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2. hæfte meD årsmøDepapirer
Dette er 2. hæfte med årsmødepapirer frem mod Enhedslistens 22. årsmøde 20.-22. maj 2011.

Linjeangivelser henviser til det hæfte du fik med sidste Rød+Grøn. Har du mistet det, kan du ringe til 
landskontoret og få et nyt eller finde det på www.enhedslisten.dk, hvor du også finder mere info om 
årsmødet generelt. Alle delgerede, suppleanter og gæster vil i maj modtage et samlet årsmødehæfte 
med alle forslag og ændringsforslag.

delegeretvalg, urafstemning og tilmelding til årsmødet
Fra og med d. 5. til 13. april afholder afdelingerne lokale møder med valg af deres delegerede til årsmø-
det, samt vejledende urafstemning om de højst placerede folketingskandidater.
Det er dér du skal dukke op, hvis du vil vælges som delegeret på Enhedslistens årsmøde, og hvis du vil 
have indflydelse på hvem der skal repræsentere Enhedslisten i folketinget.
Du kan finde dit lokale møde på listen bagerst i dette nummer af Rød+Grøn

Husk at alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage som gæster på årsmødet, vi skal blot have din 
tilmelding senest 14. april. 
Prisen for at deltage er 350 kr. for delegerede og suppleanter, gæster betaler kun for måltiderne. Som 
udgangspunkt betaler din afdeling, hvis ikke landskontoret har fået andet at vide.

Læs mere om årsmødet på www.enhedslisten.dk

Læs mere på www.enhedslisten.dk

og deltag i debatten op til årsmødet

på Enhedslistens netforum

tidsplan frem til Årsmødet
5.-13. april  I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg og urafstemninger

14. april kl. 12.00 Deadline for indlevering af urafstemningsresultater til landskontoret.
  Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter og gæster til årsmøde, samt 

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

  Deadline for opstilling til HB.

22. april  Sidste frist for at tilmelde boder til årsmødet

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

20.-22. maj  Enhedslistens 22. årsmøde
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1.2. Forslag til dagsorden Hovedbestyrelsen 1

1.2.1 Ændringsforslag til dagsorden Jørgen Bodilsen, Nordøst Sjælland 2

2. Beretning
2.1 Hovedbestyrelsens beretning Hovedbestyrelsen 1

4.  hovedforslag. enhedslisten og den offentlige sektor
4.1 Enhedslisten og den offentlige sektor Hovedbestyrelsen 1

4.1.1 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Miljøudvalget 2

4.1.2 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Miljøudvalget 2

4.1.3 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Miljøudvalget 2

4.1.4 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Ole Vad Odgaard, Århus 2

4.1.5 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Jean Thierry, Nordvest m.fl. 2

4.1.6 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Miljøudvalget 2

4.1.7 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Miljøudvalget 2

4.1.8 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Rasmus Neerbek, Hillerød 2

4.1.9 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Rasmus Neerbek, Hillerød 2

4.1.10 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Mikael Hertoft, Østerbro, m.fl. 2

4.1.11 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Jean Thierry, Nordvest m.fl. 2

4.1.12 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Handicappolitisk Udvalg 2

4.1.13 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Enhedslisten Lolland m.fl. 2

4.1.14 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Mikael Hertoft, Østerbro, m.fl. 2

4.1.15 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Handicappolitisk Udvalg 2

4.1.16 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Ole Vad Odgaard, Århus 2

4.1.17 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Ole Vad Odgaard, Århus 2

4.1.18 Ændringsforslag til ”Enhedslisten og den offentlige sektor” Hans Jørgen Vad, Århus, m.fl. 2

5. forslag om psykiatripolitisk program
5.1 Visioner for psykosocial sundhed Hovedbestyrelsen 1

5.1.1 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.2 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Robert Refby, Vanløse 2

5.1.3 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.4 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Robert Refby, Vanløse 2

5.1.5 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Robert Refby, Vanløse 2

5.1.6 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.7 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.8 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.9 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.10 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.11 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.12 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Robert Refby, Vanløse 2

5.1.13 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.14 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Jon Rostgaard Boiesen, Århus m.fl. 2

OVersiGt OVer alle fOrslaG til årsmøDet
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5.1.15 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.16 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.17 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.18 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Robert Refby, Vanløse 2

5.1.19 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Robert Refby, Vanløse 2

5.1.20 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.21 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.22 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.23 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.24 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Handicappolitisk Udvalg 2

5.1.25 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.26 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.27 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.28 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.29 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Søren Guts, Ballerup 2

5.1.30 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Flemming Leer Jakobsen, Vejle 2

5.1.31 Ændringsforslag til ”Forslag om psykiatripolitisk program” Frederick Dietrichsen, Esbjerg 2

6. forslag om boligsocial politik
6.1 Udsatte boligområder Hovedbestyrelsen 1

6.1.1 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.2 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.3 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.4 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.5 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.6 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.7 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.8 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.9 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.10 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.11 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Annette Thierry, Nordøst Sjælland 2

6.1.12 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Annette Thierry, Nordøst Sjælland 2

6.1.13 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.14 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Annette Thierry, Nordøst Sjælland 2

6.1.15 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Ebbe Rand Jørgensen, Albertslund 2

6.1.16 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Annette Thierry, Nordøst Sjælland 2

6.1.17 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Adam Johansen, Amager 2

6.1.18 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Annette Thierry, Nordøst Sjælland 2

6.1.19 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Adam Johansen, Amager 2

6.1.20 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.21 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.22 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Annette Thierry, Nordøst Sjælland 2

6.1.23 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Handicappolitisk Udvalg 2

OVersiGt OVer alle fOrslaG til årsmøDet
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6.1.24 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.25 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.26 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.27 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

6.1.28 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” AU i Boligpolitisk udvalg 2

6.1.29 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Handicappolitisk Udvalg 2

6.1.30 Ændringsforslag til ”Forslag om boligsocial politik” Jean Thierry, Nordvest 2

7. indkomne forslag
7.1 Forslag til udtalelse. Rettigheder - ikke almisser Handicappolitisk udvalg 1

7.2 Forslag om ejerboliger Margit Kjeldgaard m.fl. 1

7.2.1 Ændringsforslag til ”Forslag om ejerboliger” Robert Nedergaard, Sydhavnen 2

7.2.2 Ændringsforslag til ”Forslag om ejerboliger” Jean Thierry, Nordvest 2

7.3 Forslag til revision af Enhedslistens principprogram kap. 6 Queer-gruppen i Århus 1

7.4 Forslag om donation Karin Jørgensen m.fl. 1

7.5 Forslag: Nej til EU Anders Liljensøe m.fl. 1

8. Vedtægtsændringer
8.1 Ændringsforslag til §8 om folketingskandidater Morten Riis, Bornholm 1

8.1.1 Ændringsforslag til ”ÆF til §8 om folketingskandidater” Morten Riis, Bornholm 2

8.2 Ændringsforslag til §8 om folketingskandidater Jørgen Bodilsen, Nordøstsjælland 1

9. Vedtagelse af kandidatliste
9.1 Opstillinger til urafstemningen 1

10. arbejdsplan
10.1 Forslag til arbejdsplan Hovedbestyrelsen 1

10.1.1 Ændringsforslag til ”Forslag til arbejdsplan” Karl Aage Jacobsen, Østerbro 2

10.1.2 Ændringsforslag til ”Forslag til arbejdsplan” Sarah Bruun, Århus, m.fl. 2

10.2 Forslag til årsmødevedtalgese om rammen om strategidebat Hovedbestyrelsen 1

10.2.1 Ændringsforslag til ”Forslag til årsmødevedtagelse om rammen” Morten Riis, Bornholm, m.fl. 2

10.3 Forslag til Enhedslistens strategidebat Hans Jørgen Vad, Århus 1

10.3.1 Ændringsforslag til ”Forslag til Enhedslistens stragegidebat” Jørgen Arbo-Bæhr, Valby, m.fl. 2

11. hB-valg

11.1 Opstillede til Hovedbestyrelsen 2

12. regnskab og budget
12.1 Forslag til budget Hovedbestyrelsen 1

12.2 Forslag om øget budget til valgkamp Karl Johnsen, Gladsaxe 1

OVersiGt OVer alle fOrslaG til årsmøDet
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1.2 fOrslaG til DaGs-
OrDen
1.2.1 Ændringsforslag til dagsorden
Side 4

Årsmødet vedtager at den opstilling af kandidater der blev vedta-
get på sidste årsmøde forsætter. Det vil sige punkterne omkring 
kandidater udgår.

Begrundelse:
Alle opstillinger er på plads og der er lagt et arbejde i det , kandidater 
er kørt frem lokalt m.v.

Stillet af Jørgen Bodilsen, Nordøst Sjælland

4.1 enheDslisten
OG Den OffentliGe 
sektOr - en motor for 
beskæftigelse, velfærd 
og demokrati

4.1.1 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 7, overskriften

Overskriften ændres fra ”Enhedslisten og den offentlige sektor - en 
motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati” til:

”Enhedslisten og den offentlige sektor – en motor for grønne job, 
velfærd og demokrati”.

Stillet af Miljøudvalget

4.1.2 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 7, før linje 1

Indsættes:
”I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det 
største problem i Danmark er, at den offentlige sektor er for stor. Vi 
har ikke råd – siger de. Vi kommer til at mangle hænder – siger de. 
I Enhedslisten er vi dybt uenige. Blandt de største problemer, vi 
står med i dag, er klima- og miljøødelæggelsen, arbejdsløsheden og 
den voksende ulighed samt udhulingen af demokratiet. Alle disse 
problemer skyldes i høj grad en politik, som lader markedskræf-
terne råde og satser på højere fortjenester og vækst i det private 
erhvervsliv frem for alt andet. Det er på høje tid, at vi i stedet får 
styrket demokratiet og begynder at styre brugen af ressourcer til 
gavn for alle og ikke kun nogle få, og sådan at der også er en beboelig 
klode til de kommende generationer. 

Danmark skal i løbet af få årtier omstilles til et klima- og miljøven-
ligt velfærdssamfund. Det forudsætter, at vi gør op med fossile 
brændsler, energisløseri og ressourcespild, at penge og arbejds-
kraft flyttes fra klimanedbrydende til bæredygtige aktiviteter, og 
at produktion og forbrug ikke længere skal vokse år for år. Det er 
rige samfund som det danske, der har mulighederne for at vise ver-
den, at et bæredygtigt samfund er muligt.”

Stillet af Miljøudvalget

4.1.3 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 7, linje 44

Nyt afsnit indsættes:
”Den kapitalistiske vækst har bygget på afbrænding af billige fos-
sile brændsler og et hæmningsløst forbrug af råstoffer, som ikke 
kan fortsætte meget længere. Økonomien er vokset langt ud over, 
hvad økosystemerne kan bære, og kun en lille del af væksten kom-
mer verdens fattige til gavn. Videnskaben har desuden for længst 
fastslået, at vi er på vej mod en klimakatastrofe, hvor de fattige 
bliver de første ofre. Ikke desto mindre er såvel VK-regeringen som 
EU kun kommet med halvhjertede og ineffektive tiltag. De spærrer 
for den nødvendige omstilling med deres krav om kortsigtet renta-
bilitet og deres modvilje mod offentlig planlægning, jobskabelse og 
produktion.”

Stillet af Miljøudvalget

4.1.4 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 7, linje 53 og 54

Sætningen: Et samfund , hvor racisme og nyfascistiske strømnin-
ger vokser i styrke. foreslås fjernet.

Begrundelse:
Det er uheldigt og er nærmest en modparole som virker opgivende 
og demoraliserende overfor progressive kræfter.

Forslag stillet af Ole Vad Odgaard, Århus

4.1.5 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 7, linje 72:

Overskriften: “2. Bæredygtig vækst og beskæftigelse” ændres til 
“2. Bæredygtig økonomi og beskæftigelse”.

Begrundelse:
Det som man normalt forstår ved økonomisk vækst er ikke bære-
dygtig, og det er også understreget flere gange i Enhedslistens 
principprogram.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest og Mogens Pedersen, Østerbro



Årsmøde 2011  7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

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

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

4.1.6 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 7, linje 72:

Overskriften ændres fra ”Bæredygtig vækst og beskæftigelse” til:
”Bæredygtig beskæftigelse”

Stillet af Miljøudvalget

4.1.7 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 8, linje 21-25 

”Offentlige investeringer i forbedringer af veje, kloakker…etc.” æn-
dres til:
”Offentlige investeringer skal tages i anvendelse i langt større om-
fang, end der lægges op til i dag: investeringer i energirenovering af 
hele bygningsmassen, byggeri af almennyttige lavenergiboliger, om-
stilling af energisystemet til vedvarende energi, udbygning af den 
kollektive transport, forbedring af kloakkerne osv. Den offentlige 
sektor skal således etablere klimajob i stort tal, og den skal sikre be-
skæftigelse og omskoling til dem, hvis arbejdspladser må reduceres 
af hensyn til klimaet.”

Stillet af Miljøudvalget

4.1.8 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 8 linje 93

Ny pind indsættes:

”Ansættelse af folk med ledelseskompetence på alle niveauer bør ske 
med baggrund i en demokratisk proces blandt ansatte på arbejdsplad-
sen. Samtidig bør det også være muligt for et flertal af medarbejdere 
på en arbejdsplads at udskifte ledelsespersoner, skulle der opstå mis-
tillid til disse.”

Begrundelse:
Det er vel god gammel socialistisk tradition, at man demokratisk væl-
ger folk til højere funktioner. Det vil samtidig også være et angreb på 
den topstyring, der har været udviklingen i det offentlige gennem en 
lang årrække.

Stillet af Rasmus Keis Neerbek, Hillerød

4.1.9 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 8 linje 104

Ordet ”borgere” erstattes med ”ansatte”:
Ansatte skal have mulighed for at få reel indflydelse på hvordan mid-
lerne bliver brugt.

Begrundelse:
Først og fremmest er det oprindelige vel en gentagelse af pind 5 linje 

115-118, så ”borgerne” er dækket ind. Langt vigtigere er det at sikre 
ansattes indflydelse. Begrebet ”borger” bør bruges med omtanke, 
da det er klasseløst.

Stillet af Rasmus Keis Neerbek, Hillerød

4.1.10 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 8 linje 108

Tilføjes:
”Regionerne - der bl.a. tager sig af hospitalerne - er særlig hårdt 
ramt af regeringens topstyring. Regionerne er ansvarlige for at 
bruge pengene – men det er regeringen der bevilger pengene, da 
regionerne ikke har nogen skatteudskrivning. Derved er regioner-
ne blevet syndebuk for regeringens katastrofale sygehuspolitik. 
Enhedslisten mener at brug af penge og ret til skatteinddrivning 
skal følges ad. Retten til skatteinddrivelse for regionernes opga-
ver skal således flyttes fra staten over i regionerne – og den nye 
regionsskat skal være progressiv. Provenuet fra regionsskatterne 
skal modsvares af en tilsvarende lempelse af statsskatten.”

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro, Niels C. F. Rasmussen, Lolland, 
Jannik H. Jensen, Lolland, Ragnhild Flensborg, Guldborgsund

4.1.11 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 8, linje 126:

I afsnit “3. Demokrati for borgere og ansatte” indsættes: 
“ Lokalområderne skal have ret til at få deres kommuner, skoler, 
biblioteker, apoteker, politistationer osv. tilbage f.eks. via folkeaf-
stemninger.” 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest og Mogens Pedersen, Østerbro

4.1.12 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 8, linje 137-138

Teksten under pkt. 4:
”..afskaffelse eller yderligere forringelser af efterlønnen er et nyt 
led i denne udvikling.”

Ændres til:
”..afskaffelse eller yderligere forringelser af efterlønnen, fleksjob 
og førtidspension er nye led i denne udvikling.”

Begrundelse:
Som for efterlønnen er planerne om forringelse af fleksjobordnin-
gen og førtidspension en del af regeringens plan for besparelser på 
den offentlige sektor. Man lader de dårligst stillede betale for den 
finanskrise, som de rigeste har skabt ved overdreven spekulation.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

4.1.13 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
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sten og den offentlige sektor”
Side 9, linje 15:

På s. 9 (afsnit 4.4), linje 15 tilføjes efter: Enhver forringelse af vel-
færdsrettigheder, dagpengesystem og det sociale sikkerhedsnet er 
en trussel mod gode løn og arbejdsvilkår på hele arbejdsmarkedet: 
Enhedslisten har som mål, at dagpengeperioden skal være 5 år.

Begrundelse:
Det er meget uambitiøst for et socialistisk parti bare at sige, at dag-
pengeperioden bare skal rulles tilbage til 4 år.

Da vi på årsmødet i 2010 vedtog: at dagpengeperioden skulle for-
længes, var formuleringen ikke præcis nok. Der kunne fifles med 
dette. - Dette kunne forstås / opfattes som, at vi i Enhedslisten bare 
ville forlænge dagpengeperioden ud over de to år. Dette er bare ikke 
godt nok for et socialistisk parti, som skal sørge for de svagest stil-
lede i samfundet.

