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HER ER ÅRSMØDEHÆFTE 1 
Dette er det første af tre hæfter, som udkommer op til Enhedslistens 
årsmøde 2018. I år bliver årsmødet holdt på Nørrebro i København d. 
27.-29. april. Her beslutter vi sammen, hvordan Enhedslisten skal ud-
vikle sig, hvem der skal være vores hovedbestyrelse og hvem der skal 
være vores folketings- og europaparlamentskandidater. Årsmødet er 
det største arrangement i Enhedslisten, og det er altid både hyggeligt 
og spændende at være med til. Alle medlemmer af Enhedslisten kan 
stille op til delegeretvalget i deres lokalafdeling. Hver afdeling kan 
sende mindst to delegerede af sted til årsmødet – og flere, hvis der 
er mange medlemmer i afdelingen. Hver afdeling vælger også en el-
ler flere suppleanter. Man kan kun deltage, hvis man er valgt af sin af-
deling, så hold øje med invitationen til delegeretvalget i din afdeling. 

Hovedtemaet i år 
I år skal vi sikre, at Enhedslisten har kandidater klar til et kom-
mende folketingsvalg og til valget til europaparlamentet i maj 2019. 
Men det største tema bliver miljøet. Vi skal vedtage et grønt del-
program. Du kan læse udkastet her i hæftet og komme med æn-
dringsforslag. 

Formålet med at vedtage et grønt delprogram er at fastlægge En-
hedslistens grundlæggende principper og politik på miljøområdet, at 
danne grundlag for politiske handlingsplaner, konkrete udspil, publi-
kationer og valgprogrammer, at fungere som politisk uddannelse af 
flest mulige medlemmer, ikke mindst gennem diskussionerne frem til 
programmets vedtagelse og at præsentere Enhedslistens holdninger 
på området for særligt interesserede uden for medlemskredsen.

Hvad sker der ellers på årsmødet?
I løbet af dagene fortæller hovedbestyrelsen om, hvad der er gået 
godt og skidt i det forløbne år, og fremlægger et forslag til arbejds-

plan for det kommende år. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi bli-
ver endnu bedre til at vise, at socialisme er vejen frem. Årsmødet bli-
ver tilrettelagt, så flest mulig kan komme til orde. En stor del af tiden 
er vi alle samlet i salen, men der er også sat tid af diskussioner i min-
dre grupper og til workshops. 

Indholdet i dette hæfte 
Her i årsmødehæfte 1 finder du alle selvstændige forslag, dvs. både 
dem, der kommer fra hovedbestyrelsen og dem, der kommer fra an-
dre medlemmer eller afdelinger. Her er også ændringsforslag til vo-
res vedtægter. Uanset om du kommer med til årsmødet eller ej, kan 
du stille ændringsforslag til de forslag, som du ser her i årsmødehæf-
te 1. Alle tidsfrister er samlet på bagsiden af hæftet samt på org.en-
hedslisten.dk/aam18. Det er også i dette hæfte du kan læse om de 
opstillede til den vejledende urafstemning til de øverst placerede fol-
ketings- og europaparlamentskandidater. Det skal du bruge, når du 
skal stemme. Urafstemningen begynder 8. marts. 

De næste hæfter 
Årsmødehæfte 2 indeholder bl.a. alle de ændringsforslag, som med-
lemmerne indsender efter at have læst forslagene i dette hæfte. Års-
mødehæfte 2 bliver kun sendt ud til de medlemmer, som er skal med 
til årsmødet, altså dem som er blevet valgt som delegerede og sup-
pleanter. Alle andre medlemmer er dog stadig velkomne til at læse 
hæftet, som vil blive lagt på org.enhedslisten.dk/aam18. Årsmøde-
hæfte 3 bliver først uddelt på selve årsmødet. Det indeholder de sid-
ste papirer og praktiske oplysninger til deltagerne. Det bliver også 
lagt på hjemmesiden, så alle kan følge med. 

Nyt i år
Som noget nyt i år bliver stillerlister til forslagene ikke trykt i årsmø-
dehæfterne, men kan ses på org.enhedslisten.dk/aam18.

Beretninger fra udvalg og netværk, der ikke skal vedtages på års-
mødet, kan læses på org.enhedslisten.dk/aam18. 
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OPLYS DIN MAILADRESSE 
Er du sikker på, at landskontoret har 
din rigtige mailadresse? 

