kan bruge som kandidat – og forhåbentlig som 
folketingsmedlem.

pernilleskipper@gmail.com

Pernille Sørensen Nicolaj-
sen, Djursland
Jeg er 33 år, og arbejder som administrations ko-
ordinator.

Jeg bor på Djursland, med min mand og vores to 
piger.

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden sommeren 2009.

Jeg har siden 2010 været næstformand i Integrationsrådet – Norddjurs.

Alle mennesker har krav på et værdigt liv med ordentlige vilkår og 
økonomisk tryghed. Det er vores pligt at sørge for at det er de bredeste 
skuldre der bærer det tungeste læs derfor skal samfundet give en varm 
hånd til dem der har brug for det uanset køn, alder, etniske baggrund, 
handicap, seksuel orientering og religion.

pernille@grenaas.net

Rosa Lund, Nørrebro
Jeg i fuld gang med at lave valgkamp for Enheds-
listen og håber det valg snart kommer, så vi kan 
få ny regering og et stærkere Enhedslisten. Jeg 
er nummer to i København og har brugt den pla-
cering til at blive ”adopteret” af tre 3F-afdelin-
ger i København, så jeg kommer ud på arbejds-
pladser snakker politik med deres medlemmer. 
Og jeg er allerede sat i sving af nogen af de kø-

benhavnske afdelinger, som laver nogen gode aktiviteter. 

Jeg er 24 år, og ved siden af det politiske arbejde læser jeg statskundskab 
på Københavns Universitet og arbejder som vikar i en daginstitution.
Som tidligere formand for DGS og aktiv i velfærdsbevægelsen har jeg op-
levet Enhedslisten som det parti, der tog almindelige menneskers krav 
alvorligt og altid har støttet, dem der kæmper for sine rettigheder – det 
parti skal vi blive ved med at være.

Vi skal bruge vores pladser i folketinget til at realisere kravene fra den 
velfærdsbevægelse, vi selv har været med til at opbygge og vi skal bruge 
dem til at trække en forhåbentlig ny S SF ledet regering til venstre.

Vi skal vise, at vi tager ansvar. Men vi skal være ansvarlige overfor dem 
der bliver ramt af krisen, ikke dem der har forårsaget den.  
 

Jeg bor på Nørrebro og har det sidste halve års tid forberedt valgkamp 
sammen med Enhedslisten Vesterbro hvor jeg er opstillet. Jeg har siddet 
i ledelsen i Socialistisk Ungdomsfront fra 2008 -2010 og er stadig aktiv. 
Derudover har jeg været aktiv i Kirkeasyl, som jeg var talsperson for.

rosalund@gmail.com

Rune Møller Stahl, Nørrebro
2011 bliver året hvor vi giver Lars Løkke spar-
ket. Alternativet er simpelthen for frygteligt at 
tænke på. Derfor vil jeg gerne have muligheden 
for at knokle i døgndrift som kandidat, når Løkke 
endeligt trykker på knappen. Men det rigtige ar-
bejde begynder først efter valget. Det kommer 
nemlig til at kræve et stort og svært arbejde at 
sikre at en ny S/SF-regeringen faktisk kommer 

til at føre den solidariske politik som deres vælgere forventer af dem.  

Det betyder i praksis to ting
1: Vi skal prioritere benhårdt i vores politiske krav til en ny regering. Vi 
kan ikke få hele programmet gennemført, og vi skal prioritere de kampe, 
der ikke bare forbedrer forholdene for almindelige mennesker, men også 
rykker på styrkeforholdene i samfundet. 
2: vi skal opbygge tætte alliancer med fagforeninger, miljøorganisatio-
ner og sociale bevægelser. Hvis vi skal have regeringens nedskæringer 
på uddannelse og sundhed rullet tilbage, kræver det at sygeplejersker 
og studerende kæmper aktivt for det. 

Jeg håber at kunne bidrage til det arbejde som kandidat, og være med 
til at sparke partiets politik ud over rampen. Jeg kender partiet indefra 
efter at have arbejdet tre år som uddannelsespolitisk medarbejder på 
Christiansborg. Min politiske baggrund kommer fra elev- og studenter-
bevægelsen, hvor jeg har lavet fra alt at arrangere store velfærdsde-
monstrationer til basisaktivisme.

Derudover er jeg en 28-årig eksiljyde, og er aktiv på Nørrebro.