Stillet af Enhedslisten Lolland, Ragnhild Flensborg, Guldborgsund, 
Elisabeth Krabbe Søe, Guldborgsund, Mikael Hertoft, Østerbro 

4.1.14 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor” 

Side 9 linje 29

Tilføjes:
”Enhedslisten mener at de med de største indkomster også skal be-
tale den største skat. Vi mener derfor at skattesystemet skal være 
progressivt både for stat, kommuner og regionerne. Det vil sige jo 
større indkomst du har, jo større procent skal du også betale i skat. 
Den borgerlige regerings skattereform har udhulet det progressive 
princip i statsskatten og skal rulles tilbage. Der skal indføres et pro-
gressivt princip for kommunalskatterne, hvor alle nu betaler den 
samme procentdel i skat. Som allerede nævnt går Enhedslisten også 
ind for at indføre en regionalskat, i stedet for de regeringsstyrede 
statsbevillinger og denne skal også være progressiv. En måde at 
fremme det progressive element i skatterne er også at hæve bund-
fradraget, så de lave indkomster kommer til at betale mindre i skat. 
”

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro, Niels C. F. Rasmussen, Lolland, 
Jannik H. Jensen, Lolland, Ragnhild Flensborg, Guldborgsund

4.1.15 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor” 

Side 9, linje 67:

Under punkterne i afsnit 6 overskriften ”Vigtigste metoder til at 
skaffe midler til en stærk og velfungerende offentlig sektor er føl-
gende:” tilføjes ny pind:
- Krav om og metoder til at beskæftige personer med handicap 

og andre marginaliserede grupper på det ordinære arbejdsmar-
ked.  

Begrundelse:
Mange er kommet på førtidspension og nogle i fleksjob, fordi der 
ikke stilles krav til arbejdsmarkedet eller gøres en indsats for at 
give disse den tilstrækkelige viden om kompensationsordninger. 
Mennesker med handicap kan faktisk have brugbare kompeten-
cer for arbejdsmarkedet - 60.000 personer med handicap uden for 
arbejdsmarkedet vurderer, at de er parate til at tage job med eller 

uden brug af kompensationsordninger, hvis arbejdsmarkedet ville 
vide af dem.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

4.1.16 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor” 

Side 9, linje 92

Overskriften ”7: Socialistisk politik” foreslås ændret til: ”7: Udvidet 
folkestyre”

Stillet af Ole Vad Odgaard, Århus

4.1.17 Ændringsforslag til ”Enhedslisten 
og den offentlige sektor”
Side 9, linje 95

Der tilføjes teksten: ”Vi ønsker det offentlige som motor for en ud-
vikling der fremmer at multinationale og nationale virksomheder 
kan tage deres sociale og samfundsmæssige ansvar alvorligt.”

Stillet af Ole Vad Odgaard, Århus

4.1.18 Ændringsforslag til ”Enhedsli-
sten og den offentlige sektor”
Side 9, linje 100:

I linje 100 indføjes efter “socialisme”: “hvor »den private ejendoms- 
og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af for-
skellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt 
gennemført demokrati i forhold til både produktionens indhold og 
udførsel.« (Enhedslistens principprogram, afsnit 7)” og i linje 101 
ændres “politik” til “reformpolitik” så l. 100-104 kommer til at se så-
dan ud:

“Til det må vi sige: Nej det er endnu ikke socialisme, hvor “den private 
ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstat-
tet af forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved 
et fuldt gennemført demokrati i forhold til både produktionens ind-
hold og udførsel” (Enhedslistens principprogram).
Men det er socialistisk reform-politik fordi det forbedrer levevilkå-
rene for det store flertal af befolkningen, og fordi øget offentligt 
ejerskab og kontrol med det økonomiske liv, styrker befolkningens 
muligheder for at få indflydelse på styringen af samfundet.” 

Begrundelse:
Ovenstående ÆF blev stillet af Hans Jørgen Vad på HB-mødet d. 19. 
februar, hvor det ikke opnåede flertal.  Men det er vigtigt at præcise-
re, at vi stadig arbejder for en ophævelse af den private ejendomsret 
som beskrevet. Det er også vigtigt at tydeliggøre forskellen mellem 
reformer indenfor kapitalismens rammer og en grundlæggende so-
cialistisk samfundsforandring. Ellers ender vi let med SFs udvan-
dede socialisme-opfattelse, som begrænser sig til reformer af kapi-
talismen uden at ville afskaffe den. 
 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus og Finn Sørensen, Amager
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5.1 forslag om psykiatri-
politisk program
VisiOner fOr psykO-
sOcial sunDheD
nB: Baggrundspapirer for forslag 5.1 om psykiatri-
politisk program kan findes på netforum.enheds-
listen.dk.

5.1.1 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program” 

Side 10, indledningen

Det foreslås, at note om valg af begrebet ”alvorlige psykiske proble-
mer” indskrives som indledning af dokumentet i følgende ændrede 
version:

”Vi vælger betegnelsen mennesker med alvorlige psykiske problemer 
vel vidende, at den kan være 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 psykiatriske systemer. Her-
under også mennesker, som får diagnoser som skizofreni, personlig-
hedsforstyrrelser, depression og bipolare lidelser. 
Vi tager udgangspunkt i, at alvorlige psykiske problemer opstår og 
udvikles i relationen mellem det enkelte menneske, omgivelserne 
og samfundet men anerkender, at det for nogle kan være en livslang 

sygdom.”

Begrundelse:
For det første mener vi, at man fra starten skal erkende, at mange 
har det svært med de forskellige generelle begreber og ofte ikke 
føler sig omfattet af de, der benyttes.
Dernæst er det afgørende for dokumentets troværdighed, at det 
anerkendes, at det også kan være en kronisk sygdom, som nok kan 
minimeres med den rigtige støtte, men som personen aldrig kom-
mer helt af med, og hvor det handler om at give mulighederne for 
at personen kan leve så godt med sin sygdom som muligt og være 
velfungerende i eget liv.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.2 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 10, linje 3

Efter punktum tilføjes;
Punktum ændres til komma, og følgende indføjes: ”uanset om de 
er statsborgere, asylansøgere eller på andet grundlag opholder sig 
i Danmark, ligesom den psykiatriske diagnose PTSD, som oftes fin-
des hos de 2 sidstnævnte grupper skal have samme anerkendelse 
som andre officielt anerkendte  diagnoser (WHO ICD-10).”

Side 10,  linje 4

Efter punktum tilføjes;
Punktum ændres til komma, og følgende indføjes; ”og Danmark 
skal også ratificere Lissabon aftaler om ret til medicinsk behand-
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ling for ”migranter”.”

Begrundelse:
Forslagene vil blive begrundet mundtligt, - med udgangspunkt 
i følgende fra forslag udarbejdet til årsmøde 2009, i Danmark er 
menneskerettigheder under pres og EL vil arbejde for at menneske-
rettigheder respekteres for alle mennesker i landet, uanset om de 
er asylsøgere, flygtninge med traumatiske lidelser, etniske minori-
teter udsat for diskrimination, eller andre udsatte grupper. 

Enhedslisten vil arbejde for at psykiatribrugere får deres grund-
læggende menneskerettigheder indfriet. Europarådets antitortur-
komite har tidligere rejst kritik af den omfattende brug af langvari-
ge bæltefikseringer i dansk psykiatri som en form for mishandling. 
Det danske Institut for Menneskerettigheder har gjort opmærksom 
på, at der ved brugen af langvarige behandlingsdomme er en men-
neskeretsstridig mangel på proportionalitet. Det bør det sikres at 
psykiatribrugeres retsstilling i Danmark bringes i overensstem-
melse med den nye FN konvention om handicappedes rettigheder, 
således at frihedsberøvelse og tvangsbehandling på grund af psy-
kosocialt handicap helt bringes til ophør og at personer med psyko-
sociale handicap sikres samfundsmæssig inklusion og serviceydel-
ser på lige for med andre handicapgrupper.

Stillet af Robert Refby, Vanløse

5.1.3 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 10 linie 7

”Institutioner” ændres til ”faginstitutioner.”

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten for 
personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.4 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 10, linje 31

Efter punktum tilføjes;

Punktum ændres til komma, og følgende tilføjes; ”og dén viden-
skabelige begrænsning, der kendetegner den vestlige medicinske 
videnskabs absolutte krav om ”evidens” skal overskrides. Dette 
vil skabe øgede muligheder for at afhjælpe manglen på psykiatere 
inden for behandlingspsykiatrien, idet man kan øget rekruttering 
af psykologer med psykiatrisk specialeuddannelse, og det vil give 
patienter et større spektrum for valg af behandlingsformer og 
støtte.”

Begrundelse:
Hvis man i behandlings- og socialpsykiatrien kan sprænge rammer-
ne for at socialpsykiatriske behandlingstilbud og terapiformer skal 
underkastes krav om ”evidens” er der åbnet for en lang højere grad 
af valg af andre udgangspunkter for sygdomsforståelse end den 
snævre lægestyrede, vestlige medicins, og en langt større grad af 
direkte medvirken fra patienter/brugere med eksempelvis anden 
etnisk baggrund end dansk kan finde sin plads i systemerne. Øn-

sker om ”kulturel matchning” kan imødekommes. Ligesom ønsker 
og behov for både sproglig og ”kulturel tolkning” kan respekteres. 
Dertil kommer, at det flugter fint med/er i overensstemmelse med, 
følgende i vort gældende sundheds principprogram ”
 “ Det offentlige forpligtes til at finansiere og iværksætte forskning 
og udredning af effekterne af såvel konventionel som alternativ 
medicin og behandling. 
En forudsætning for offentlig støtte til såvel naturlægemidler som 
alternativ behandling er, at der foreligger dokumentation for, at de 
ikke er skadelige, og at der er overvejende gode erfaringer for en po-
sitiv effekt. ”

(Jfv. 5,1 – DEMOKRATISK  STYRING, punkt 1.(linjerne 33-38))

Stillet af Robert Refby, Vanløse

5.1.5 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 10, linje 36 tilføjes;

”Ligestilling af psykiatriske og somatiske behandlingstilbud”

Begrundelse:
I mange år har psykiatrien manglet både respekt og status blandt 
politikere, personale, patienter og pårørende både i henseende til 
forskning og behandling. Det er på tide at etablere en ligestilling af 
alle sundhedsvæsenets specialer og tilbud til befolkningen, således 
at behandlingsgarantier og principper om frit sygehusvalg er gæl-
dende i lige grad for psykiatrisk som for somatisk lidende patienter. 

Stillet af Robert Refby, Vanløse

5.1.6 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
side 10, linje 37

”Empowerment” ændres til ”Medborgerskab”

Begrundelse:
Medborgerskab er mere dækkende beskrivelse for den proces, som 
psykisk syge skal medinddrages i.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.7 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 10 linie 48 - side 11 linie 1

Der tilføjes mange, så der står ”. . at mange mennesker med alvorlige 
psykiske problemer kan komme sig . .”

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten for 
personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg
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5.1.8 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11 linie 20-22

”Ressourcerne skal være fleksible frem for at være bundet til indivi-
dualiserede takster. Dermed kan ressourcerne anvendes til at under-
støtte og udvikle . .”
Ændres til:
”. . Ressourserne skal være fleksible og anvendes til at understøtte og 
udvikle . .”

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten for 
personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.9 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
 

Side 11
linje 45: der tilføjes: “, samt pårørende.”
linje 46-47: “brugerorganisationern” ændres til “organisationerne på 
området”
linje 96: “den” ændres til “de”

Begrundelse:
Når et menneske bliver ramt af psykisk sygdom, bliver den pårøren-
des børn, ægtefæller, forældre også ramt. Der findes foreninger for 
pårørende. De bør også inddrages.  
 

Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.10 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11, linje 46-47

Følgende udgår:
”4. At der nedsættes lokale psykosociale forbrugerråd med repræsen-
tanter fra brugerorganisationerne”

Begrundelse:
I pinden før denne vil man fornuftigt give støtte og indflydelse til 
foreninger og bevægelser af brugerne. Der findes i dag en række også 
lokale fora, hvor personer inden for gruppen allerede lader sig repræ-
sentere, og hvor man gør et godt stykke oplysnings- og rådgivnings-
arbejde. Det må være op til brugerne og deres foreninger og bevægel-
ser at afgøre, om de mener, at der er brug for lokale forbrugerråd. 
Det er i øvrigt relevant at spørge, hvem der ellers bør være repræsen-
teret i et sådant fora.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.11 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11

Linje 77-80 slettes.
Linje 86: “undgås” ændres til “mindskes”. 

Begrundelse:
Den nuværende formulering kan læses som om, vi er imod indlæg-
gelse og institutionsbrug generelt. Desuden kan indlæggelse no-
gen gange være nødvendigt.
 

Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.12 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
 side 11, linje 86 

Efter ”distriktspsykiatrien tilføjes: ”med et mindre antal akutsen-
ge til overnatning.”

Begrundelse:
Der er i distriktspsykiatrien ofte oparbejdet en sådan tryghed og 
tillid mellem personalet og DPens patienter, at det vil være en stor 
fordel, hvis man uden en egentlig indlæggelsesvisitation umiddel-
bart kan tilbyde en akut overnatning i trygge rammer eksempelvis 
efter indgiven medicin sent på dagen, hvis der er tale om mindre 
tilfælde af angst, utryghed etc., som kan afhjælpes i det lokale mil-
jø af et personale, der kender patienten.

Stillet af Robert Refby, Vanløse

5.1.13 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11, linje 91

”Der skal indføres en behandlingsret for folk med misbrugsproble-
mer med et overordnet ansvarligt tilbud, som sætter ind over for 
behandling af misbruget samt efterfølgende behandling af det 
psykiske problem.”

Begrundelse:
Dobbeltdiagnoser er idag kastebold imellem somatikken og psyki-
atrien, hvor somatikken ikke vil behandle på grund af det psykiske 
problem og psykiatrien ikke vil behandle på grund af misbrugspro-
blemet. Der tabes en hel del mennesker på grund af denne mangel 
på ansvar. Et overordnet ansvarligt tilbud opbygger også faglig 
ekspertise og erfaring for behandling af misbrugsproblemer, som 
på sigt kan dæmme op for de tab af menneskeliv, der sker idag.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.14 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11, linje 116

Tilføjes: 
”Enhedslisten vil arbejde for, at alle via den praktiserende læge 
skal kunne henvises til gratis  psykologbehandling.” 

Begrundelse:
Det bør være indlysende Enhedslistepolitik at arbejde for lige ad-
gang til behandling for alle uanset indkomst – også når det gælder 
psykisk sygdom. 
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Stillet af Jon Rostgaard Boiesen, Århus, Lars Henrik Carlskov, Århus, 
Liv Mertz, Amager, Bjarne Speth Hansen, Odense, Sarah Victoria 
Bruun, Århus, Jacob Olesen, Aalborg, Camilla Maria Løvhøj, Århus, 
Chris Bay, Århus, Yonatan Goldstein, Silkeborg, Jesper Kristensen, 
Kalundborg, Patrick Renault, Vesterbro, Rasmus Underbjerg Pinne-
rup, Nørrebro.

5.1.15 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11, linje 119-121
Linje 119-121 udgår.

Begrundelse:
Er efter min mening udtryk for lægefjendtlighed, og behovet for mi-
nimering af tvang er beskrevet i afsnittet ovenfor.
 

Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.16 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
side 11 linie 136-137

”18. At pårørende og netværk systematisk inddrages i behandlings-
processen.”
Ændres til:
”18. At pårørende og netværk inddrages i behandlingsprocessen, 
hvis brugeren er indforstået med dette.”

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten for 
personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.17 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 11, linje 138:

tilføjelse: ”offentligt finansieret”, så teksten ser således ud:
”19. at der er adgang til offentligt finansieret behandling, så risiko 
for forværring af..”

Begrundelse:
Al behandling i psykiatrien skal være offentligt finansieret herun-
der terapi som psykologsamtaler uanset alder og diagnose.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.18 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12, linje 30  - foreslås udgået

Begrundelse:
Retspsykiatriske patienter og afdelinger er en integreret del af de 
almindelige psykiatriske afdelinger/hospitaler, og patienterne på 
disse afdelinger skal behandles medicinskfagligt af lægeligt og 

sundhedsfagligt personale, - og IKKE af kriminalforsorgens perso-
nale under justitsministeriet. Tendensen til at lade politimyndig-
heder/justitsvæsenet være ansvarligt for foranstaltninger over 
for psykisk syge er en glidebane, EL ikke skal accelerere. EL skal 
kræve de nødvendige ressourcer til at drive psykiatrisk offentlig 
virksomhed forsvarligt. Se evt. i vort gældende sundheds hand-
lingsprogram:

” Enhedslisten vil i folketinget fortsat arbejde for, at regionsrådene 
kan få lov til at udskrive skat, for at skabe mulighed for at finansiere 
borgernes ønsker om bedre sundhedstilbud og gøre sig uafhængig 
af statens bevillinger og fattige kommunernes dårlige økonomi. En 
kommende regionsskat bør være progressiv og erstatte den nuvæ-
rende finansiering via statslige og kommunale bidrag.” 

Stillet af Robert Refby, Vanløse

5.1.19 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12 linje 35

Følgende tilføjes efter nuværende slut-punktum:

”Forsøg og forskning inden for psykiatrien skal finansieres på sam-
me måde som de financieres inden for somatikken.”

Begrundelse:
Finansiering over satspuljemidler er et princip EL bekæmper, både 
fordi Satspuljens midler er ”taget fra andre formål” og tildelt for 
korte åremål. Det giver usikkerhed og dermed ringere betingelser 
for forsøg og forskning. (evt. skal dette udfra en tekstmæssig og 
redaktionel betragtning hellere stå under afsnittet Finansiering, 
i givet fald som nr. 40)

Stillet af Robert Refby, Vanløse

5.1.20 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12, linje 92

Empowerment ændres til medborgerskab.