Ellers så send din mailadresse til: 
landskontoret@enhedslisten.dk 
Så kan du deltage i den elektroni-
ske urafstemning om spidskandidater 
til Folketinget og Europaparlamentet. 
Landskontoret sender brev til de med-
lemmer, der ikke har mail.

HVAD ER KANDIDATUDVALG OG HVORFOR SKAL DER NU VÆRE TO?
I marts har vi urafstemning om vores kandidater til Folketinget og Europaparlamen-
tet. Det er vejledende afstemninger, og ud fra afstemningsresultatet fastlægger års-
mødet de endelige kandidatlister. Det gør vi for at tage stilling til et hold, så vi kan 
lave en samlet liste af kandidater der både tager hensyn til køn, geografi, uddannel-
sesbaggrund m.m.

Kandidatudvalgets opgave er at lave et forslag der tager disse hensyn og tager høj-
de for lokale ønsker.

FT-Kandidatudvalget skal lave forslaget til folketingskandidater – de 20 spidskandidater. 
Når punktet er afsluttet på årsmødets dagsorden er udvalgets opgave løst. Udvalget be-
står af 1 repræsentant fra hver storkreds samt 2 repræsentanter fra hovedbestyrelsen. 
Det er regionernes ansvar at storkredsene holder møde og vælger en repræsentant.

EP-Kandidatudvalget skal lave forslaget til Europaparlamentskandidater – de 4 
spidskandidater. Efter årsmødet skal udvalget desuden fastlægge de resterende 8 
pladser. Udvalget består af 1 repræsentant fra hver region samt 2 repræsentanter 
fra hovedbestyrelsen.

Det er regionernes ansvar at der bliver holdt møde og valgt en repræsentant.

Forretningsudvalget anbefaler at man ikke vælger de samme repræsentanter til de 
to udvalg, så begge udvalg kan holde møder samtidig



4 Årsmøde 2018

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

1. FORSLAG TIL   
DAGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2018
Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der vil i 
årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt, revideret forslag til dagsor-
den.

Fredag d. 27. april 
12.00-14.00 Indskrivning
12.45-13.45 Ny på Årsmøde – talestolskursus - samtidigt møde  
 i kandidatudvalgene
14.00-15.00 Velkomsttale og konstituering
15.00-15.30 Den politiske situation.
 Herunder hovedbestyrelsens beretning og tale  
 fra folketingsgruppen
15.30-15.40 Hilsningstale (FB)
15.40-17.10 Gruppearbejde 
17.10-17.40 Plenum om den politiske situation 
17.40-18.45 Pause og møder i storkredsene 
18.45-19.30 Middag
19.30-21.00 Plenum om den politiske situation,  
 (afstemning om beretningen
21.00-22.00 Møde i kandidatudvalget
21.00- Lille øl og/eller mulighed for at møde de internatio-
nale gæster

Lørdag d. 28. april
09.00-09.10 Godmorgen og sang
09.10-09.25 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatlister  
 til FT og EUP
09.25-09.35 Præsentation af hovedforslag til Grønt program
09.35-11.30 Plenumdebat om Grønt program
11.30-12.15 Frokost
12.15-12.45 Møder i storkredsene
12.50-13.00 Hilsningstale (GRØN)
13.00-14.30 Plenum og afstemning om Grønt program 
14.30-14.45 Pause
14.45-16.45 Indkomne forslag
16.45-17.15 EUP opstilling 
17.15-17.25 Hilsningstale (International)
17.25-17.40 Græsrodsprisen
17.40-18.00 Pause
18.00-18.30 Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk  
 revisorer
19.00- Middag og fest

Søndag d. 29. april
09.00-09.10 Godmorgen og sang
09.10-10.15 Vedtagelse af kandidatlister til FT og EUP
10.15-10.25 Hilsningstale (SUF)   
10.25-12.00 Arbejdsplan
12.00-12.30 Frokost
12.30-13.00 Vedtægter
13.00-14.00 Regnskab og  budget
14.00-14.30 Afslutning med tale

1.1 FORSLAG TIL   
FORRETNINGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2018
1. Dirigenter 
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder årsmø-
dets forhandlinger. 

2. Stemme- og mandat udvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op. 

3.A Kandidatudvalg FT
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger 
alle storkredse en repræsentant. Opstillede til FT urafstemningens 
top 20 kan ikke vælges til kandidatudvalg. 