Rune.Stahl@ft.dk

URAFSTEMNING OM FOLKETINGSKANDIDATER



Årsmøde 2011  �7

Stine Brix, Nørrebro
Det sidste år har jeg haft fornøjelsen af at re-
præsentere Enhedslisten som folketingskandi-
dat i Nordjylland. Det vil jeg rigtigt gerne fort-
sætte med.
 

Ti år med VKO sat sit præg på Nordjylland. I de 
mindre byer lukker folkeskoler på stribe. Og ef-
ter krisen er flere store industriarbejdspladser 

lukket eller flyttet. De nordjyder, som har fået en fyreseddel, er blevet 
ladt i stikken. I stedet for at skabe nye arbejdspladser har regeringen 
forkortet dagpengeperioden, så flere nu står til helt at miste deres dag-
penge. 
 

Nedskæringer på velfærden og arbejdsløshed betyder ikke automatisk, 
at vi får en ny regering. Det har vi lært ved de sidste folketingsvalg. For-
andringen kommer først, når folk tror på et alternativ. Det er Enhedsli-
stens allervigtigste opgave at pege på alternativet og formulere, hvor-
dan den brede befolkning har styrken til at gøre en forskel. Det skal vi 
gøre i valgkampen, det skal vi gøre i mellem valgkampene og det skal vi 
også gøre fra Folketingets talerstol.
 

Jeg er 28 år, læser til læge på fjerde år og bor i København. Ved siden af 
studierne arbejder jeg som kampagnemedarbejder hos Enhedslisten. Jeg 
har været medlem af Enhedslisten og SUF siden 2002. Tidligere medlem 
af SUFs ledelse, DGSs ledelse og blandt de drivende kræfter i Kirkeasyl. 
Nu medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse siden 2009.

stine.brix@ft.dk

Sune Blom, Frederiksberg 
Regeringen og Dansk Folkeparti har brugt de 
sidste 10 år på at trampe på almindelige løn-
modtagere, arbejdsløse og studerende. Nu skal 
besparelser erstattes af investeringer, pisk skal 
erstattes af gulerod og test og kontrol skal er-
stattes af tillid.
Som aktiv i elev- og studenterbevægelsen, har 
jeg sammen med tusindvis af andre unge men-

nesker, sat dagsordenen. Sammen med fagbevægelsen har ungdommen 
de seneste år mobiliseret mod nedskæringer i velfærden. Enhedslisten 
og SUF har været en helt central spiller i de folkelige mobiliseringer lan-
det over.
Nu er tiden kommet til, at vi forhåbentlig får en ny regering. Når det sker, 
skal Enhedslisten gå forrest for at indfri de krav, bevægelserne har væ-
ret på gaden for.
Der skal investeres i uddannelse og skabes nye grønne jobs. Kommuner-
nes økonomi skal genopbygges, så kvaliteten i vores fælles velfærd kan 
genoprettes og udbygges.
Hvem er jeg?
Jeg er 21 år og læser samfundsvidenskab på Roskilde Universitet. Jeg er 
opstillet som folketingskandidat på Frederiksberg. Samme sted var jeg 
opstillet til kommunalvalget, hvor vi sikrede Enhedslisten et mandat. 
Tidligere har jeg siddet i ledelsen for Socialistisk UngdomsFront og før 
det var jeg aktiv i gymnasieelevernes organisation, DGS.
Jeg glæder mig til, sammen med alle jer, at sikre Enhedslistens sit bedste 
valg nogensinde, og skabe grundlaget for en ny politik i Danmark.
Læs mere: suneblom.dk

 sune@suneblom.dk

Sarah Glerup, Amager
Jeg joker af og til med, at jeg burde være sort, for 
så kunne jeg sætte kryds ved alle minoriteter på 
én gang. Nu må jeg nøjes med et par stykker: Jeg 
sidder i kørestol, er lesbisk, og engageret i En-
hedslisten. Den sidste minoritet er jeg stoltest 
af, for den har jeg selv valgt.