Begrundelse:
Medborgerskab er mere dækkende beskrivelse for den proces, som 
psykisk syge skal medinddrages i.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.21 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
side 12, linje 1
Tilføjelse punkt 19:
”Førtidspensionister bevilget førtidspension efter 2003 skal gives 
samme adgang til betaling af tandlægebehandling som dem, der 
fik bevilget førtidspension før 2003.”

Begrundelse:
Dårlige tænder er en kendt bivirkning for mange typer af psyko-
farmaka og dårlige tænder udgør både en helbredsrisiko samt kan 
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være årsag til bekymring, som kan overskygge den egentlige årsag til 
behandlingen.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.22 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12 linie 22-23

”24. Adgang til de støttemuligheder, der tilbydes i form at personlig 
assistance og mentorordninger uanset graden . .”
Ændres til:
”24. Adgang til de støttemuligheder, der tilbydes i form at personlig 
assistance, mentor- og andre kompensationsordninger uanset gra-
den . .”

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten for 
personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.23 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12 linie 44-45

”26. Tilbydes vejledende samtaler og systematisk opfølgning ved 
evalueringssamtaler, således . .”
Ændres til:

”26. Tilbydes alt efter brugerens ønsker vejledende samtaler og 
systematisk opfølgning ved evalueringssamtaler, således . .”

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten 
for personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.24 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12 linie 84-85

”33. Der skal etableres regionale videnscentre for transkulturel 
psykiatri.”
Ændres til:
33. Der skal etableres regionale videnscentre til opsamling af vi-
den, forståelse og erfaringer fra andre kulturer - transkulturel 
psykiatri.

Begrundelse:
Sproglig ændring der dels præciserer forståelsen dels respekten 
for personerne selv med psykiske problemer.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

5.1.25 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
 

Side 12, linje 93-94
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Sætningen “så det fremadrettet sikres, ..... for hele indsatsen.” slet-
tes.

Begrundelse:
Jeg er generelt skepsis over for, at partier skal gå ind for een behand-
lingsfilosofi. Derfor synes jeg, at man skal løsne sætningen lidt. Det 
er også lidt uklart, hvad der forstås med “hele indsatsen”. 

Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.26 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12, linje 96

Før forskning tilføjes ”evidensbaseret”, så linjen bliver:
”...evaluering, evidensbaseret forskning og formidling heraf,...”

Begrundelse:
De metoder, som benyttes i psykiatrien skal virke. Der skal ikke 
benyttes behandlingsmetoder eller psykofarmaka, som man tror 
virker. Det hvide snit skal ikke gentages.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.27 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
 

Side 12, linje 97

Ordet “gode” slettes.

Begrundelse:
At slette et enkelt ord kan selvfølgelig synes at være under baga-
telgrænsen, men det vel både gode og dårlige erfaringer, som skal 
videreformidles.
 

Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.28 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
 

Side 12, linje 104-107
Afsnittet slettes. 

Begrundelse:
Jeg kan ikke se, hvordan det skal lade sig gøre i praksis. At have en 
sygdom kvalificerer ikke en til at forske eller undervise eller plan-
lægge. 
 

Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.29 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
 Side 12, Efter linje 119

Et nyt afsnit tilføjes:
”Resultater af forskning for offentlige midler skal så vidt muligt 
publiceres uden om kommercielle kanaler og gøres offentligt og 
gratis tilgængeligt.”

 
Stillet af Søren Guts, Ballerup

5.1.30 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12, linje 129
tilføjelse til puljemidler:

”via satspuljemidler.”

Begrundelse:
De omvæltninger som stop for de kortvarige satspuljemidler in-
den for psykiatrien især under en stram økonomisk styring skaber 
utryghed og uro for de berørte i disse projekter. Det kan være med at 
forværre den enkeltes psykisk sårbares tilstand og en positiv udvik-
ling kan sættes i stå eller i værste fald føre til tilbagefald. Samtidigt 
er det en oplagt mulighed for Enhedslisten til at markere modstan-
den imod satspuljemidlerne.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

5.1.31 Ændringsforslag til ”Forslag om 
psykiatri-politisk program”
Side 12, linje 130

Tilføjes:
”Enhedslistens psykiatriprogram.

En psykose skal ikke defineres som en sygdom.Den er derimod en 
ganske naturlig mekanisme, vi alle besidder, som blandt andet har 
til opgave at hjælpe os, sammenlignelig med feber.

Enhedslisten vil indføre en ny psykiatri baseret på en bred vifte af 
terapiformer, der har helbredende virkning
Det vil sige at vi skal sende folk ud i verdenen for at finde terapifor-
mer, der har været i stand til at give folk et godt liv. Når terapifor-
merne er fundet, skal vi have uddannet disse terapeuter. Staten 
opretter så NyPsykiatriCentre, hvor behandlerne består af et team 
af terapeuter og traditionelle psykiatere samt plejepersonale. Le-
delsen består så af en repræsentant for terapeuterne, en repræsen-
tant for de traditionelle psykiatere, en repræsentant for plejere, en 
repræsentant for andet plejepersonale, 2 repræsentanter for bru-
gerne af centeret, samt en dommer.
Ledelsen er øverste myndighed på et hospital/terapicenter.
Traditionelle psykiatere efteruddannes til terapeuter.
Terapeuternes opgave er at udføre terapi samt vurdere om en ind-
lagt kan diagnosticeres som gal.
Gal vil sige, at den indlagte har diagnosen psykotisk eller depressiv 
eller manisk.
Begrebet sindssyg defineres som “psykisk ramt” eller som skadet på 
psyken.
Andre diagnoser, der indeholder begrebet galskab afskaffes.
En person, der er psykotisk og til fare for sig selv eller andre kan 
tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes.
Tvangsmedicinering afskaffes.
Der skal lovgives om psykiatrisk testamente.
Traditionelle psykiatere skal tage stilling til om en psykose udvikler 
sig livstruende.”

Stillet af Frederick Dietrichsen, Esbjerg
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6.1 forslag om bolig-
social politik
uDsatte bOliG-
OmråDer
6.1.1 Ændringsforslag til ”Forslag om bo-
ligsocial politik”
Side 13, indledningen

Forslag til ændret titel: “Forslag om boligsocial politik - Styrk boligom-
råderne” 

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.2 Ændringsforslag til ”Forslag om bo-
ligsocial politik” 

Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
“De almene boliger er en rigtig god boligform, som stabiliserer sam-
fundsøkonomien, fordi de i modsætning til ejerboligerne og de priva-
te andelsboliger er spekulationsfri. De hviler i sig selv økonomisk, og 

man kan flytte ind uden at skulle låne en million i banken.”

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.3 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
“Hvis alle boede alment, ville der ikke have været en boligboble, og 
overhedningen af økonomien og den efterfølgende økonomiske 
krise havde været langt mindre.” 

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.4 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
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“De almene boliger er også en demokratisk boligform, hvor bebo-
erne sammen bestemmer budget, aktiviteter og fremtidsplaner. “

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.5 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
“Fra 1966 og frem er et stigende antal almene boligafdelinger ble-
vet pålagt en voksende økonomisk byrde i form af tvangsbidrag til 
Landsbyggefonden.
Samtidig er ejerboligerne og de efterhånden kapitaliserede an-
delsboliger blevet favoriseret bl.a. gennem rentefradrag, der især 
gavner de rigeste, nye låneformer og helt skattefri salgsgevinster. 
Dermed er boligøkonomien blevet skævvredet i Danmark med stør-
re ulighed til følge.”

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.6 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
“Når der er blevet flere boligområder med høj arbejdsløshed, så 
skyldes det bl.a., at arbejdsløsheden generelt er steget på grund af 
den økonomiske krise og VKO-regeringens politik. Den økonomiske 
krise hænger bl.a. sammen med, at ejerbolig- og andelsboligmarke-
derne fik lov til at gå helt amok i prisstigninger med friværdibelå-
ning og efterfølgende prisfald. Derfor er det helt urimeligt, at ar-
bejdsløsheden nu forsøges brugt til at nedgøre og stigmatisere en 
del af de almene boligområder.” 

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.7 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
“Det behøver i øvrigt ikke at være en ulempe, at der bor en masse 
mennesker med meget tid i et boligområde, hvis de får lov at bruge 
den konstruktivt, f.eks. til at opbygge netværk, sociale og kultu-
relle aktiviteter og/eller lokale virksomheder.”

Begrundelse:
Se begrundelse til forslag 6.1.8

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.8 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 13, før linie 1:

Tilføjes:
 “V, K, O finder på grimme ord for mennesker og ting, de ikke kan lide, 
for at begrunde ekstreme tiltag og på ord, der skønmaler deres egen 
politik. Disse ord bruges desværre ofte ukritisk af medierne.” 

Begrundelse:
Virkeligheden, og vores syn på den, skal være vores indledning, 
VKOs fordrejede synsvinkel skal ikke indlede vores politikpapir. 
Den almene boligs fordele skal være indlede vores fortælling. Den 
boligsociale politik kan ikke ses isoleret fra den skæve boligøkonomi 
i Danmark og den almene boligsektors økonomiske rammebetingel-
ser.
Hvert enkelt forslag er selvstændigt, for at HB som forslagsstiller og 
årsmødet kan tage stilling for og imod hvert enkelt element.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.9 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
 Side 13 Linje 31-38

Ændres til: 
“Mange almene boligområder har flotte grønne arealer, frisk luft, 
lyse og veldisponerede lejligheder og gode fælles faciliteter. Ofte er 
der også et godt sammenhold. Mange mennesker er glade for at bo 
der. Der er store ressourcer, både i beboerdemokratiet og blandt helt 
almindelige beboere. Disse ressourcer kan udfoldes optimalt, hvis 
den almene sektor får fair betingelser og ordentlige økonomiske 
rammevilkår.  ”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.10 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 13, linje 38

Derefter indsættes:
“I stedet for at blive påtvunget ekstreme helhedsplaner skal de al-
mene boligafdelinger selv have adgang til den økonomi, der skal til 
for sikre vedligeholdelsen og for at renovere de boliger og faciliteter, 
der er nedslidte.”    

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.11 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 13, linje 55

Tilføjelse:
”Vi ønsker at blande … bofællesskaber, ejer- og lejeboliger, skoler og 
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institutioner …”

Begrundelse:
Det er vel ikke vores politik at forbyde ejerboliger?! 

Stillet af Annette Thierry, Nordøstsjælland–Helsingør afdeling

6.1.12 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 13, linje 60

Tilføjelse:
”I de eksisterende homogene boligområder vil vi søge at få variation 
ved at ombygge, omdanne og tilføje, hvor det lader sig gøre og i sam-
arbejde med de nuværende beboere.”

Begrundelse:
I sætningen før tales om nybyggeri, men det er i det eksisterende byg-
geri, de store udfordringer er, så de må nævnes i samme omgang. 

Stillet af Annette Thierry, Nordøst Sjælland

6.1.13 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 13, linje 60

I forlængelse af linje 60 indsættes:
“Alle skal have råd til og mulighed for at bo alment”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.14 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, Linje 19

Ændring: 
”Uligheden i vores byer er meget stor. Der kan være over 10 års forskel 
på levetiden i de forskellige bydele.”

Begrundelse:
Det er på grund af fattigdom etc., der er forskel på levealderen, ikke 
p.g.a. boligforholdene i sig selv. Men ”de fattige” bor i nogle områder, 
”de rige” i andre - tendentielt.  Skift i bopæl ændrer ikke et menneskes 
levetid.

Stillet af Annette Thierry,Nordøst Sjælland

6.1.15 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linje 102

 Efter linje 102 tilføjes:
”Lokalt vil vi, lige som i folketinget arbejde for lige adgang for alle til 
ledige boliger. Ingen skal rykkes ned på ventelisten på grund af ar-
bejdsløshed eller andre sociale problemer. Derfor vil vi i kommuner og 
boligorganisationer f.eks. afvise at tage reglerne om fleksibel og kom-
bineret udlejning i brug.”

Begrundelse:
Se forslag 6.1.23

stillet af Ebbe Rand Jørgensen, Albertslund

6.1.16 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linje 104

Ændring og tilføjelse:
”…  at sikre, at alle kommuner og boligområder tager boligsocialt 
ansvar og at huslejerne bliver til at betale i langt flere boliger. Der 
skal arbejdes på, at alle kommuner får almene boliger. Kommu-
nerne skal have mulighed for at stille krav til boligtypefordeling i 
forbindelse med byudvikling.”

Begrundelse:
Ingen grund til ikke at arbejde for, at det skal gælde for alle kom-
muner.  Vedr. krav om boligtypefordeling: Det går ikke af sig selv, 
og sådanne krav styrker variation og mangfoldighed, som ønsket 
ovenfor. 

Stillet af Annette Thierry, Nordøst Sjælland

6.1.17 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linje 109

Tilføjes:
”I kommunerne medvirker vi hverken til at skabe flertal for kom-
bineret eller fleksibel udlejning. Enhedslisten vender sig imod 
tvangsspredning af beboere efter etniske eller økonomiske krite-
rier. Indgreb i bestemte befolkningsgruppers ret til at vælge deres 
egen bolig er et brud med den lighedsgrundsætning, der bør ligge 
til grund for lovgivning. Politisk diskriminerer både kombineret 
og fleksibel udlejning modtagere af kontanthjælp og starthjælp, 
som i forvejen har meget begrænsede muligheder for selv at væl-
ge bolig.”

Begrundelse:
Som udtalelsen er formuleret, er det uklart, om det – indtil et fler-
tal i Folketinget har afskaffet loven – er Enhedslistens politik i 
kommunerne at indgå forlig om fleksibel udlejning, blot vi arbej-
der for retten til en erstatningsbolig. I København indgår vi i et 
flertalsforlig (RV, S, SF, Ø) om fleksibel udlejning 2011-2014, og jeg 
ved, at vi har kæmpet bravt for en ret til erstatningsbolig. Det har 
vi imidlertid ikke opnået, idet der hverken er klare tidsfrister el-
ler krav til kvalitet, ej heller til husleje, eller retningslinjer for, om 
man kan få mere end ét tilbud som afvist. I perioden 2006-2010, 
hvor vi også har været i forlig om kombineret udlejning, har det 
store flertal af afviste fra ventelisterne ikke været berettigede 
til en erstatningsbolig og blandt de få, som var berettigede, har 
en stor gruppe takket nej, uden vi ved hvorfor. I den ny aftale for 
2011-2014 vil de, der føler sig forbigået, blive tilbudt en erstat-
ningsbolig. 
Uanset disse forhold er det ‘den ensidige brændemærkning af 
kontanthjælpsmodtagerne’ som Danmarks Lejerforening allere-
de i høringssvar af 8. 3. 2005 kritiserede lovforslag L32 for, som vi 
må holde os fri af, også i kommunerne. Hvis det modsat er Enheds-
listens politik at benytte fleksibel (og kombineret?) udlejning til 
at springe kontant- og starthjælpsmodtagere over på (afvise fra?) 
ventelisten, skal det klart fremgå af udtalelsen, medmindre nye 
og kommende lejere skal holdes for nar. Det må HB evt. sørge for.
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Stillet af Adam Johansen, Amager 

6.1.18 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linje 116

Tilføjelse:
”Det indebærer, at reglerne må ændres, så fleksibel udlejning gælder 
for alle afdelinger i de almene boligområder, ikke kun i de udsatte. 
Dvs., skal nogen springe ventelister over i de udsatte områder, må 
de oversprungne så have ret til at springe ventelister over i de at-
traktive afdelinger.”

Begrundelse:
Tilbud om en lejlighed i andre afdelinger fungerer kun, hvis man 
også der kan springe over i ventelisten.

Stillet af Annette Thierry, Nordøst Sjælland

6.1.19 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 14, linje 116

Indsættes:
”Loven giver i dag kommunerne adgang til at suspendere den kom-
munale anvisningsret til boligområder, der defineres som ghettoer 
eller risikoområder. Enhedslisten kan ikke medvirke til, at borgere, 
som har sociale problemer og rigelig at slås med i forvejen, begræn-
ses i deres adgang til en bolig, fordi den kommunale anvisningsret er 
suspenderet til bestemte boligområder.”

Begrundelse:
Udtalelsen er næsten tavs om den kommunale/boligsociale anvis-
ningsret, som giver belastede borgere, fx flygtninge, psykisk syge 
og misbrugere mulighed for at få en lejebolig. I udtalelsen side 14, 
linje 111-115, anbefales det dog bl.a., at kommunen går i dialog og 
snakker med den enkelte boligsøgende. Det er svært at tro på, men 
lad det nu ligge. I København er Enhedslisten anderledes håndfast 
og med i et forlig med RV, S og SF, som suspenderer den kommunale 
anvisningsret til risikoområder. Hvis Enhedslisten modsat dette 
ændringsforslag skal medvirke til at suspendere den kommunale 
anvisning, skal det klart fremgå af udtalelsen, medmindre vi vil dri-
ve gæk med klienterne og lejerne. Det må HB evt. sørge for.  

Stillet af Adam Johansen, Amager 

6.1.20 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 14, linje 120

I afsnittet “Styrk den almene boligsektor” indsættes efter linje 120, 
side 14: 
“- Lade de almene boligafdelinger selv beholde de penge, de i dag be-
taler til Landsbyggefonden, der i stedet skal skattefinansieres, så 
det ikke udelukkende er de almene beboerne, der betaler.
- Lade Landsbyggefonden blive styret af de almene beboere i stedet 
for af regeringen.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.21 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 14, Linje 125 ændres til:

“- Give almene boligorganisationer mulighed for billigere lån og 50-
årige lån.” 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.22 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linje 133

Ændres til:
”… kommer til at løfte deres del af ansvaret, men selvfølgelig uden 
tvang for den boligsøgende.” (Slettes: ”… i en dialog med den boligsø-
gende, så man ikke får flere timers transport.”)