3.B Kandidatudvalg EP
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger 
alle regioner en repræsentant. Opstillede til EP urafstemningen top 4 
kan ikke vælges til kandidatudvalg. 

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

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

6. God stil på årsmødet
• Tal pænt
• Lyt og anerkend forskelligheder
• Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes
• Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige ar-

gumenter og afholder sig fra tilråb
• Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed

7. Taletid og talerliste 
• Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet. 
• Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, vedtægtsnævnet eller 

Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.



5Årsmøde 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

• Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret. 
• Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved an-

dengangsindlæg 2 minutter. 
• Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra. 
• Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten. 
• Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødven-

digt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut). 
• Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og 

gæstetalere længere taletid.
• Der føres to talerlister: Kvinder føres på den ene, mænd på den 

anden. Så vidt muligt vælges talerne på skift fra de to lister. Diri-
genterne kan holde en af de to lister længere åben, hvis fordelin-
gen på de to lister er skæv. 

• Hvis de to lister er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at til-
dele taletiden, så begge bliver repræsenteret gennem hele debat-
ten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.

• Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at ind-
skrænke taletiden.

• Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerli-
sten. 

8. Afstemninger og valg 
• Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om, 

hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med ved-
tægternes retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde af-
gør forsamlingen – alle der betragter sig som delegerede – sagen 
ved almindeligt flertal. 

• Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtagen 
afstemninger om vedtægtsændringer. 

• Der stemmes som udgangspunkt ved håndsoprækning. 
• Dirigenterne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet. 
• Hvis dirigenterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elek-

tronisk afstemning. Eller hvis de vurderer, at det er en vigtig af-
stemning, hvor det vil være væsentligt at have optalt stemmer-
ne. 

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

9. Kandidatlister
• Kandidatudvalgene udarbejder et forslag til kandidatlister til Fol-

ketinget og Europaparlamentet.
• Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spids-

kandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (for 
FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. 
suppleanter). 

• Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stem-
mer i hver runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde. 

• Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, 
og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrun-
de, er denne vedtaget og endelig. 

• Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstem-
ningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsam-
lingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af 
stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. 

• Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om 
de to kandidatlister med størst opbakning. 

• Kandidatudvalgene præsenterer sin lister lørdag kl. 9.10. 
• Der er mulighed for at stille en alternativ kandidatlister, det skal 

gøres senest lørdag kl. 22.00. 
• Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller 

af en alternativ kandidatliste 2 minutter søndag, inden afstem-
ningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste. 

10. Videooptagelse 
Årsmødets debatter optages på video. 

11. Tidsfrister 
• 12. januar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, 

ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter. 
• 18. januar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folke-

tingskandidater og europaparlamentskandidater.
• 26. februar - 8. marts: I denne periode har afdelingerne møder 

med delegeretvalg. 
• 8. marts kl. 8 - 15. marts kl. 12: Elektronisk vejledende urafstem-

ning om folketingskandidater og europaparlamentskandidater 
for alle Enhedslistens medlemmer. 

• 9. marts kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkom-
ne forslag, og vedtægtsændringer.

• Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne reviso-
rer.

• Frist for opstilling til hovedbestyrelse. 
• Frist for beretninger fra udvalg og netværk. 
• Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasupplean-

ter. Tilmelding foregår via web-kartoteket. 
• 20. april kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden og for-

retningsorden. 
• 28. april kl. 9.00: Frist for at opretholde, at ændringsforslag, som 

er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstem-
ning. Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalelser 
(som udleveres ved indskrivning). Ændringsforslag indleveres ved 
infoboden. 

• 28. april kl. 22.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister 
(spidskandidater til Folketinget og Europaparlamentet). Kandi-
datudvalgets forslag præsenteres lørdag kl. 9.10. 
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3. GRØNT DELPROGRAM 
Enhedslistens grønne program
1. Et økologisk bæredygtigt samfund 
2. Den økologiske krise 
3. Demokratisk, rød og grøn omstilling 
4. Klima og energi 
5. Natur, landbrug og fiskeri 
6. Transport og byudvikling 
7. Råstoffer, produktion og forbrug 
8. Fra program til handling 

1. ET ØKOLOGISK BÆREDYGTIGT SAMFUND
Enhedslisten har en vision om et økologisk bæredygtigt socialistisk 
samfund.

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker samarbejder om at få op-
fyldt deres behov uden at forringe resten af verdens eller fremtidi-
ge generationers muligheder for at opfylde deres behov. Et samfund, 
hvis forbrug af Jordens ressourcer er i balance med Jordens økologi-
ske bæreevne.