Mine minoriteter har givet mig erfaringer, som 
jeg gerne vil bidrage med i Ehl. Jeg ved, at individuel frihed og forpligten-
de fællesskaber ikke er modsætninger. Tværtimod! Min frihed udsprin-
ger netop af et fællesskab, nemlig den velfærdsstat, der har givet mig 
kørestol og hjælperordning.
Dét fællesskab skal Enhedslisten værne om. Det er ikke perfekt. Ti år 
med VKO har øget uligheden og indført et kontrolhelvede, der flytter fo-
kus fra mennesker til skemaer. Det skal vi luge ud i, og vi skal genoprette 
tillid og respekt for borgerne – både dem med og uden handicap, med og 
uden arbejde, med og uden dansk statsborgerskab. Det er en uadskillelig 
del af klassekampen. Dagpengeforringelser skal rulles tilbage, og refor-
merne af efterløn, fleksjob og førtidspension skal skrottes.

Kort om mig selv: Jeg er 25 år, næsten cand.mag. i medievidenskab og 
blogger om mediemangfoldighed på www.handifikation.dk. Oprindelig 
fra Lolland, nu bosat i København. Medlem siden 2008 og fast tilknyttet 
Rød+Grøn. Har i mange år været aktiv inden for homo- og handicappoli-
tik, men blev træt af at skulle gøre det på partipolitisk neutral grund. Det 
er jo åbenlyst, at det samfund, der sikrer lige muligheder for alle uanset 
økonomi, hudfarve eller handicap, kræver et rødt perspektiv. 

sarah@enhedslisten.dk 

Solveig Munk, Århus
Medlem nr. 286 af Enhedslisten. 
Mine politiske aktiviteter har i mange år været 
i Dansk Socialrådgiverforening,  Nørrestenbro 
Beboerforening  og DAMP (ADHD)foreningen.  
I Enhedslisten Århus  er jeg nu aktiv i Antira-
cistisk gruppe, hvor jeg er engageret i kampen 
mod diskrimination af borgere med anden et-
nisk baggrund end dansk. Lokalt  i protesten 

mod nedrivninger af boliger i Gellerup, forhindring af tvangsbusning af 
skolebørn og centralt i udarbejdelse af en Enhedslistepolitik vedr. ud-
satte boligområder. Jeg deltog i valgkampen til kommunalvalget i 2009, 
som kandidat. Er nu suppleant til Århus byråd og aktiv i kommunalpoli-
tik i kommunalgruppen, der er backinggruppe for vores byrådsmedlem. 
Er afdelingsvalgt folketingskandidat, opstillet i Århus Vest. Medlem af 
brugervalgt Repræsentantskab for energiselskabet NRGI. 
Jeg er uddannet socialrådgiver og ansat af beboerne i en almen boligor-
ganisation I Århus. Jeg bor i lejlighed i Århus midtby og i delekolonihave 
i Marselisborg skov.  Jeg er 58 år, og har tre udeboende voksne børn. Min 
drivkraft i politik er bl.a. sikring af retssikkerhed  og borgerrettigheder 
for den underprivilegerede del af befolkningen. Også byudvikling til 
gavn for menneskene, der bor / kommer til at bo i byerne, optager mig. 
Jeg tror på inklusion, fællesskab og solidaritet, og har erfaring for at det 
virker.
Jeg opstiller, for at tilføre partiet en kvindelig, ikke- akademisk århusia-
ner i Folketinget. Jeg tror på, at min faglige fundering i socialt arbejde og 
mine erfaringer som aktivist kan bruges her, til gavn for de mennesker, 
Enhedslisten repræsenterer, og til fremme af det socialistiske samfund, 
vi ønsker os.
Læs mere på www.aarhus.enhedslisten.dk og på www.altinget.dk

128747@gmail.com
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Søren Egge Rasmussen, 
Århus
Bedre kollektiv trafik, uddannelse til alle, økolo-
gisk skolemad, hjælp til de udsatte og et stærkt 
offentligt sundhedsvæsen skal erstatte skatte-
lettelser og flere penge på egoistkontoen.
Klimakrisen medfører, at Enhedslisten skal op-
prioritere en klar miljøprofil med krav om

omstilling til vedvarende energi, reduktioner i materielt forbrug og øko-
logiske løsninger  i samfundet. Vi skal skabe kollektive løsninger og ar-
bejde for at sikre et bedre liv for alle på kloden. 

Jeg er 49 år, uddannet tømrer og øko-landmand. Har været medlem siden 
1991 og repræsenterede Enhedslisten fra 1994-2002 i Århus Byråd. Jeg 
bor i boligforening i Andelssamfundet i Hjortshøj og har især arbejdet 
med økologisk landbrug og byggeri. 
Mit politiske engagement har ligget i forskellige græsrødder, solidari-
tetsarbejde og fagbevægelse. 
I de sidste 10 år har jeg deltaget i bestyrelser i forbrugerejede 
energiselskab,som arbejder for mindre energiforbrug og for vedvarende 
energi. Jeg er bestyrelsesformand for NRGI amba og Havvind Århus Bugt 
A/S. Sådan skal klimakampen også føres. 