Begrundelse:
Dialog er ikke nok, det må stå klart, at den boligsøgende kan afvise 
en lejlighed i en anden kommune uden at flytte plads på ventelisten 
i den ønskede kommune.

Stillet af Annette Thierry, Nordøst Sjælland

6.1.23 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linjerne 135-138

Linje 135-138 udgår og erstattes af:
”Arbejde for at udlejning af almene boliger sker efter principper om 
lige adgang efter en venteliste, hvor ingen springes over på bag-
grund af sociale kriterier. En andel af boliger til kommunal boligan-
visning til særlige udsatte grupper fastholdes.
Al anvisning sker i dialog med beboere og boligorganisationer.”

motivation:
Der bliver i forslaget redegjort ganske fint for at vi skal afvise de 
udlejningsregler der ligger i fleksibel eller kombineret udlejning og 
hvorfor vi har stemt imod i folketinget. Det har vist sig at være nød-
vendigt at slå fast at vi fortsat er modstandere af disse ordninger, 
også når de diskuteres lokalt og konkret. Enhedslisten bør f.eks. ikke 
som det er sket i Københavns Kommune støtte fleksibel udlejning. 
Argumenterne er her de samme som alle andre steder.
Det er nok også nødvendigt at forklare at heller ikke et ønske fra 
boligorganisationer eller beboere er grund nok til at bøje sig for kra-
vet om særlige udlejningsregler. Vi skal ikke alene varetage de nu-
værende beboeres behov, men også kravene fra de mange der står i 
kø for at få en almen bolig, herunder arbejdsløse, socialt udsatte og 
mange andre.
For at forebygge misforståelser er det nok klogt at sige at vi stadig 
går ind for at kommunen har en andel boliger til social anvisning og 
at vi stadig anser beboerne og boligorganisationerne for de vigtig-
ste samarbejdspartnere.

Stillet af Ebbe Rand Jørgensen, Albertslund
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6.1.24 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 14 Efter linje 138 indsættes:

“- Ændre lovgivningen, så private andelsboligforeninger får pligt til 
at indgå aftalt anvisningsret, hvis kommunen ønsker det.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.25 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14 Efter linje 138

 Derefter indsættes:
“- Almene boligafdelinger skal fritages for at betale kommunal grund-
skyld, hvis de forpligter sig til i stedet at bruge pengene på vedlige-
holdelse og forbedringer. Staten skal dække kommunernes mang-
lende indtægt.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.26 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14 Efter linje 138

Derefter indsættes:
“- Åbne for at flere personer, uden at være i parforhold, kan dele en 
almen bolig, for på den måde at gøre almene boliger mere tilgængelige 
og attraktive for bl.a. studerende.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.27 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 14 Efter linje 138

Derefter indsættes:
“ - Sikre sundt, attraktivt og klimaneutralt nybyggeri, så alle både har 
råd til og mulighed for at bo alment.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

6.1.28 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14, linje 139

Tilføjes til sidst under de konkrete punkter under ”Styrk den almene 
boligsektor”
”- Se nærmere på hvordan fleksibel og kombineret udlejning fungerer, 
herunder foretages mere intensive og uafhængige evalueringer, og 
det skal vurderes om ordningerne skal fortsætte, afskaffes, eller la-
ves om.”

Begrundelse:
Vi synes vi går som katten om den varme grød ved ikke at skrive et 

konkret forslag om fleksibel og kombineret udlejning. Dette års-
møde er en oplagt lejlighed.
Vi kan ikke blive ved med at være internt uafklaret om emnet. Nu er 
vi altså nødt til at tage en form for beslutning i stedet for fortsatte 
interne diskussioner. Det er ikke godt at folketingsgruppen tidli-
gere har været afvisende over for værktøjerne, mens EL Kbh. har 
sagt ja tak til fleksibel udlejning.
Vi kan ikke vente for længe - regeringen har vedtaget sin 
ghettopakke og F og A har ikke meget bedre på programmet.
Forslaget er både en form for signal udadtil, men skal ikke mindst 
forstås som signal indadtil om at sagen skal diskuteres internt i 
Enhedslisten det næste år, fx gerne i det nyoprettede boligpoliti-
ske udvalg.

Stillet af arbejdsudvalget i Boligpolitisk Udvalg, Robert Nederga-
ard, Sydhavnen, Mette Hedegaard, Ballerup og Lene Rygaard Jes-
sen, Albertslund

6.1.29 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik”
Side 14

Under afsnittet ”Styrk den almene boligsektor” tilføjes nyt afsnit:
”Mange mennesker er på grund af handicap afskåret fra at kunne 
blive boende eller flytte ind i ældre boligområder, fordi byggeri-
erne ikke er tilgængelige. En procentdel at Landsbyggefondens 
midler til gennemgribende renoveringer bør reserveres til at gøre 
eksisterende boligområder mere tilgængelige.”

Begrundelse:
Hvis man vil den mangfoldighed, som glædeligt er omtalt tidligere 
i forslaget, hvor også personer med handicap skal kunne bo i de 
ideelle boligområder, er det nødvendigt, at tilgængeligheden op-
prioriteres. I bygningsreglementet er der krav om 9% af udgiften 
til ombygning ved større ombygninger.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

6.1.30 Ændringsforslag til ”Forslag om 
boligsocial politik” 

Side 15, efter linje 124

Indsættes:
“Antallet af almene boliger må ikke mindskes.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest
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7. inDkOmne fOrslaG
7.2.1 Ændringsforslag til ”Forslag om 
ejerboliger”

side 17, linje 9-11.

Slet afsnittet om grundskyld, 

Begrundelse:
Jeg arbejder i Lejernes LO i Hovedstaden og LLO støtter ikke øget 
grundskyld. Problemet er at både almene lejere og alle private lejere 
skal betale grundskyld – alle private udlejere kan bare sende hele reg-
ningen videre til deres lejere. Det oplevede vi da grundskylden steg 
voldsomt pga. værdistigninger under den nylige boligboble, lejerne 
var ikke glade!

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen

7.2.2 Ændringsforslag til ”Forslag om 
ejerboliger”
Side 17, linje 22

Tilføjes:
“E) Gevinster ved salg af ejer- eller andelsboliger skal beskattes med 
50 %, som betales ved tinglysning af salget, og ikke kan bruges til køb 
af en anden bolig. Dermed beskattes disse  indtægter, og alle boligkø-
bere ligestilles uanset, om de i forvejen er boligejere.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest.

8. VeDtæGtsænDrin-
Ger

8.1.1 Ændringsforslag til ”ÆF til §8 om 
folketingskandidater”
Side 21 

Kommentar/ændringsforslag til mit eget forslag til ændring af ved-
tægternes §8.
For en bedre forståelse af forslaget, vil det være en fordel at fremstil-
le forslaget som nedenfor:

 
Den hidtil eksisterende § 8 i Enhedslistens vedtægter.
 

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 supple-
antpladser fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding.
Ved urafstemningen kan hvert medlem stemme på op til 10 kandi-
dater. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandida-
ter og 1. suppleanter.
Årsmødet nedsætter et kandidatudvalg med en repræsentant for 
hver af de 10 storkredse samt to repræsentanter for HB. Kandidat-
udvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Mindretal og an-
dre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker 
som et valg mellem de foreslåede hele lister (med storkredse og de 
dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter). Der stem-
mes i et antal runder, hvor den liste, der får færrest stemmer i hver 
runde glider ud. Har en kandidatliste ved den sidste afstemning på 
årsmødet mindst 2/3 flertal er den vedtaget og endelig. Såfremt en 
(mindretals)liste ved den sidste afstemning opnår over 1/3 af stem-
merne på årsmødet afholdes urafstemning blandt medlemmerne 
om to kandidatlister.
I tilfælde af at en spidskandidat ikke kan eller vil opstille samt i til-
fælde af eksklusion kan bestyrelsen vælge en ny kandidat frem til 
årsmødet.
 

 Ændrings forslag:
Fra “Der stemmes...” til “I tilfælde af ...” erstattes af følgende:
 ”Der stemmes i et antal runder, hvor den liste med færrest stem-
mer løbende glider ud. Den endelige kandidatliste skal vedtages 
med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette før sid-
ste 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 uraf-
stemning blandt medlemmerne om de to kandidatlister med størst 
opbakning.”

 Begrundelse:
 Formålet med den foreslåede procedure er at undgå at bruge unødig 
tid og kræfter på en urafstemning, som kan være overflødig. Des-
uden er det forslagstillerens oplevelse, at de tendensafstemninger, 
der tidligere er gennemført før den endelige afstemning, kan virke 
afskræmmende fra at stemme, som man mener er rigtigt. Mulig-
heden 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
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10.1 arbejDsplan fOr 
enheDslisten maj 
2011 - maj 2012

10.1.1 Ændringsforslag til ”Arbejdsplan 
for Enhedslisten”

Side 22, linje 39

Følgende tilføjes til HB’s forslag: 
”Som led i den tilstundende valgkamp og Ehl’s antiracistiske aktivi-
teter i det hele taget slår Ehl på stortromme for kravet om ophævelse 
af: 
* 24-årsreglen
* tilknytningskravet
* kontanthjælpsloftet
* den meget lave starthjælp”

 Begrundelse:
 Disse tiltag er ikke nævnt i HB’s forslag til arbejdsplan men er vigtige 
i vores bestræbelser på at mobilisere bredest muligt i det antiraci-
stiske miljjø. Efter FT-valget oipretholdes denne agitation og indgår 
i vore udadvendte aktiviteter. Det er til at forudse, at S/SF vil være 
meget fodslæbende i denne sammenhæng. Derfor er det nødvendigt, 
at vi er aktive og udfarende, så de mærker presset fra den folkelige 
bevægelse.

Stillet af Karl Aage Angri Jacobsen, Østerbro

10.1.2 Ændringsforslag til ”Arbejdsplan 
for Enhedslisten”
Side 22, linje 46

Efter linje 46 indsættes:
“Her bør der især fokuseres på at rette op på misforholdet mellem “det 
store hoved” og den “svage krop”. Et misforhold, som efter den for-

ventede valgfremgang kan blive yderligere forstærket. Derfor må 
partiets forøgede ressourcer målrettet bruges til at styrke græs-
rodsarbejdet i Enhedslistens basis .
Det gælder både en styrkelse af afdelingsarbejdet, en målrettet 
indsats for at styrke det faglige arbejde og dobbeltorganiseringer-
ne samt andre landsudvalg, som understøtter bevægelsesarbejde 
ude i samfundet.
Derfor skal der efter valget komme synlige udspil med henblik på 
dette fra Christiansborg og partiledelsen.” 

Begrundelse:
Hvis nogen skal tage Enhedslistens udenomsparlamentariske 
indsats alvorligt, er den første forudsætning, at vi selv gør det. De 
sidste års arbejde har i al for høj grad været rettet mod valgkampe, 
hvilket til nød kan retfærdiggøres ud fra vigtigheden af at slippe 
af med VKO.
Men efter valget må vi meget kraftigt se på, hvordan vi får taget 
skeen over i den anden hånd.

Stillet af Sarah Bruun, Århus, Lene Junker, Odense, Morten Riis, 
Bornholm og Hans Jørgen Vad, Århus.

10.2.1 Ændringsforslag til ”Forslag til 
årsmødevedtagelse om rammen for 
strategidebat i Enhedslisten”
Side 23, linje 56-66

Linjerne 56-66 i årsmødehæfte I udgår og erstattes af:

”Debatten organiseres som en delegeretkonference, hvor hver af-
deling opfordres til forud for valg af delegerede, at gennemføre en 
debat i afdelingen.

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

HB er ansvarlig for at sikre, at afdelingerne får tilbud om oplægs-
holdere og baggrundsmateriale, og at delegeretkonferencen mun-
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der ud i et dokument, der på årsmødet 2012 kan behandles som en op-
summering på partidebatten.”

Begrundelse:
For at sikre at debatten om partiets strategi ikke blot bliver overfla-
disk behandlet, men genstand for mere grundige overvejelser, når 
bredt ud og bliver samlet ordentlig op efterfølgende, foreslås det her-
med, at strategidebatten organiseres som en delegeretkonference. 
Det er fortsat vigtigt, at så mange afdelinger som muligt forholder 
sig til emnet, hvilket bør ske forud for valg af delegerede. Da det er et 
særdeles afgørende emne, vil forslagsstillerne også gerne sikre sig, 
at behandlingen ikke bliver lemfældig, men kommer til at foregå i et 
fælles forum mellem afdelingerne og her gøres til genstand for debat 
og hovedbrud.
Særligt til 2. indryk: HB skal ikke forlods komme med svar på spørgs-
mål, man har tænkt sig at stille til medlemmerne - sådan som det fore-
slås i HBs forslag.

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Erik S. Nielsen, Bornholm, John Sing-
leton, Bornholm, Gunnar Larsen, Bornholm, Hans Jørgen Vad, Århus, 
Vibeke Syppli Enrum, Svendborg 

10.3.1 Ændringsforslag til ”Forslag til 
Enhedslistens strategi-debat”
Side 23, linje 74

I linje 74 erstattes “socialistisk propaganda” med “vision om et socia-
listisk samfund”. I linje 79 erstattes “propaganderer” med “gør sig til 
talerør for” og i linje 84 erstattes “propaganda” med “socialisme-per-
spektiv”, således at forslaget nu ser sådan ud:

”Enhedslisten må udvikle en populariserbar vision om et socialistisk 
samfund
Den nuværende krise med faren for deciderede økonomiske “sam-
menbruds-scenarier” (jf. Island og tidligere Argentina) national/re-
gionalt gør det utilstrækkeligt med reformprægede “socialistiske” 
tiltag indenfor kapitalismens rammer. 
Derfor er det nødvendigt, at Enhedslisten aktivt gør sig til talerør 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.
Et sådant socialisme-perspektiv skal have en synlig – men ikke nød-
vendigvis fremtrædende – placering i vores udadvendte profil – også 
i valgkampe. ”

Begrundelse:
Da et flertal i HB afviste dette forslag, var begrundelsen fra flere, at 
de ikke brød sig om udtrykket “propaganda”. Da dette ord hos nogle 
åbenbart har en dårlig klang, er det med ovenstående ÆF erstattet 
med andre formuleringer, som ikke burde kunne støde nogen.

Stillet af Jørgen Arbo-Bæhr, Valby, Bjarne Thyregod, Tårnby og Hans 
Jørgen Vad, Århus.
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12 reGnskab OG buDGet
12.2 Regnskab for 2010

Regnskab 2010 - drift

Regnskab 2010 Budget 2010 % af budget Regnskab 2009

indtægter
Kontingent 3.195.777 3.133.569 101,99% 2.906.125

Støtte til folketingsvalgkamp 487.215 300.000 162,41% 30

Indsamling til kampagner og aktiviteter 1.998 0 0 130.054

Partiskat folketingsgruppen 379.344 384.000 98,79% 326.200

Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre 5.000 0 0 65.186

Statsstøtte 2.062.005 2.062.005 100,00% 1.987.023

Statsstøtte til EU-oplysning 364.751 364.751 100,00% 328.324

Diverse/ Div. støtte 790 120.000 0,66% 85.926

Overført fra hensættelser til kommunevalg 0 0 0 300.000

Overført fra hensættelser folketingsvalg 500.000 350.000 142,86% 0

Overført fra hensættelser medie/propaganda 14.539 63.769 22,80% 0

Overførte EU-midler 0 0 0 0

Overført fra vikarfond 0 0 0 110.293

Indtægter på Rød+Grøn 23.580 30.900 76,31% 31.573

indtægter på salg af kopier 23.257 36.050 64,51% 38.905

Indtægter fra valgtilforordnede 0 0 0 159.664

Renteindtægter 49.515 60.000 82,52% 56.722

indtægter i alt 7.107.770 6.905.044 102,94% 6.526.024

Regnskab 2010 - status

aktiver
giro 65.978

Kasse 23366

Bank 360.692

Fri opsparing 905.185

Aftaleindskud 1.289.600

Periodeafgrænsning 0

Mellemregning Kbh, SAP mfl. 64.332

Debitorer 161.652

Depositum 86.522

Rød Fond 1.027.915

Inventar mv. 1.000

aktiver i alt 3.986.242

Regnskab 2010 - status

passiver
Kreditorer 47.539

Skyldig skat mv. 76.884

Rød Fond 1.027.915

Hensat til Medie-/propaganda 49.231

Hensat til FT-valg/valgkamp 737.215

Hensat til EU-opslysning 48.310

Hensat til komm.valg 100.000

Hensat til vikarfond 45.201

Mellemregning Kbh, SAP mfl. 50.379

Periodeafgrænsningsposter 106.913

Personalekassen 2.574

Feriepengeforpligtelse 241.215

Afdelingernes tilgodehavende 710.402

Gæld i alt 3.243.778

Egenkapital primo 871.939

Overført til hensatte forpligtelser -129.500

Årets resultat 25

passiver i alt 3.986.242
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Regnskab 2010 - drift

Regnskab 2010 Budget 2010 % af budget Regnskab 2009

Udgifter
Løn m.m. inkl. rejsesekr. Efterud 2.273.206 2.101.956 108,15% 2.215.193

Rejsesekretær el, kørsel  m.m. 17.300 21.218 81,53% 12.807

Porto, netto 122.282 102.713 119,05% 133.383

Kopiudgifter 55.580 57.740 96,26% 62.433

Husleje mv. 338.578 385.256 87,88% 322.167

Papir, kuverter,mv. 52.442 66.950 78,33% 48.513

Lokaleindretning  samt EDB 68.283 85.233 80,11% 53.312

Telefon, sms 55.194 77.870 70,88% 49.066

Kontorartikler 10.549 28.139 37,49% 21.350

Rejser, transport, taxa 94.530 79.478 118,94% 68.813

Rød+Grøn 454.429 439.515 103,39% 396.503

Kampagner og materialer 266.151 395.000 67,38% 338.557

Medie/propaganda 14.539 63.769 22,80% 0

Annoncer 35.271 30.596 115,28% 10.973

Årsmøder 293.082 297.000 98,68% 346.063

EU-oplysning 316.441 364.751 86,76% 354.207

Seminarer og konferencer 60.365 60000 100,61% 57.541

Dobbeltmedlemskab SUF 56.900 50000 113,80% 50.000

Diverse medlemsskaber 6.700 8.519 78,64% 7.196

Støtte til div. arr. 5.300 3.000 176,67% 10.000

Kontingentandel lokalomr. 948.800 948.800 100,00% 826.060

Støtte til lokalområder og SUF 54.990 60.000 91,65% 38.931

Revision 35.271 32.092 109,91% 31.063

Hensat til FT-valg/valgkamp 120.500 250.000 48,20% 250.000

Hensat fra valgfondsindsamling 487.215 300.000 162,41% 0

Hensat til komm.valg /valg 100.000 100.000 100,00% 15.450

Hensatte EU-midler 48.310 0 0 0

Hensat til vikarfond 15.914 15.914 100,00% 0

Folketingsvalg 594.295 350.000 169,80% 0

Kommunevalg 3.000 0 0 377.226

Afskrivninger 0 0 0 942

Hensat til tab på debitorer 0 0 0 5.854

Diverse, småanskaffelser og bøger 1.243 16.391 7,58% 547

Gebyrer 101.086 90.124 112,16% 84.874

Udgifter i alt 7.107.745 6.882.023 103,28% 6.189.025
Resultat 25 23.021 0,11% 337.000

egenkapital herefter 871.964 871.939
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11.1 OpstilleDe til hOVeDbestyrelsen
Sidste deadline for opstilling til hovedbestyrel-

sen er torsdag d. 14. april kl 12.00. 