Vi ønsker et samfund, der tager ansvar for naturen, så den får 
plads til at være mangfoldig og trives, både af hensyn til menneske-
heden og af hensyn til naturen selv. Et samfund, hvor der hverken dri-
ves rovdrift på naturen eller på menneskers arbejdskraft.

Vi ønsker et samfund uden sociale klasser, hvor alle har lige mulig-
heder for at leve det liv, de ønsker. Et samfund, der fremmer solidari-
tet og samarbejde om fælles, bæredygtige løsninger.

Vi ønsker et samfund, hvor der produceres med udgangspunkt i 
menneskers behov og inden for rammerne af naturen og miljøets 
bæreevne – ikke med det formål at skabe profit. Et samfund, hvor 

beskæftigelse og social tryghed kan sikres, uden at økonomien hele 
tiden skal vokse.

Vi ønsker et samfund, hvor økonomien sætter kvalitet, reparation 
og genbrug i højsædet. Et samfund, hvor udvundne råstoffer holdes i 
cirkulation så længe som muligt.

I sådan et samfund vil mennesker kunne leve bedre, samtidig med 
at de skåner miljøet ved at begrænse produktion og transport. Det 
vil give mere fritid, mindre stress og et rigere liv for den enkelte og for 
lokalsamfundene.

Som en forudsætning for alt dette arbejder vi for et socialistisk demo-
krati, hvor befolkningen ejer ressourcer og virksomheder i fællesskab og 
træffer beslutningerne om de økonomiske mål og prioriteringer, så lo-
kalt som muligt og så nationalt og internationalt som nødvendigt.

Vores vision er i samklang med en bevægelse i befolkningen, hvor 
stadig flere mennesker indser, at der er brug for et grundlæggen-
de skifte i systemer og værdier, hvis der skal være en fremtid, vi kan 
byde vores efterkommere.

2. DEN ØKOLOGISKE KRISE
I dag befinder vi os i en situation, hvor der med sikkerhed kommer 
store forandringer i de kommende år. Enten gennemfører vi en gen-
nemgribende grøn omstilling af vores måde at producere og forbru-
ge på, eller også vil fremtiden blive præget af klima- og miljøkata-
strofer af hidtil uset omfang.

Jordens økologiske grænser overskrides 
Jordens økosystemer er truet af en global økologisk krise, hvor afgøren-
de planetariske grænser er blevet overskredet eller er på vej til at blive 
det: klimaforandringer, tab af biologisk mangfoldighed, fortrængning af 
natur og ødelæggelse af de tropiske skove, forurening med kvælstof og 
fosfor, forsuring af havene, pres på ferskvandsressourcerne og forure-
ning med kemiske stoffer, gmo’er, nanomaterialer m.m.
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Den massive udledning af drivhusgasser har igangsat klimaforan-
dringer, som er på vej til at blive katastrofale og uigenkaldelige. Al-
lerede nu er folk mange steder i verden ramt af tiltagende tørke, ør-
kenspredning, oversvømmelser og orkaner. Klimaforandringerne tru-
er fødevare- og ferskvandsforsyning, fører til krige og skaber flygt-
ningestrømme.

Klimaforandringerne forstærker den øvrige økologiske krise, ikke 
mindst den igangværende masseuddøen af arter, fordi mange leve-
steder forsvinder eller ødelægges.

Også i Danmark er naturen og miljøet allerede under kraftigt pres: 
Vandløb, kyst- og havområder forurenes, grundvandet trues, og ar-
ter forsvinder.

Følgerne af den globale opvarmning rammer i første række de fat-
tigste dele af verden, men ingen lande vil gå ram forbi, hvis den glo-
bale opvarmning ikke standses i tide. Også her i landet forventes 
havvandsstigning, ekstremt vejr, invasive arter og tropesygdomme at 
accelerere, jo længere klimakrisen får lov til at udvikle sig. Og i køl-
vandet på klimaforandringerne følger øget usikkerhed og uro, som 
også vil påvirke livet i vores del af verden i negativ retning.