Med erfaring som stedfortræder i Folketinget søger jeg ved næste valg 
en plads i folketingsgruppe. Vi skal være med til at genoprette landet 
efter 10 sorte samfundsnedbrydende år med VKO-flertallet. Lighed, so-
lidaritet og miljøhensyn skal fremover være fundamentet for folketin-
gets beslutninger. Jeg er stærkest forankret i Århus og har været opstil-
let i Århus ved de sidste tre folketingsvalg.

S.egge@fiber.dk 

Theis Nielsen, Svendborg
32 år. Langeland.

Jeg hedder Theis Nielsen, jeg bor sammen med 
min kæreste Kia og vi skal havde en lille her til 
Februar.
For mig er det vigtigt at vi får en god skole som 
kan uddanne børnene så de kan klare sig i frem-
tiden. Det er noget af det jeg gerne vil arbejde 

for, det ligger mig dybt i mit hjerte og derfor har jeg disse mærke sager.

Mine 3 mærkesager.
1. Flere Praktikpladser- Idag er mange lærlinge og elever uden praktik-
plads, det er vigtigt at vi får skabt disse pladser. Det vil jeg gerne arbejde 
for hvis jeg skulle komme ind i folketinget. 
Praktikpladserne skal vi skabe gennem nogle gode tilskudsordner fra 
staten til den arbejdsgiver som tager i mod en lærling eller elev. Samt at 
når der skal ting i udbud, vil man se positiv på den arbejdsgiver der har 
lærlinge og elever.

2. Uddanelse på Dagpenge. Det er i dag mange som har haft arbejde un-
der de gode år, og har optjent dagpenge som nu er arbejdsløse. Problemet 
er at de ikke kan starte en uddannelse da de vil miste på det økonomisk. 
Det skal det laves om på, der skal uddannelse på dagpenge, det vil jeg 
arbejde for.

3. Efter uddannelse til dem som er i arbejde og til den arbejdssøgende, 
det skal være lige vilkår på dette punkt, for at styrke arbejderne,. Hvis 
de mister sin arbejdsplads kan de komme videre til et nyt arbejde med 
efteruddannelse og den arbejder som er i arbejde kan styrke sin kom-
pentance inden for det arbejde de har i forvejen.

theis1979@mail.dk

Torben Kjær, Hillerød
55 år, moden og erfaren også med samarbejde 
- de unge mener selvfølgelig halvgammel! Bor i 
Hillerød, har en søn på 20, arbejder som førtids-
pensionist i Danske Handicaporganisationers 
Forretningsudvalg, formand for Hillerød Kom-
munes Handicapråd, det Lokale Beskæftigel-
sesRåd og med beskæftigelse og handicap på 
europæisk plan.

Siden bevidstheden viste sig, har politik været en del af livet i freds- og 
andre bevægelser, VS og som medlem af Enhedslisten siden 1997.
Arbejdslivet som landmåler med kortlægning i hele Danmark, i udlandet 
og som entrepriseleder i stort entreprenørfirma, hvor arbejdere under 
min ledelse fik frihed og ansvar - det var ikke populært blandt andre le-
dere i 1980’erne men ret fedt!
Ligebehandling og diskrimination for kvinder, personer med anden et-
nisk baggrund og med handicap har altid været vigtigt. . Det har været 
en fornøjelse at være med til at starte Enhedslistens Handicappolitiske 
Udvalg siden sidste årsmøde - det lover godt for området (se udtalelse til 
dette årsmøde).
Ganske mange har set mit navn under debatindlæg i landsdækkende og 
lokal presse eller hørt mig i radioudsendelser.
Min ambition som kandidat er som relativt kendt i Nordsjælland at bak-
ke Jørgen Arbo-Bæhr op som spidskandidat heroppe - det kræver også 
stemmer. Ingen skal dog være i tvivl om, at skulle det give valg, tager jeg 
opgaven.
For resten er jeg nu blind, men det svækker ikke mit engagement. Be-
mærk venligst, at det var første gang, der stod ”jeg” i indlægget - fælles-
skabet er vigtigst.

torbenk@it.dk

Vibeke Syppli Enrum, 
Svendborg
Igennem de senere år har jeg deltaget i fælles 
initiativer for at skabe sammenhæng i vores 
aktiviteter i det sydfynske. Enhedslisten skal 
være på forkant i udkanten.  Vi skal udvikle nye 
tiltag med vægt på bæredygtighed og kvalitet i 
hverdagslivet. Vi har masser af god politik, men 

mangler ofte at tænke den ind i lokale rammer.