Samme dato er der frist for tilmeldinger til års-

mødet, samt opstilling til rød Fonds bestyrelse, 

lovudvalget og kritisk revisor.  

Alle medlemmer af Enhedslisten kan stille op til 

HB. Du skal sende et foto og en opstillingstekst 

på maksimalt 1.500 anslag til landskontoret@

enhedslisten.dk.

Foreløbig liste over opstillede:

OPSTILLEDE TIL HOVEDBESTYRELSEN I ENHEDSLISTEN:

Anders Hadberg, Nørrebro
Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg fort-
sætte arbejdet for en kollektiv udvikling af 
partiets svar på den økonomiske krise. Det 
bliver afgørende for Enhedslisten i den kom-
mende periode at have solide socialistiske og 
antikapitalistiske svar på den økonomiske 
krise til den aktive og kæmpende del af arbej-
derklassen.

Jeg vil arbejde for at Enhedslisten holder fast i sin kurs til venstre som 
et klart alternativ for og til S og SF. Enhedslisten skal både være alter-
nativet til venstre, der i Folketinget står klar hvis S og SF vil en soli-
darisk og social politik. Samtidig skal Enhedslisten være det klare so-
cialistiske alternativ til S og SF for de af deres vælgere og medlemmer, 
som bliver utilfredse med de to partier. Den kommende periode bliver 
afgørende for at lægge fundamentet for en styrket Enhedsliste under 
den kommende regering. Det vil jeg bidrage til.

Derudover vil jeg arbejde for udviklingen af partiet. Jeg vil konkret ar-
bejde for at styrke to områder. 
For det første er det centralt at opprioritere uddannelsen – aktivistisk 
og politisk – af de mange nye medlemmer, som Enhedslisten har fået i 
det forgangne år og som vil komme. 
For er det afgørende at styrke organiseringen af aktive forældre i En-
hedslisten. Det er nødvendigt at styrke forældrebevægelsen for at 
sikre at daginstitutionsområdet ikke fortsat skal være losseplads for 
den siddende regerings nedskæringer.

Jeg er 27 år, far til Marius på 3 år og bor på Nørrebro. Uddannet i Stats-
kundskab.

Anne Mette Omø Carlsen, 
Nørrebro
Det kommende valg bliver en af de største ud-
fordringer for Enhedslisten i året der kommer. 
Det er vigtigt, at vi kommer ud med vores egne 
bud på en politik for Danmark og viser, hvor 
Enhedslisten adskiller sig fra S og SF. En af de 
største udfordringer i kampen for en ny politik 

for Danmark er at få flere mennesker engageret i kampen – det gælder 
specielt de faglige organisationer, men også andre gruppe af menne-
sker – forældre, elever og brugere.  Kampen for en stærk fagbevægel-
sen er hjørnestenen i at få en ny politik og Enhedslisten bør prioritere 
arbejdet for en stærk fagbevægelse højt. Et parti som Enhedslisten 
skal ikke bare være en vælgerforening, hvor medlemmerne deler roser 
ud ved valg og ellers ikke møder sit parti. Enhedslisten skal derimod 
være et aktivt parti med fælles, klare mål for arbejdet og et parti, som 
giver medlemmerne mulighed for at være aktive og få indflydelse. Jeg 
har igennem mere end 15 år været organiseret i den kommunistiske be-
vægelse og har der igennem en masse politiske og organisatoriske er-
faringer, som jeg kan bidrage med i hovedbestyrelsen. Jeg brænder for 
kampen for velfærden – og har mine primære erfaringer fra mit arbejde 
i Københavns Forældreorganisation, hvor jeg har været aktiv i 4 år og 
ansat de sidste to år, som kommunikations- og politiskmedarbejder. 
Desuden arbejder jeg med et integrationsprojekt i foreningen Skole og 
Forældre. Kampen for bedre normeringer i daginstitutionerne, mere 
plads, mere tid til børnene, plads til børns egen tid og for en folkeskole, 
som ikke kun måler, vejer og tester børn er nogle af mine overordnede 
politiske mål. 
Jeg er uddannet i kommunikation og socialvidenskab fra RUC, 35 år, mor 
til to børn på 6 og 7 år, den ene i børnehave og den anden i folkeskole på 
Nørrebro, hvor jeg bor.  

1 Anders Hadberg

2 Anne Mette Carlsen

3 Asbjørn Pedersen

4 Bjarne Thyregod

5 Brian Skov Nielsen

6 Bruno Jerup

7 Elizabeth Japsen

8 Finn Sørensen

9 H. C. Nielsen

10 Henrik Kjær

11 Jeanne Guldbrand Toxværd

12 Johannes Lund

13 John Jessen

14 Jon Rostgaard Boisen

15 Jørgen Arbo Bæhr

16 Kristine Bjørnbak

17 Lars Hostrup Hansen

18 Lasse P. N. Olsen

19 Lene Rygaard

20 Line Barfod

21 Lole Møller

22 Malene Vallentin Kjer

23 Margit Dujardin

24 Marianne Frederik

25 Mikael Hertoft

26 Namdar Khezri

27 Niels C. F. Rasmussen

28 Nikolaj Villumsen

29 Paw Nielsen

30 Per Clausen

31 Pernille Skipper

32 Rasmus Bredde

33 Rasmus Østergaard

34 Rune Lund

35 Stine Brix

36 Sune Blom

37 Susanne Flydtkjær

38 Thor Noe
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Asbjørn Steimle Pedersen, 
Odder
18 år, Odder, Hf elev på Viby gymnasium, elev-
repræsentant i gymnasiets bestyrelse, aktiv 
i DGS(danske gymnasieelevers sammenslut-
ning) spejderleder, frivillig medhjælper i fair 
trade butik

Jeg er især interesseret i uddannelsespolitik da dette er mest aktuelt 
for mig, jeg har en bred viden og erfaring med uddannelsessystemet og 
mærker hver dag regeringens besparelser ved at klasserne bliver stør-
re og flere på trods af de fysiske rammer ikke er til det. Også SU-forrin-
gelser og afskaffelse af de såkaldte ”cafépenge” kommer jeg til kunne 
mærke kraftigt hvis de bliver gennemført, de fleste går til togkortet.
Derudover er udlændinge/integrationspolitiken også noget der opta-
ger mig meget. 
Det bliver også en stor udfordring at holde en evt. rød regering fast på 
de mange løfter efter valget, som jo kommer lige om hjørnet.

Jeg synes en af de største udfordringer vi som parti står overfor, er den 
at langt størstedelen af vores medlemmer er i de store byer, jeg synes 
vi kan gøre rigtig meget for at styrke os i de mindre afdelinger, dette 
kunne ske ved at støtte afdelingerne i arbejdet med at være mere syn-
lige i lokalområdet, dette bliver et stort arbejde i det kommende år. 

En af mine største styrker er måske at jeg er så ung. Jeg er relativ ung og 
kan derfor bidrage med en masse nye idéer, jeg kender de unge, som jeg 
tror er vigtige at få ”ind i folden”, jeg har ikke den erfaring som mange 
lidt ældre måske har.

Bjarne Thyregod, Tårnby
SOSU-hjælper og meget andet
Den kommende HB periode bliver måske den 
vigtigste i Enhedslistens historie, derfor gen-
opstiller jeg til HB. Efter 10 år med en borgerlig 
regering er der store forventninger i befolk-
ningen til at der kommer en ny politik ikke blot 
en ny regering. 

Enhedslisten skal være garanten for denne nye politik. Jeg vil arbejde 
konsekvent for, at vi fastholder og udvider kravene fra årsmøderne 
2009 og 2010 til den nye regerings første 100 dage, det skal tydeligt for 
enhver, at magten har skiftet hænder. Ligeledes vil jeg kæmpe for at 
der ikke slækkes på Finanslovsvedtagelsen fra 2010 om at vi skal have 
markante forbedringer for at kunne stemme for en Finanslov.

I den kommende HB periode vil jeg arbejde for at der bliver en gennem-
gribende skattepolitisk diskussion som fører frem mod et beslutnings-
forslag til næste årsmøde. Diskussionen om Finansieringen af velfær-
den bliver stadig mere aktuel og dele af fagbevægelsen er begyndt at 
stille forventninger til at en ny regering og Enhedslisten laver markan-
te ændringer af boligbeskatningerne – derfor skal vi i offensiven.

Brian Skov Nielsen, Århus
Hej. Jeg hedder Brian Skov Nielsen og vil gerne 
vælges til hovedbestyrelsen.
Jeg skal som altid indlede med at gøre opmærk-
som på, at jeg er en hvid akademisk mand ført 
i 30erne, der tilmed er ansat som Jylland-Fyns-
sekretær i Enhedslisten. Sådanne er der jo nok 
af, og derfor har vi jo også flere kvoteordninger 
til at håndtere folk som mig.

 
Når jeg så alligevel stiller op, så skyldes det, at jeg ønsker at fortsæt-
te de tre sidste års hovedbestyrelses-arbejde. Jeg er organisationens 
mand, og organisationsopbygningen er det vigtige for mig.  
 

Jeg skal ikke i hovedbestyrelsen for at forfægte dette eller hint sær-
standpunkt. Jeg skal i hovedbestyrelsen, for at styrke det organisato-
riske arbejde i hovedbestyrelsen. Vi får stadig flere medlemmer og ak-
tive, og vi skal blive endnu bedre til at udnytte de resurser, der findes 
i rigt mål blandt vore medlemmer. Aktivistfabrikken og organizerud-
dannelsen er eksempler herpå. 
 

Forhåbentlig er VKO allerede blevet kørt ud på historiens losse plads, 
når vi holder årsmøde. Og ellers må vi se at få det gjort! For vi har brug 
for en ny regering og en ny politik. Vi skal sætte en ny dagsorden. Slut 
med at kæmpe imod nedskæringer og forringelse. Nu skal der kæmpes 
for progressive forandringer, fælles løsninger og velfærd til alle. 

Det kræver et stærkt og handlekraftigt Enhedslisten. På tinge såvel 
som udenfor. Forudsætningen herfor er en aktiv, engageret og sprud-
lende organisation, og det vil jeg gerne være med til at sikre – i hoved-
bestyrelsen og alle mulige andre steder. 
 

Bruno Jerup, Næstved
Jeg har været med fra partiets start og var med 
i den første folketingsgruppe Enhedslisten fik 
valgt i 1994. Jeg har siddet i regionsrådet på 
sjælland i sidste valgperiode, hvor jeg primært 
har arbejdet med sundhedspolitik. Jeg er med-
lem af den nuværende hovedbestyrelse og 
er valgt til forretningsudvalget, hvor jeg har 
partiets økonomi som ansvarsområde. Jeg har 

mange års erfaring med ledelse i Enhedslisten.

Enhedslisten er inde i en spændende udvikling. Vi bliver hørt og vi kan 
holde årsmøde med ca. 6000 medlemmer i ryggen.
Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og som or-
ganisator for venstrefløjen. Vi har mulighed for at blive et stort ven-
strefløjsparti.
Det kræver at vi udvikler vores organisation så vi bliver bedre til at or-
ganisere nødvendige politiske diskussioner i partiet, benytte årsmø-
der til, at træffe principielle politiske retninger for partiet og vælger en 
hovedbestyrelse og et forretningsudvalg der formår at være politisk 
ledelse for en socialistisk bevægelse og et socialistisk parti på en me-
get synlig måde.
Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig flere 
medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverdagen. Men det 
er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, der bevæger os ud 
over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få centrale kampagner, som 
hele organisationen skal med I. Jeg mener vi skal lave flere minikam-
pagner/initiativer, som griber ind i en konkret politisk dagsorden.

Jeg er lektor i fysik og matematik og jeg bor i Næstved sammen med Ma-
rie og vores søn Mads.



28  Årsmøde 2011

Elizabeth Japsen, Århus
Den helt store politiske udfordring Enhedsli-
sten, forhåbentlig, står over for meget snart, 
er at være støtteparti for en S - SF regering 
midt i krisetid.
Vores rolle bliver i folketinget, at fastholde 
dem på alle de krav, der har båret dem frem: 
bevar de fælles goder/velfærdsstaten og løn 
og arbejdsforhold samt at stoppe hetzen mod 

etniske og andre mindretalsgrupper osv. Udenfor folketinget bliver 
vores rolle selvfølgelig at fortsatte arbejdet i fagbevægelsen, blandt 
lærlinge og studerende og forsvare det sociale boligbyggeri. . Angre-
bet mod etniske mindretal har fundet en særlig infam form i begrebet 
ghettoer, der samtidig er et angreb mod boligforeningerne. Højreflø-
jens kultur og menneskesyn har alt for længe været en bremse for 
nyudvikling og frisind. Biblioteksvæsnet ubemærkede forringelse og 
DRs nye kristent nationale grundlag forringer alle mennesker adgang 
til udsyn og viden.  Lene Espersens, udsagn om, at “militant islamisk 
fundamentalisme” er en større trussel mod Danmark end klimaforan-
dringerne, siger rigeligt om dem. 
Det har altid været socialisters kendetegn at have et internationalt 
perspektiv på tingene .Fx er der lige nu borgerkrig i flere indiske delsta-
ter mellem maoistisk inspirerede fattige bønder og regeringstropper. 
TV nævner ikke den slags- og også vi ender let i nationalt snæversyn.
Jeg voksede op i en kommunistisk, multietnisk familie og har været po-
litisk aktiv siden jeg var 12 år. Som LGBTperson er det logisk for mig at 
være aktiv dels indenfor Enhedslistens Queerudvalgt og antiracistisk 
gruppe i Århus. Disse to temaer er mine primære, men jeg har gennem 
årene selvfølgelig opnået indsigt i mange temaer. Se iøvrigt min blog:
http://modkraft.dk/blogs/elizabeth-japsen/  Sygdom tvang mig til at 
udtræde af HB sidste år - men jeg håber, jeg får mulighed for at gen-
indtræde.

Finn Sørensen, Amager
Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i 6 år, og ta-
ger gerne det sidste år med, inden jeg falder 
for rotationsreglen. Mit formål har hele tiden 
været:

• At HB skal være den reelle politiske ledelse 
af partiet
• At Enhedslisten skal være et arbejderparti 

af gavn.
• At vi skal udvikle vores socialistiske strategi

Med det formål har jeg engageret mig i udarbejdelsen af centrale års-
mødeudtalelser, som for eks. ”Enhedslisten gør en forskel” i 2007, hvor 
det blev slået fast, at vi skal være et revolutionært masseparti, som er 
solidt forankret i arbejderklassen i al dens mangfoldighed.

Jeg synes det går fremad for de målsætninger, jeg arbejder for. Men der 
er stadig nogle diskussioner at tage. Nogle tror, at vi vil smide akademi-
kerne ud af partiet. Men der er ikke for mange akademikere i Enhedsli-
sten, der er for få af ”de andre” – af dem, der er flest af ude i befolknin-
gen: ufaglærte og faglærte arbejdere i privat og offentlig virksomhed. 
Det er en fælles opgave at få mange flere af dem som medlemmer og 
vælgere. 
Forholdet til fagbevægelsen bliver helt afgørende for den ny regering. 
Det gør det også for Enhedslisten. Vi skal kunne forklare vores princip-
per og mærkesager på en måde, så det bliver forstået af de titusindvis 
af fagbevægelsens medlemmer, der sætter deres lid til S og SF. Det er 
forudsætningen for at øge presset, og mobilisere til kamp for sociali-
stisk politik.
Også derfor må det faglige arbejde i Enhedslisten være langt højere 
prioriteret, end tilfældet er i dag (Se FLU´s beretning til årsmødet! - og 
se min data i opstillingen til ”top 10”)

Hans Chr. Nielsen, Hillerød
Hillerød Afd. Medlem af Hovedbestyrelsen og 
Hovedstadens Regionsledelse.
Jeg arbejder for, at det faglige arbejde i Enheds-
listen får førsteprioritet. – Dette kan ske ved at 
ansætte en faglig sekretær på fuld tid. Og der-
med gøre en væsentlig stærkere indsats for at 
få opbygget stærke og velfungerende faglige 
netværk.