 Vigtigst skal vi have alternative bud på beskæftigelse og uddannelse 
i yderområder. Infrastrukturen skal være i orden, men ikke bevidstløs 
forsættelse af en busdrift, der hverken er rentabel eller miljømæssigt i 
orden. Vi skal have en børne- og ungdomspolitik, der kan rumme at sko-
len kan være et-sporet og kun går til 6. klasse, og at børnehaven måske 
ligger på skolen eller på det lokale plejecenter eller slet ikke ligger fast.  
Der skal være mobile net-cafe’er med betjening, så enhver ældre kan få 
del i den service kommunen skal levere. Osv. 

Arbejdsmæssigt deler jeg min tid mellem den sociale højskole i Odense 
og en tilsvarende, men etnisk delt uddannelsesinstitution i Kosovo. Pri-
vat bor jeg på landet, hvor jeg deltager i det lokal landsbyråds arbejde. 
Derudover forsørger jeg en mand og hans netavis.  

Jeg har været medlem af listen siden 2005, er stort set glad for det, men 
kan sagtens undvære tiltag som personfikserede valgplakater og andre 
initiativer, der skaber forestillinger om at nogen kan det hele, og samti-
digt fjerner fokus fra, at vi er en kollektiv organisation, og at det er gen-
nem de fælles kampe, at det lykkes os at opnå sejre.

vse@live.dk
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Yahn Drikkiaer, Odder
Faglærer / værkstedsassistent,
Her er nogle ting jeg gerne stemmer for

• Vindmøller langs jernbane og motorvej
• plantning af hegn imellem autoværnene i mid-
ten af motorvejene
• en kattegat broforbindelse hvis den er bevise-
ligt brændstofbesparende og miljøvenlig

• færdsels teoriundervisning og prøve i simulator
• afgift på brændstof forhøjes – for alle, så kan vægtafgifterne fjernes!
• afskedigelser så vidt muligt undgås – i stedet fordeles arbejdet mel-

lem medarbejderne, så når der er mindre ordretilgang gives kortere 
arbejdstid til alle – i stedet for at nogle siges op og de resterende skal 
løfte mere, løbe hurtigere !

• At der indføres frugtordning – alternativt til mælkeordning i skolerne
• at undervisning prioriteres højere så skoler ikke lukkes
• flere små skoler på landet frem for store byskoler ( produktionsskoler )
• økologiske fødevarer fritages for moms
• fødevarer belægges med co2 afgift alt efter hvor stor belastningen er 

for pågældende vare!
• forurening forårsaget af produktion skal belaste forureneren ikke an-

dre !
• Skepsis over for EU union, men positiv til Scandinavisk / Nordisk fæl-

lesskab
• ingen soldater til angreb for USA imperialisme som Afghanistan - Iraq
• men gerne som fredsbevarende i Kosovo og lignende
• folkekirken må klare sig som andre trossamfund uden statsstøtte!

yahweh-people@hotmail.com
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tIdsPLAN frem tIL Årsmødet
16. marts kl. 1�.00 Deadline for ændringsforslag til årsmødet

  Sidste frist for at få HB-opstillinger med ud til alle 
medlemmer i Rød+Grøn

5.-1�. april  I denne periode har afdelingerne møder med dele-
geretvalg og urafstemninger

14. april kl. 1�.00 Deadline for indlevering af urafstemningsresulta-
ter til landskontoret.

  Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter 
og gæster til årsmøde. 

  Deadline for opstilling til Rød fonds bestyrelse,  
lovudvalg og kritisk revisor. 

  Deadline for opstilling til HB.

9. maj  De sidste papirer sendes til de tilmeldte til årsmødet

�0.-��. maj  Enhedslistens 22. årsmøde

Deltag i debatten op til årsmødet - klik ind på netforum.enhedslisten.dk

foto: istockphoto.com