Det er vigtigt fordi:
− at styrke partiets arbejde blandt lønmodtagerne og i de faglige 

klubber på virksomhederne.
− at styrke partiets arbejde i fagforeninger og fagforeningsbestyrel-

ser , samt på forbundsplan.
Det faglige arbejde skal have højere prioritet - ikke pga. arbejderro-
mantiske forestillinger om et parti af medlemmer i blå Kansas overalls 
- som en folketingskandidat så vulgært udtrykte det på den faglige 
landskonference. Men fordi arbejderklassen, på grund af sin strategi-
ske stilling i produktionen er hjørnestenen i den socialistiske revoluti-
on. Som vi så sidste under strejken i 2008 og i 1998 under gærstrejken, 
hvor 300.000 strejkende arbejdere lammede produktionen. I 9 dage 
beherskede arbejderklassen Danmark.
Enhedslistens profil som socialistiske parti skal styrkes. Hovedbesty-
relsens diskussion om strategi for den socialistiske revolution skal nå 
ud til medlemmerne og afdelingerne i den kommende HB-periode. 
Et medlem af HB, mener at ”socialismen er et belastet begreb”. Jeg står 
for det stik modsatte: Socialismen er befolkningens håb om et alterna-
tiv til det borgerlige samfund og liberalismens forbrydelser mod men-
neskeheden. Heri består Enhedslistens fornemmeste opgave: at være 
Danmark Socialistiske Parti!

Henrik Kjær, Ringsted
VKO regeringen står overfor sit endeligt. Skan-
dale efter skandale ruller og regeringen ser ud 
til nærmest at gå i opløsning. Vi kan se frem til 
en S /SF regering med støtte både fra Enheds-
listen og de radikale.  I den situation bliver det 
Enhedslistens opgave at holde fast i et klart 
socialistisk udgangspunkt og gøre alt, for at 
trække den kommende regering til venstre. 

Enhedslisten skal være garanten, ikke bare for ny regering, men for en 
ny politik.
Det gøres bedste ved at styrke bevægelserne, herunder fagbevægel-
sen. Det er aktiviteterne i de folkelige bevægelser, der mere end noget 
andet kan sikre den kommende regering ikke løber fra løfterne om en 
anden politik.
Det betyder, at der i Enhedslisten skal gøres en kæmpe indsats for at 
styrke forbindelserne til bevægelserne. Og det er et arbejde, der skal 
gøres lokalt. En af HBs hovedopgaver må derfor bestå i at styrke vores 
organisation, så afd. kan løfte denne (og andre) opgave. En indsats for 
at styrke Els organisation, vil også medføre at tendensen til Køben-
havneri mindskes. Enhedslisten er ikke kun, hvad der foregår på Chri-
stiansborg og i Borgerrepræsentationen.
Jeg er 50 år gammel, har de sidste 15 år arbejdet som valgt tillidsmand 
i fagbevægelsen på Midtsjælland. Jeg har været medlem af Enhedsli-
sten siden 1990 og har været aktiv først i Næstved afd. og de sidste 7 
år i Ringsted. 
Også i Ringsted oplever vi fremgang for Enhedslisten i øjeblikket. Vi 
har på få år firedoblet vores medlemstal og ved sidste kommunalvalg 
fik vi fordoblet stemmetallet. 
Vi har brug for en stærk politisk og organisatorisk Hovedbestyrelse. 
Det vil jeg gerne bidrage til. 
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John Jessen, Århus
Hold kursen - ryk Danmark til venstre

Det er kapitalismens logik, der har sendt tusin-
der ud i arbejdsløshed uden udsigt til nyt job.
Det er kapitalismens logik, der sender stadig 
flere ud i fattigdom.
Det er kapitalismens logik, der ødelægger vo-
res vandløb og havområder med gift fra land-

brugs-industrien.
Det er kapitalismens logik, der gør vores fødevarer til bakteriebomber, 
der skader mere end de mætter.
Det er kapitalismens logik, der skaber sult og nød for millioner – både 
nord og syd for Sahara.
Det er kapitalismens logik, der freder diktatorer – af hensyn til stabili-
teten på verdensmarkedet 

Det er kapitalismens logik, der er årsagen til krisen, og derfor er det ka-
pitalismen, vi skal gøre op med.
Vores parti skal både vise vejen til at bryde med kapitalismens logik 
– og arbejde for, at flere og flere vil bevæge sig ud ad den vej.

Sådan er kursen for Enhedslisten, og sådan skal den fortsat være.
Vi har holdt kursen hidtil, og vi skal fastholde kursen med en S-SF-re-
gering:

Ryk Danmark til venstre!

Det vil jeg være med til. Derfor stiller jeg op til hovedbestyrelsen.

John Jessen, Arbejdsmiljøkonsulent, 60 år

Jon Rostgaard Boiesen, 
Århus 
34 år. Magister i filosofi på en afhandling om 
nutidig marxisme. Medlem siden 2005, fol-
ketingskandidat i 2007 og i år, samt kandidat 
ved kommunalvalget 2009. Dirigent ved to 
generalforsamlinger i Århus samt ved års-
mødet 2010. Aktiv i Kirkeasyl Århus, som jeg 

var med til at starte, samt en af arrangørerne af Kærlighed uden græn-
ser-demonstrationen i Århus. Medredaktør på bogen ‘Venstrefløjens 
nye tænkere’. Har aldrig været i en skurvogn, men har dog arbejdet 
både på lager, i posten samt som teleproletar. 
 
Enhedslisten går en spændende tid i møde: Med en ny regering er vores 
arbejde ikke slut – det er først lige begyndt! Som opposition til en S-SF-
regering er det afgørende at vi holder fast og trækker Danmark i en so-
cialistisk retning – både på Christiansborg og udenfor i fagbevægelsen, 
studenterbevægelsen, elevorganisationer, mv., samt i bevægelser som 
Kirkeasyl. 

Det kommende HB får derfor en dobbelt opgave i på den ene side sam-
men med en forhåbentligt meget større folketingsgruppe at sørge for 
at vi får maksimal parlamentarisk indflydelse – men samtidig sikre at vi 
står centralt i arbejdet i bevægelserne. Det er derfor også afgørende, at 
vi internt fortsætter de seneste års organisatoriske arbejde, så¨vi kan 
få aktiveret så mange som muligt at vores nu over 5000 medlemmer.  
 
Jeg vil i HB kunne bidrage med en bred politisk viden både teoretisk og 
konkret praktisk, samt en del organisatorisk erfaring fra både politiske 
og andre sammenhænge. 

Jeanne Toxværd, Gentofte
Hovedbestyrelsen får travlt efter næste Fol-
ketingsvalg. Vi får en styrket folketingsgrup-
pe fyldt med dygtige folk, der vil sikre et Dan-
mark vi kan være bekendt. 

For mig er det væsentligt at Enhedslistens 
stærke profil som det eneste reelt socialistiske 
parti i Danmark bliver styrket. At vi får sat fin-

geraftryk på finansloven der styrker indsatsen og arbejdet for de bor-
gere der gennem det sidste årti er blevet stigmatiseret. At Enhedsli-
sten er med til at forbedre forholdene på uddannelsesinstitutionerne, 
at vi sikrer praktikpladser og arbejder for en S.U. de unge reelt kan leve 
for. At mulighederne for voksenuddannelse på dagpenge bliver bedre 
og er opkvalificerende. 
Projekter og normeringer til arbejdet med og for borgere med en psy-
kiatrisk lidelse, pårørende til psykisk syge og børn af psykisk syge skal 
ikke finansieres gennem SATS-puljen som efter min mening er en af 
de mest asociale socialpolitiske tiltag der er sket. Vi skal arbejde på at 
afskaffe SATS-puljen og genskabe en grundlæggende respekt og rum-
melighed for borgere der i kortere eller længere perioder af deres liv har 
oplevet sygdom på sjælen. 
Jeg er stolt af at være medlem af Enhedslisten som gang på gang har 
hævet niveauet i den politiske debat og ikke er faldet i de retoriske fæl-
der om nye borgere i Danmark. 

Vi skal holde S & SF fast i deres rødder! Der er meget der skal ryddes op 
i, efter snart 10 år med et VK(O) regime og der er nok at tage fat på for 
Enhedslistens Folketingsgruppe og Hovedbestyrelse.

Jeg er mor, feminist, socialist og 51 år – i nævnte rækkefølge – og glæder 
mig til at tage fat i en stærk Hovedbestyrelse.

Johannes Lund, 
Faaborg-Midtfyn

I min tid i Enhedslisten (fra 2005) har jeg ople-
vet et parti, der har udviklet sig hen imod at 
blive et moderne socialistisk parti med god 
jordforbindelse til den virkelighed, verden 
befinder sig i i dag. Men vi kan ikke nøjes med 
at kæmpe for de traditionelle socialistiske 

mål og ideer, som udsprang af industrisamfundet.  Vi må erkende, at vi 
i dag står med en række eksistentielle udfordringer, der var nærmest 
ukendte for 30-50 år siden: klimakrise,  økologisk krise, råstofkrise, fø-
devarekrise etc.  De skyldes alle, at det kapitalistiske system har eks-
panderet hæmningsløst, og dets logik indlejret sig i alle klodens og til-
værelsens afkroge, langt mere intenst end socialismens fædre havde 
troet muligt. 
En realistisk socialistisk strategi må derfor bygge på den grundlæggen-
de erkendelse, at kapitalismens løbende nedslidning af naturgrundla-
get må stoppes og så vidt muligt vendes til genopbygning, samtidig 
med og som en del af kampen for et samfund med lighed, fællesskab, 
velfærd, ægte bæredygtighed og robusthed.  Partiet er kommet langt i 
den erkendelse, men vi er endnu ikke i mål.
I min tid i partiet har jeg været aktiv i miljøudvalget. Både her og (fra 
2010) i HB har jeg arbejdet for at fremme det økosocialistiske perspek-
tiv som en grundlæggende del af partiets selvforståelse.  Øvrige mær-
kesager: Retssikkerhed, kampen mod fattigdom og for et anstændigt 
Danmark befriet fra DFs indflydelse, samt at styrke os som et skarpt, 
spin-frit og udogmatisk venstrefløjsparti.
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Jørgen Arbo-Bæhr, Valby
 Jeg vil igen stille op til HB, efter jeg har siddet 
der siden 2005. Jeg synes, at jeg kan bidrage 
med min bag-grund. Jeg har været faglig aktiv i 
hele mit voksenliv og jeg har været politisk or-
ganiseret siden 1978. Jeg har været medlem af 
Enhedslisten siden starten.

Jeg har været medlem af Folketinget 2005-07, 
og inden da var jeg ft-sekretær med ansvar for arbejdsmar-kedspolitik, 
integration og ligestilling.

Jeg mener, at det bliver nogle spændende år, når vi får en ny regering. 
Det betyder, at vi bliver udfordret til at gøre, hvad vi kan for at presse 
S-SF. Gennem HB har vi nogle redskaber til at lægge dette pres, ikke 
mindst vores mange medlemmer i bevægelserne og i fagbevægelsen. 
Det skal vi gøre gennem organisering af vores medlemmers aktiviteter 
i bevægelserne. Jeg håber og tror på, at HB kan være et kollektiv, som 
stiller sig selv opgaven med at organisere vores flere og flere medlem-
mer.

Jeg synes, at vi på det kommende årsmøde vil tage nogle gode beslut-
ninger, bl.a. om boligpolitik og psykia-tripolitik. Det betyder, at vi kan 
gå i offensiven på disse områder, lige som områder, som på fordelings- 
og klimapolitik osv.

Kristine Jørgensen, Aalborg
Jeg hedder Kristine Bjørnbak Jørgensen og er 
aktiv i Enhedslisten Aalborg. I en årrække bo-
ede jeg i USA, hvor jeg uddannede mig i sam-
fundsvidenskab med fokus på menneskeret-
tigheder. På afstand fulgte jeg frustreret med i, 
at Danmark flyttede sig mod højre. Da jeg kom 
hjem, meldte jeg mig straks ind i Enhedslisten 
– det eneste parti, der har modstået presset til 

at hoppe med på den fremmedfjendske, velfærdsudhulende vogn. 

Enhedslistens største udfordring er at samarbejde med S og SF uden at 
gå på kompromis med vores principper. Vi skal istedet trække S og SF 
mod venstre, hvilket indebærer at ændre den retning de for tiden går. 
Dette kræver at det bliver politisk attraktivt at være et ”rigtigt” ven-
strefløjsparti. Vi skal derfor have budskabet ud om, at Enhedslistens 
(og venstrefløjens) politik ikke er ekstrem eller virkelighedsfjern, men 
ganske enkelt handler om at sikre ordentlige livsvilkår for alle menne-
sker hele tiden.  Vi er et lille parti, der ikke er sponsoreret af erhvervsli-
vet. Til gengæld har vi engagerede medlemmer, og det er deres indsats, 
vi vinder valget på. Vi skal gøre en indsats for at få nye medlemmer, for 
at inspirere nuværende medlemmer til at blive aktive, og for at støtte 
allerede aktive medlemmer. Alle skal føle sig inkluderede og værdsatte 
– også når der ikke er optræk til valg. De skal føle, at de er en del af et 
samlet projekt. Dette kræver en styrkelse af sammenhængskraften. 
Der skal være “kortere” mellem provinsen og København.

Jeg har altid delt Enhedslistens værdier og idealer – værdier der blandt 
andet har inspireret mig til at læse menneskerettigheder. Min uddan-
nelse, og mit frivillige arbejde i USA og Danmark, har til gengæld givet 
mig viden og erfaring, jeg som HB medlem vil kunne bruge til at arbejde 
for at gøre Enhedslistens idealer til virkelighed. 

Lars Hostrup Hansen, 
Nordvest
Efter et år som HB suppleant er jeg ikke blevet 
skræmt fra vid og sans. Jeg vil stadig gerne bi-
drage til organisationen og dens politikudvik-
ling. Derfor stiller jeg op igen.
En styrket Enhedsliste kommer efter et rege-
ringsskifte til at spille en central rolle i dansk 

politik. Et stærkt og styrket Enhedslisten er forudsætningen for en ny 
politik, og forudsætningen for at holde de højreivrige i S/SF inde i ven-
stre kørebane. 
Vores berettigelse findes i, at vi er det samfundsforandrende parti 
– ikke bare et samfundsbevarende parti. Det betyder, efter min opfat-
telse, at vi skal bevare vores principielle og ideologiske udgangspunkt. 
Det betyder dog ikke, at vi skal indtage en ultimativ og dogmatisk linje. 
Vi skal naturligvis søge indflydelse og kompromisser i de tilfælde, hvor 
det bevirker, at vi forskyder styrkeforholdene i samfundet til fordel for 
arbejderklassen og dens allierede. Balancen mellem det udogmatiske 
og bevarelsen af vores politiske identitet som socialistisk parti vil jeg 
meget gerne arbejde for i det nye HB. 
Jeg har været afdelingsbestyrelsesmedlem i Aalborg, på Amager og nu 
i Nordvest. Jeg har været ansat som sekretær på landskontoret og er 
redaktionsmedlem på Rød+Grøn. Erfaringerne med det lokale og cen-
trale arbejde betyder, at jeg har et rigt kendskab til Enhedslistens or-
ganisation og politik. Mine organisatoriske erfaringer vil jeg bruge til 
styrke og fastholde den fremgang vores parti oplever. Fastholdelsen 
og mobiliseringen af nye medlemmer må have topprioritet for den ny-
valgte HB.

Lasse Olsen, Aalborg
Meningsmålingerne viser fremgang til En-
hedslisten og et nyt flertal i Folketinget, og 
flere siger fra overfor regeringens politik. Det 
giver nye muligheder for at trække samfundet 
til venstre.
Men kampen er først lige begyndt. S-SF skal 
både i og uden for Folketinget presses til at 
føre en politik, der markant adskiller sig fra de 

10 forbandede år med VKO, og de skal holdes fast på deres progressive 
løfter fra før valget. Vi sætter ikke Løkke og Pia fra bestillingen blot for 
at lade Helle og Villy fortsætte samme kurs!
Enhedslistens fremgang kan ses tydeligt i vores medlemstal, og en 
vigtig opgave for den nye HB bliver at sikre, at de mange nye medlem-
mer inddrages i partiets arbejde og udvikling.

Hvis vi agerer klogt, kan Enhedslisten komme til at spille en afgørende 
rolle i de kommende år. Enhedslisten skal være umulig at komme uden-
om, når der skal laves politik, men det skal samtidig stå lysende klart, 
at Enhedslisten ikke er til salg. Det nye flertal skal ikke blot bruges til 
at rydde op efter VKO. Vores mål er at trække samfundet i en klart so-
cialistisk retning.

Om mig:
Jeg er 30 år og bor i Aalborg med min kone og vores to børn. Jeg har væ-
ret aktiv på venstrefløjen siden midt-90’erne, og da jeg i ‘03 fandt vej 
til Enhedslisten, blev jeg hurtigt valgt i bestyrelsen i Aalborg afdeling. 
Jeg har desuden været Enhedslistens spidskandidat ved byrådsvalget 
i ‘09 og ved regionsrådsvalget ‘05.
Til daglig studerer jeg på Aalborg Universitet, hvor jeg laver en masse 
studenterpolitik.
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Lole Møller, 
Brønshøj-Vanløse
Forhåbentlig bliver VKO vippet af pinden ved 
et kommende valg og en af vigtigste opgaver 
for Enhedslisten bliver derefter at sikre, at en 
ny regering også for alvor betyder en ny poli-
tik. Det kræver et opgør med 10 års nedskæ-
rings- og liberaliseringspolitik, der har ført til 

stigende ulighed og fattigdom og hvor der overalt er blevet skåret dra-
stisk ned på de sociale- og sundhedsmæssige indsatser. 
Det er tid til et kommunalt og velfærdspolitisk oprør, som Enhedslisten 
overalt skal være en aktiv del af.  Gerne ved at gå i spidsen for sociale 
aktionsgrupper, der kan være med til at rulle forringelserne tilbage og 
styrke fælleskabet.
Der er i den grad brug for at erstatte markedsfundamentalismen med 
en alternativ samfundsøkonomisk tænkning og en ny produktions-
måde – læs socialisme. 
Enhedslisten er blevet en større organisation med stor medlemsfrem-
gang.  Der ligger en stor opgave foran os med at inddrage alle nye med-
lemmers viden og resurser. Det vil på længere sigt gøre Enhedslisten 
mere slagkraftig, samtidig med at forbindelserne til de folkelige bevæ-
gelser styrkes.
Jeg har i en lang årrække arbejdet som landssekretær i Socialpolitisk 
Forening og før det som socialpolitisk konsulent i 3F i Kastrup og so-
cialfagslærer hos Dansk Ungdomsklubseminarium. Jeg vil gerne gøre 
en indsats for at få gang i faglige netværk og udvalg på dette felt og 
genopstiller igen til HB.

Motto: Jorden kan opfylde alles behov, men ikke alles grådighed. (Gan-
dhi)

Malene Vallentin Kjer, 
Nordvest
Jeg hedder Malene Vallentin Kjer, er 26 år og 
stiller op til min 3.periode i hovedbestyrel-
sen.
Desværre står vi overfor mange af de samme 
problemer, som da jeg skrev opstillingen til 
HB for et år siden; Unge, der er skuffede over 

at politikerne ikke tager den voksende ungdomsarbejdsløshed alvor-
ligt. Arbejdere i det offentlige, der kan se frem til flere fyringsrunder. 
Arbejdsløse, for hvem fremtiden ser sort ud – for blot at nævne nogle 
få.
Heldigvis er der nu kort tid til valget. Vi skal bruge vores kommende 
indflydelse på trofast at arbejde for forbedringer for den almindelige 
hårdtarbejdende befolkning, som den borgerlige regering har angre-
bet igennem 10 år. Der bliver brug for en Hovedbestyrelse, der sammen 
med folketingsgruppen kan holde en ny regering i ørerne og i hånden. 
Det bliver en udfordring at navigere i rollen som støtteparti, men det er 
heldigvis en positiv udfordring, som jeg glæder mig til at tage op. 
En anden positiv udfordring for partiet er at få sagt ordentligt velkom-
men til vores mange nye medlemmer og sørge for at partimaskinen 
kører som smurt. Derfor er jeg blandt andet engageret i organisati-
onsudvalgets arbejde og vil meget gerne fortsætte dette arbejde i det 
kommende år. 
Jeg er født og opvokset i Sønderjylland og bor i dag i Bispebjerg, Køben-
havn. Jeg går til dagligt på bygningskonstruktøruddannelsen og arbej-
der desuden for Erhvervsskolernes Elev-Organisation, der repræsen-
terer eleverne på de tekniske skoler.  
Kontakt: vallentin2@hotmail.com

Lene Rygaard Jessen, 
Albertslund
Jeg er 51 år og lærer.
Jeg er aktiv i Albertslund afdeling og i Enheds-
listens lærersektor. Gennem det sidste år har 
jeg siddet i Enhedslistens Hovedbestyrelse, og 
jeg stiller nu op igen. 

Enhedslisten er Danmarks største socialistiske parti. Det forpligter! 
Uanset om Thorning eller Løkke vinder valget, skal vi fortsat presse på 
for, at der føres en anden politik. Vi skal være et klart alternativ til ny-
liberale vækstteorier og tænketanke. Vi skal holde S og SF til venstre, 
og kæmpe imod ulighed og forringelser af vores levevilkår.

Jeg synes det er vigtigt, at vi prioriterer både afdelingerne og de fag-
lige netværk højt. I samarbejde med fagforeninger, organisationer og 
bevægelser skal vi arbejde for en mere retfærdig fordelingspolitik og 
et godt liv, hvor ingen slides ned, mens andre går ledige.

Vi skal fortsat organisere kurser og seminarer, dels for at mødes, dels 
for at blive klogere. Vi skal vise at det er spændende og sjovt at lave 
politisk arbejde, så vi får flere af vores medlemmer og den øvrige be-
folkning inddraget i den politiske proces. 

I den kommende periode vil jeg, udover ovenstående, gerne arbejde 
med udvikling af Enhedslistens boligpolitik. I øjeblikket må mange fa-
milier gå fra hus og hjem. Vi skal kæmpe for gode, billige boliger. 
Internationalt solidaritetsarbejde skal fortsat have høj prioritet i En-
hedslisten. 

Line Barfod, Nørrebro

Vi står med store politiske udfordringer. På den 
ene side er der revolution og oprør i mange lan-
de, regimer bliver væltet, folk får tillid til deres 
egen styrke. På den anden side er højrefløjen 
i gang med store angreb på fagbevægelsen og 
grundlæggende rettigheder som kollektive 
overenskomster, pension og efterløn, bl.a. i 

USA, EU og Danmark. Der er virkelig brug for at Enhedslisten er i stand 
til at fremlægge socialistiske forslag til, hvad vi skal gøre. Forslag der 
både er røde og grønne og forslag som mange mennesker umiddelbart 
synes lyder fornuftigt. Fx grønne jobs med klimarenoveringer, vedva-
rende energi, økologi. Fx at stoppe privatiseringer i det offentlige og 
sikre demokratisk kontrol og at ansatte og borgere sammen styrer. Vi 
skal sikre at vi ikke bare får et nyt flertal ved valget, men at det nye 
flertal fører en helt ny politik. Vi får helt sikkert afskaffet den værste 
fattigdom og får styrket miljøet, men der er behov for langt mere. 

Det er rigtig godt med de mange nye medlemmer vi får, men det stiller 
også store krav til at vi får ændret vores organisation. Først og frem-
mest har vi behov for, at langt flere deltager i at udvikle vores politik 
bl.a. via de faglige netværk, og udbrede kendskabet til vores politik - og 
også helst få flere til at kæmpe for vores forslag. 

Jeg har i denne omgang siddet i HB i to år og vil gerne fortsat være med 
til at bidrage med mine erfaringer og ideer. 
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Margit Dujardin, 
Greve-Solrød

Jeg er 66 år og uddannet lærer. Jeg er nu gået 
på pension efter 42 år i folkeskolen og har der-
for tid til at deltage mere aktivt i det politiske 
arbejde. 

Jeg har været medlem af Enhedslisten i 5 år og har de sidste 4 år funge-
ret som kontaktperson i Greve-Solrød afdeling.
De steder, hvor jeg tidligere har haft indflydelse – skolebestyrelse, pæ-
dagogisk råd m.m. – har jeg ofte fået at vide, at jeg er god til at lytte til 
diskussionerne og så komme med konstruktive forslag. Den egenskab 
håber jeg også at kunne bruge, hvis jeg bliver valgt ind i hovedbesty-
relsen.

Den kommende tid bliver meget vigtig – måske en af de vigtigste – i En-
hedslistens historie. Vi står til stor fremgang ved valget – og hvis der 
bliver det røde flertal, som alt tegner til, står Enhedslisten i en situa-
tion, hvor vi kan blive ” tungen på vægtskålen”.
Her kommer der til at hvile et stort ansvar på vores folketingskandi-
dater omkring de spørgsmål, hvor de kan støtte en S-SF regering – bl.a. 
angående finansloven.

Og her er det vigtigt med en stærk hovedbestyrelse, der kan støtte og 
vejlede vores folketingskandidater – være deres bagland – så Enheds-
listen på samme tid kan holde fast på sit gode værdigrundlag, blive ved 
at være et troværdigt parti og opnå størst mulig indflydelse.
Desuden er det vigtigt, at også mange kvinder stiller op som kandida-
ter til hovedbestyrelsen, så der bliver en reel mulighed for en ligelig 
fordeling mellem mænd og kvinder.

Marianne Frederik, 
Amager

Den næste HB-periode bliver særlig spæn-
dende og udfordrende. Vi skal bl.a. finde ud 
af; hvordan vi bliver bedre til at inkluderer de 
mange nye medlemmer i politiske aktiviteter. 
Vi skal tage beslutninger om, hvordan vi bedst 

anvender de ekstra økonomiske ressourcer til at styrke partiet organi-
satorisk og politisk. Og hvordan vi bidrager til en anden politisk retning 
i Folketinget og i hverdagen. 

Ligesom vi skal fortsætte de strategiske diskussioner om Enhedsli-
stens udvikling de næste 4-5 år, og beslutte hvilke prioriteringer det 
fører til.

Det bliver en spændende periode, hvor jeg gerne vil bidrage med mine 
erfaringer og politiske synspunkter.
Jeg har siddet i HB, FU og en række arbejdsgrupper i de sidste 6 år, hvor 
jeg har fået en god del erfaring. Det glæder mig, at der i denne hoved-
bestyrelse har været relativt mange, der har arbejdet konstruktivt og 
effektivt i arbejdsgrupper omkring seminarer, udarbejdelse af mate-
rialer og aktiviteter, deltagelse i internationalt samarbejde sammen 
med mange andre medlemmer; det har vi brug for. 
Mine særlige interesser er uddannelses- og miljøpolitik, men jeg har 
også løbende deltaget i mange velfærdsaktiviteter. Ligesom jeg gerne 
deltager i det organisatoriske arbejde.

Mikael Hertoft, Østerbro
53 år, 3 børn, sproglærer, Østerbro afdelingen, 
medlem af HB. 
 Når der kommer en ny regering, bliver Enheds-
listen støtteparti. Men der er brug for at vi 
samtidig er opposition. Desværre vil Socialde-
mokratiet og SF fortsætte den borgerlige poli-
tik på en række måder. Der hvor de to partier 
styrer kommunerne, laver de grove nedskæ-

ringer. De støtter Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan. De støtter 
EU – herunder den nye ”konkurrencepagt” som vil binde landene til li-
beralismen og svække fagforeningerne. De vil stoppe stramningerne 
i udlændingepolitikken, men ikke rulle dem tilbage. Der er brug for 
at Enhedslisten presser de to partier ved at rejse og stå fast på vores 
mærkesager og principper. 
Enhedslisten har succes som parlamentarisk parti og det er godt. Men 
vi må udvikle os til et parti som arbejder meget mere aktivt udenfor 
parlamentet, med de folkelige bevægelser. 
En af venstrefløjens største svagheder er at vi stort set ikke har vores 
egne medier. Når vi vil kommunikere med befolkningen, så sker det på 
mediernes nåde – og medierne er styret af de borgerlige og af penge-
ne.  
Jeg har god forstand på international politik og har arbejdet i udlandet 
i mange år. Jeg bidrager med et internationalt perspektiv på Enhedsli-
stens arbejde. Desuden er jeg lærer i dansk for indvandrere og kender 
derfor indvandrernes vilkår godt. Jeg bidrager derfor med at udvikle 
Enhedslistens udlændingepolitik – en mærkesag der skaffer os mange 
vælgere.

Namdar Khezri, Vesterbro
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen. Jeg er født i 
Iran, har boet i Denmark siden 1985. Jeg kom-
mer fra en arbejderfamilie. Min far og to søstre 
arbejdede på en tekstilfabrik under slaveritil-
stand. Lønnen var så lav at vi tit gik sulten i 
seng. Jeg var den første som gik i skole, min far 
sagde ”lær at læse, du skal ikke være som mig.” 
Desværre, fabrikken lukkede, jeg var nødt til at 

arbejde som havnearbejder om natten og gik i skole om dagen, og murer 
om sommeren fra solopgang til solnedgang. Det var rent slaveri, vi bo-
ede i et værelse på 3x4m uden el og vand, 45 grader varmt om somme-
ren. CIA med blodigt militærkup havde lige væltet demokratisk valgte 
og populære dr. Mosaddagh og ansat CIAs darling Shah som diktator. I 
skole blev jeg pro-dr. Mossaddagh socialist, da jeg kom på universitetet 
blev jeg kommunist. Jeg kom i fængsel, udsat for værst tænkelig tortur, 
tre år i torturfængsel som hed ”kommitte”, 24 timer hørte jeg mænd og 
kvinder skreg under tortur døgnet rundt. I fængsel så jeg tre symboler 
på Irans klassekamp 1 – Safarhkhan, 2 – oberst Shahid Zand, 3 – ma-
jor pilot Parviz Hekmatju som døde under tortur. I Iran fik vi tortur og 
fattigdom mens USA og vesten fik vores olie og rigdom for at opbygge 
såkaldt demokrati og velfærdsstat. Blodige kupstater i Latinamerika, 
Afrika og Asien var og er USA’s og vestens forlængede arm. I Danmark 
siden 1985 er jeg udsat for systematisk psykisk tortur og tilintetgørel-
se anført af tre organer: RCT, Røde Kors og Dansk Amnesty Internati-
onl. Men jeg er sikker på at om 25-30 år vil det smukke Sovjet-flag hejses 
over det hvide hus i USA. Jeg vil gerne stille op til hovedbestyrelsen.
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Niels C. F. Rasmussen, 
Lolland
1.  For mig er det vigtigt, at det ikke kun er re-
præsentanter for Danmarks 4 størst byers 
afdelinger, som sidder i Enhedslistens hoved-
bestyrelse. - Jeg ønsker at kæmpe for at løse 
udkantsproblemer i hele Udkantsdanmark.
2.  Politiske hovedinteresser:  Arbejdsmar-

kedspolitik, EU-politik, udddannelses- og ligestillingspolitik samt fi-
nanspolitik.
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 forringelser 
samt gratis tandreparationer til alle samt 5 års dagpengeperiode som 
vedtaget på årsmødet i 2010.
4.  Særlige kendetegn: Jeg var en af initiativtagerne til 13.500 kr.-kravet 
til forbedring af overførselsgruppernes økonomiske livsbetingelser.
5.  EU-politik: Her repræsenterer jeg mest konsekvente modstand, 
hvorfor jeg hele tiden har støttet Folkebevægelsen.
6.  Tillidshverv i Ø: Folketingskandidat fra 2004 i Nakskov-, og siden 
2007 i Lolland-kredsen. - Hovedbestyrelsesmedlem 3 gange fra 2004 
til 2011.Hovedbestyrelsens repræsentant i Handicappolitisk udvalg 
fra 2010.
7.  Faglige tillidshverv: GL-tillidsrepræsentant gennem 8 år og medlem 
af GLs hovedbestyrelse 1996 – 1997.  
8.  Religion: Alle trosretninger skal være velkommen i Ø, når bare de 
sætter socialisme og demokrati væsentligt højere end deres trosfor-
hold.
9. Erhverv: VUC-lærer i dansk, religion og kultur- og samfundsfag i Ny-
købing F.

Nikolaj Villumsen, 
Nørrebro
studerende, 28 år, Enhedslisten Nordvest
Jeg genopstiller til Enhedslisten fordi jeg gerne 
vil være med til at styrke Enhedslisten organi-
satorisk og politisk.
Enhedslistens store politiske udfordring bli-
ver at få væltet VKO fra magten. Her skal alle 

kræfter lægges i. Både for at gøre op med ti års ødelæggelse af vel-
færdssamfundet, men også for at undgå det skrækscenarie 4 år med 
Løkke og Liberal Alliance ved magten vil være. Med et forhåbentligt 
kommende rødt flertal bliver Enhedslistens hovedopgave at trække S-
SF i den rigtige retning og sikre at der skabes en positiv forandring for 
almindelige mennesker så der også sikres et rødt flertal ved valget om 
4 år. 
Det går godt i Enhedslisten. Det er strømmet ind med nye medlemmer 
og vores opbakning i befolkningen er stigende. Det giver muligheder, 
men også en forpligtigelse til at gøre det bedre. Jeg mener vi bør prio-
ritere opbyggelsen af stærke afdelinger og en varm velkomst til nye 
medlemmer. Kontaktpersoner og afdelingsbestyrelser skal støttes og 
gives redskaber til at gøre afdelingerne stærkere og nye medlemmer 
skal gives sikres en god introduktion til partiet. 
 Jeg har de sidste tre år siddet i hovedbestyrelsen og forretningsud-
valget og vil kunne trække erfaring i et nyt HB. Derudover er jeg op-
stillet som folketingskandidat i København, er med i rejseholdet, der 
holder intromøder for nye medlemmer og sidder i valgkampsledelsen. 
Tidligere har jeg siddet i bestyrelsen i Enhedslisten Nordvest og i SUFs 
ledelse. 

Paw Nielsen, Middelfart
Jeg er 34 år, gift og far til 2 børn på 3 og 9 år. Jeg 
er uddannet informatikassistent, men har de 
sidste 14 år arbejdet som post og har været til-
lidsrepræsentant for mine kollegaer i knap 10 
år af 2 omgange.
De politiske udfordringer vi står overfor, er at 
vi skal sørge for at trække en ny rød regering 
over imod en mere social og arbejder venlig po-

litik, til gavn for hele samfundet og ikke kun for de rige, som det har 
været igennem de sidste 10 år med VK ved magten.
Hvordan sikre vi at den fremgang, som vi står til ved det kommende 
valg, fastholdes fremadrettet og ikke kun bliver en enlig svale? Hvor-
dan får vi rystet billedet af os, som et rent akademikerparti? Hvordan 
styrker vi de lokale afdelinger, og skaber et levende Enhedslisten i hele 
landet? Hvordan folder vi Enhedslisten ud til at blive en vigtig faktor i 
kommunerne?
Jeg vil også gerne være med til at drøfte vores dagsorden overfor EU. 
Jeg er imod det storkapitalistiske projekt som det er pt. men jeg er for et 
EU som samarbejder og udvikler Europa til et bedre sted for den almin-
delige europæer og ikke kun til gavn for storkapitalisterne.
Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for udviklingen i de små afdelinger. 
Jeg ønsker et Enhedslisten, som bliver opfattet som hele Danmarks 
venstrefløjsparti. Jeg ønsker et Enhedslisten, der af almindelig menne-
sker bliver betragtet som et arbejderparti med gode ideer til Danmarks 
fremtid.

Per Clausen, Aalborg
Jeg er 56 år og fra Aalborg. Jeg har været med-
lem af folketinget for Enhedslisten siden 
2005.
Enhedslistens vigtigste opgave i de kom-
mende år bliver at udnytte et nyt flertal til 
at få gennemført forandringer, der kan æn-
dre styrkeforholdene, så ægte røde og grøn-
ne løsninger kan komme på dagsordenen. 

Grundlæggende forandringer er nødvendige, hvis vi skal sikre frihed, 
lighed og et bære dygtigt miljø i fremtiden. Vores politik i dag skal være 
med til at skabe forudsætningerne for disse forandringer.
Enhedslisten skal give medlemmerne de nødvendige redskaber til at 
være aktive i hverdagen. Bevægelse blandt almindelige mennesker er 
forudsætningen for forandring. Vi skal bygge vores politik på aktive 
medlemmer, der er aktive, der hvor de lever, bor og arbejder. Organisa-
tionen skal udvikles, så den bliver en støtte for disse medlemmer hver-
dagen.
Jeg kan bidrage med mange års (over 30 års) erfaring med aktivitet i 
fagforeninger fra 3 F (SID) og Faglig Ungdom til Dansk Magisterfor-
ening, studenterpolitik samt partiarbejde både lokalt og på landsplan. I 
de sidste 6 år har jeg stiftet bekendtskab med muligheder og begræns-
ninger inden for det parlamentariske arbejde.
Jeg er overbevist om, at det er nødvendigt med såvel teori som praksis i 
et parti, som Enhedslisten. Derfor skal vi også styrke de teoretiske dis-
kussioner i de kommende år. Det er forudsætningen for, at vi kan levere 
det arbejde i praksis, som er nødvendigt.
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Pernille Skipper, Vesterbro
Vores parti udvikler sig rigtig meget for tiden. 
Mange flere medlemmer, flere politiske udfor-
dringer og mere opmærksomhed giver os både 
mange organisatoriske og politiske udfordrin-
ger. At ressourcerne ikke rækker til alle måle-
ne, kan mærkes, men en kommende hovedbe-
styrelse skal kunne løfte opgaven alligevel. Og 
det vil jeg meget gerne være med til.

Jeg mener, at vi først og fremmest skal gøre en stor indsats for at inte-
grere de mange nye medlemmer – det øgede medlemstal skal også vise 
sig i øget aktivitet. Hvis det skal blive virkelighed, skal vi satse på mere 
uddannelse til både de nye, men også de lokalt aktive, som tager imod 
dem. Og så skal vi gøre endnu mere for at sparke gang i de faglige net-
værk, og vi skal turde at tænke nyt og anderledes.
Men et større og mere aktivt parti kræver også i langt højere grad en 
stærk politisk ledelse. Derfor må hovedbestyrelsen være i stand til at 
vise en kollektiv politisk retning og sørge for, at Enhedslisten som hel-
hed kan gøre målene til virkelighed. Det kræver, at hovedbestyrelsen 
tegner den overordnede politiske prioritering uden at detailstyre, og 
samtidig har forståelse for de organisatoriske muligheder. Det er vi 
blevet bedre til, men der er stadig masser af rum til forbedringer.
Jeg har nu siddet i hovedbestyrelsen i to perioder, og har det sidste år 
også siddet i forretningsudvalget. Derudover har jeg erfaring fra både 
SUF og mange år i elev- og studenterbevægelsen. Med det i bagagen 
håber jeg, at jeg fortsat kan bidrage til at udvikle partiet som helhed og 
styrke hovedbestyrelsen som organisatorisk og politisk ledelse.

Rasmus Bredde, Nørrebro
Inden november skal Lars Løkke udskrive valg 
og jeg glæder mig! Nu får vi en chance for at 
vippe regeringen af pinden og vi skal sætte alle 
sejl til for at sikre at det sker. 
Men et regeringsskifte er kun første skridt 
på vejen. Næste skridt er at sikre, at de beret-
tigede håb og forventninger, som den danske 
arbejderklasse har til en ny regering, bliver 

indfriet. Vi skal arbejde for, at det pres som fagbevægelsen og andre 
folkelige bevægelser har lagt for at få en ny regering, også er der når en 
ny politik skal sikres.

Jeg har ambitioner på vegne af vores parti. I HB vil jeg arbejde for at 
styrke partiet politisk, såvel som organisatorisk. 
For afdelingerne skal vi afholde workshops i mobilisering og organise-
ring. Vi skal have politisk skoling både for nye og gamle medlemmer. Vi 
skal skærpe vores politiske argumenter og blive bedre til at komme ud 
over rampen med dem. 

Men argumenter er ikke nok. Før vi kan vise vores kolleger, venner eller 
naboer at vi faktisk kan løse nogle af deres problemer, vil de ikke tiltro 
os at ændre samfundet.

Vi har løsningerne – nu skal vi ud og gøre dem til virkelighed.

Jeg hedder Rasmus Bredde, jeg er 32 år, født og opvokset på Nørrebro. 
Jeg er aktiv i vores afdeling på Nørrebro, i fagligt landsudvalg og har 
siddet i hovedbestyrelsen siden 2009.

Rasmus Falck Østergaard, 
Aalborg
Jeg hedder Rasmus Falck Østergaard og er 28 
år. Til daglig læser jeg samfundsfag og historie 
på Aalborg Universitet (AAU), hvor jeg er aktiv 
i studenterpolitik. Sidst i halvfemserne var jeg 
i en årrække aktiv i Rød Ungdom Aabenraa. Jeg 
har været aktiv i Enhedslisten Aalborg i lidt 

over to år. Det sidste år har jeg fungeret som afdelingens kontaktper-
son, hvilket har givet mig mod på det organisatoriske arbejde i Enheds-
listen. I sommeren 2009 var jeg fredsvagt i Palæstina, hvor jeg opleve-
de Israels besættelse og den ikke-voldelige modstand på Vestbredden.
Mit politiske arbejde i Aalborg har desuden givet mig et godt indblik i 
de muligheder/udfordringer Enhedslisten har udenfor København. 
Det var med stor misundelse og glæde, jeg så resultatet Enhedslisten 
fik i København i forbindelse med kommunalvalget i 2009.  Det skal vi 
bruge som inspiration i provinsen., hvor vi stadigvæk halter langt bag-
efter. Det mener jeg er/bliver en af de store udfordringer for Enhedsli-
sten fremover.
Den vigtigste udfordring bliver i første omgang at vinde valget. Her-
efter bliver den største opgave at presse S-SF til at føre en socialistisk 
politik - noget som de i dag ikke rigtigt kan finde ud af. Det er vigtigt 
for Enhedslisten at denne kamp ikke kun bliver ført på Christiansborg, 
men også i kommunerne, fagforeningerne og andre organisationer 
hvor vi er repræsenteret sammen med S-SF.

Rune Lund, Nørrebro
En helt central udfordring for Enhedslisten 
er at styrke vores strategiske arbejde. Vi er 
nået langt allerede i forhold til at diskutere 
langsigtede målsætninger og i forhold til at 
blive enige om overordnede fortællinger, som 
vi så det på årsmødet i 2010. Vi har i HB i løbet 
af året løbende haft Enhedslistens strategi-
ske arbejde på dagsordenen, og HB lægger op 

til, at årsmødet i 2012 skal fastlægge principperne for Enhedslistens 
langsigtede arbejde de næste 4-5 år. En lige så central udfordring i det 
kommende år er Enhedslistens rolle under en ny regering, hvor vi skal 
sikre, at det ikke bare bliver en ny regering, men også en ny politik. Her 
skal vi både holde fast i vores principper - og samtidig kunne vise, at det 
gør en konkret forskel at stemme på Enhedslisten.

Vores vigtigste organisatoriske udfordring er af få flere medlemmer og 
skabe rammerne for, at disse flere – og de nuværende – medlemmer får 
lyst til at blive mere aktive. HB har taget flere initiativer for at styrke 
organisationen, bl.a. ved at prioritere bestemte afdelinger. Dette ar-
bejde skal fortsætte. 

Jeg kan bidrage med mange års erfaring fra arbejde i Enhedslisten, her-
under som Folketingsmedlem. Jeg har de to seneste år i HB specielt pri-
oriteret Enhedslistens strategiske arbejde. Det vil jeg gerne fortsætte 
med i HB. Samtidig skal HB være et helt centralt omdrejningspunkt i 
forhold til Enhedslistens rolle under en kommende ny regering, og det-
te har jeg lyst og kræfter til at medvirke aktivt til.
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Susanne Flydtkjær, 
Aalborg 
48 år, og pt. ansat i Brønderslev kommune som 
sagsbehandler  på området fleksjobvisiterede.
 

Har - med undtagelse af nogle få gode år i Kbh. 
- boet hele mit voksenliv i Aalborg. 
 

Mangeårigt  - for mange vil nogen sikkert mene –  og stadig aktivt med-
lem i afdelingsbestyrelsen, tidligere kommunal spidskandidat – og nu 
tager jeg blot min plads nede på listen til både kommunal, region og fol-
ketingsvalg.
 

Har siddet i HB i flere perioder i årenes løb – og også i den seneste pe-
riode, og har her klart stemt mod forslag og politisk praksis, der ikke lig-
ger indenfor Øs linje og principper og ej heller indenfor vores politiske 
grundlag eller årsmøde beslutninger – og selvfølgelig vægt på at sige 
klart ja til den mindste forbedring og mod den mindste forringelse.
 

Mangeårig faglig aktiv i DM og LVU – Hovedbestyrelsesmedlem og TR 
– er nu medlem af HK Nordjylland. 
 

Har et ganske grundigt teoretisk og eget erfaringsgrundlag på det ar-
bejdsmarkedspolitiske område. Er dog også noget fikseret på trafik og 
miljøpolitik . Har erfaring med at succes i afdelingsarbejde ofte opnås 
bedre i samarbejde med andre afdelinger.  Det skal vi udvikle meget 
mere. 
 

Trives ellers i folkelige miljøer – lidt for folkelige vil nogen mene – gerne 
over en øl sammen med andre sen-unge.

Thor Noe, Nordvest
Jeg er 20 år og kontanthjælpsmodtager. Jeg 
har været aktiv i SUF og Enhedslisten i Vi-
borg i 3 år og blandt andet været en del af 
SUF’s Ledelse, inden jeg flyttede til Køben-
havn NV i sommers for at være kasserer på 
DGS’ sekretariat. I dag lægger jeg mine kræf-
ter i at forberede årtiets valgkamp som en del 
af Enhedslistens Ungdoms-valgkamps-se-

kretariat.
Enhedslisten skal være landsdækkende. Vores største svaghed er, at 
vi stadig ikke får tilfredsstillende stemmetal i andre storbyer end Kø-
benhavn – og længere ude i landet bliver liste Ø end ikke taget med i 
betragtning, når almindelige mennesker skal sætte deres kryds.
Derfor skal de lokale afdelinger inddrages allerede i den udviklende 
fase i forbindelse med kampagner. Det er også værd at tænke i at dif-
ferentiere udtryk, budskab og også gerne mærkesager efter landsdele 
og målgrupper. 
Hvis en SF-S-regering skal kunne presses, skal vi være bedre til at un-
derstøtte vores aktive i fagforeninger, elev- lærlinge- og studenterbe-
vægelser samt ruste aktive til at kickstarte græsrodsbevægelser om 
alt fra velfærd til asyl, klima og miljø. Derfor må Enhedslistens ressour-
cer ikke forsvinde i kommunikation og presse.

Som SUF’er og jyde vil jeg gerne bidrage til, at SUF og Enhedslisten-af-
delinger sammen skaber en ny generation af unge, der ikke består af 
akademikerspirer, der farter til storbyerne. Men af unge, der er klar til 
at tage over i de mange afdelinger ude i landet, hvor gennemsnitsalde-
ren for længst har oversteget de 50.

Stine Brix, Nørrebro
To år i hovedbestyrelsen er ikke nok for mig. 
Enhedslisten står overfor to vigtige udfordrin-
ger, som jeg gerne vil være med til at tackle.
 

For det første skal vi blive bedre til at tage stra-
tegiske diskussioner og beslutninger. Med ud-
sigterne til et nyt politisk flertal i Folketinget 
får vi nye arbejdsbetingelser. Vi skal bruge et 

rødt flertal til at flytte på magten – fra direktionsgangene til den brede 
befolkning, fra de borgerlige ideer til de socialistiske og fra en centra-
listisk stat til et udbredt og levende demokrati. Det er vores opgave at 
finde frem til, hvordan vi udnytter Enhedslistens styrke maksimalt for 
at nærme os disse mål. Det er en proces, som hovedbestyrelsen især 
har været i gang med det seneste år med flere strategiseminarer og det 
skal vi fortsætte.
 

For det andet har vi en stor opgave i at tage imod de mange nye med-
lemmer og interesserede. Jeg tror, at nøglen til, at så mange som muligt 
føler sig velkomne og får lyst til at give en hånd med, er, at vi får opbyg-
get et godt uddannelsesarbejde. Vi skal have uddannelser i, hvordan vi 
kan lave godt lokalarbejde og gode kampagner, hvordan vi organiserer 
og engagerer. Jeg vil arbejde for, at vi på sigt får en ansættelse til at op-
bygge dette arbejde.
 

Jeg er 28 år, medicinstuderende og pt folketingskandidat i Nordjylland. 
Jeg stiller også op som folketingskandidat igen – så du kan også læse 
min opstilling der, hvis du vil vide mere. Kig evt forbi facebook.com/sti-
nebrixel eller skriv en mail.

Sune Blom, Frederiksberg
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg fra 
seks års politiske arbejde, har organisatoriske 
og politiske erfaringer fra både parti og bevæ-
gelse, som jeg gerne vil bringe ind i Hovedbe-
styrelsen.
Tidligere har jeg siddet halvandet år i SUFs le-
delse, Enhedslistens velfærdskoordinering og 
lavet kampagner på tværs – både lokalt, regio-

nalt og nationalt. I elevbevægelsen har jeg været med til at planlægge 
aktioner, kampag-ner og velfærdsdemonstrationer der har rystet re-
geringen. I Enhedslisten er jeg aktiv på Frederiksberg, hvor jeg også 
var opstillet til kommunalvalget og nu er afdelingens ene folketings-
kandidat.

Regeringen skal væltes og Enhedslisten har alle chancer for at sikre sig 
sit bedste valg nogensinde.  Begge mål skal realiseres gennem et klart 
fokus på de folkelige bevægelser og de emner der er relevante for folk i 
hverdagen. Det skal være klart, at vi er på lønmodtagere, arbejdsløse, 
elever og studerendes side.

Det kræver også interne prioriteringer. Derfor skal der arbejdes intenst 
med organiseringen af faglige, arbejdsløse, elever og studerende i par-
tiet. Vi skal prioritere og vi skal styrke koordineringen af vores arbejde 
i bevægelserne. 

I Hovedbestyrelsen vil jeg gå forrest i arbejdet for, at Enhedslisten bli-
ver et parti som den brede befolkning kan se sig selv i og at vi som parti 
bliver bedre til at støtte vores aktive i bevægelserne.

Læs mere: suneblom.dk
Kontakt: sune@suneblom.dk



aktivist på årsmødet - er det dig?

Enhedslistens årsmøde er partiets største, årlige arrangement, og der er 
brug for masser af villige hænder og friske folk til at få det hele til at glide.

Vi har både brug for folk, der vil hjælpe til med at gøre klar, opsætte scenen 
etc. - og som vil hjælpe os med at pille det hele ned igen bagefter.

Og så har vi brug for friske aktivister, der vil gi’ en hånd med at servere, 
vaske op etc. under årsmødet, så alle delegerede får den bedst mulige ople-
velse.

Vi kan love dig 3-4 dage med masser at lave, god stemning og godt selskab. 
Og så kan vi love dig masser af politisk debat, både før og efter fyraften...

Har du lyst til at give en hånd, så kontakt Idunn på landskontoret – skriv til 
idunn@enhedslisten.dk eller landskontoret@enhedslisten.dk.
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