For hver dag, der går, bliver problemerne vanskeligere at løse.

Kapitalismen sætter profitten over miljøet
Den økologiske krise skyldes grundlæggende, at den kapitalistiske 
økonomi er ved at vokse ud over klodens bæreevne. Den udbreder 
en uholdbar produktions- og forbrugsmodel til en hastigt voksende 
verdensbefolkning.

I denne økonomi udnyttes klodens ressourcer hovedsagelig ud fra 
private ejeres interesser i at optimere deres profitter, ofte uden hen-
syn til miljøet og fremtidige generationer. Priserne fastsættes alene 
ud fra de omkostninger, som indgår som en direkte omkostning i pro-
duktionen.

Samtidig er det kapitalistiske system orienteret mod uendelig øko-
nomisk vækst, navnlig fordi hver virksomhed må øge sin produkti-
vitet og afsætning for ikke at blive slået ud af konkurrenterne. Den 
voksende produktion søges afsat ved at stimulere forbruget og frem-
skynde udskiftningen af varer gennem reklame og planlagt foræl-
delse.

Væksten i produktion og forbrug medfører et kolossalt ressource-
spild, og væksten har i vores del af verden for længst overskredet et 
punkt, hvor den ikke længere i almindelighed gør folk mere tilfredse. 
Desuden medfører kapitalismen tilbagevendende kriser, hvor væk-
sten svigter med massearbejdsløshed til følge.

Grøn vækst er en myte
I Danmark og internationalt ser vi, hvordan borgerlig klima- og mil-
jøpolitik satser på teknologiske og markedsbaserede løsninger, 
der skal give fortsat økonomisk vækst, nu under overskriften “grøn 
vækst”. Det er et udtryk for, at man overlader styringen til markeds-
kræfterne og sætter hensynet til kapitalinteresser først.

Udvikling af grøn teknologi er vigtig, men hvis mængden af indu-
striprodukter, biler, flyrejser osv. fortsætter med at vokse, kan vi ikke 
afværge klimakatastrofen og løse den økologiske krise.

Det er ikke muligt helt at afkoble den økonomiske vækst fra vækst 
i ressourceforbrug og miljøbelastning. Det er f.eks. en myte, at Dan-
mark har været i stand til at fastholde en økonomisk vækst, mens 
CO

2
-udslippet er reduceret. I dag produceres en stor del af de varer, 

der forbruges her i landet, med drivhusgasudledninger og miljøom-
kostninger til følge i andre dele af verden. Derfor har Danmark et af 
verdens største økologiske fodaftryk set i forhold til indbyggertallet.

Samtidig medfører dele af den “grønne vækst” i sig selv nye former 
for miljøødelæggelse, f.eks. som følge af dyrkningen af biobrænd-
stoffer.

Det er væsentligt at påvirke virksomhedernes og forbrugernes ad-
færd på kort sigt ved at regulere priserne gennem grønne afgifter og 
lignende. Men grundlæggende kan man ikke prissætte naturrigdom-

mene eller menneskers liv og sundhed. Desuden er en gennemgri-
bende og socialt afbalanceret grøn omstilling ikke mulig, hvis man 
lader investeringerne ske ud fra hensyn til virksomheders overskud 
– det er nødvendigt med en sammenhængende og langsigtet plan-
lægning.

Klima- og miljøpolitik inden for kapitalismens rammer bliver med 
andre ord for lidt, for sent og for skævt.

Krisen skærper ulighederne
Den økologiske krise spiller sammen med kapitalismens uligheder og 
klassemodsætninger.

Både globalt og i de enkelte lande er det de rige, der belaster kli-
maet og miljøet mest med deres forbrug. De riges forbrug danner 
samtidig en model, som de mindre velhavende stræber efter at få 
del i.

Klimaforandringerne går hårdest ud over det globale syds fattige, 
hvoraf et flertal er kvinder. Kvinderne kommer under særligt hårdt 
pres, når der opstår tørke eller oversvømmelser, fordi de ofte står for 
dyrkning, vand og brænde. 

Også i Danmark vil klimakrisen især ramme de grupper, der har 
dårligst råd til stigende forsikringspræmier og til at beskytte sig mod 
skybrud og hedebølger. De rige kan derimod langt hen ad vejen købe 
sig fri af konsekvenserne.

Samtidig skaber samfundets store uligheder i magt og indflydelse 
forhindringer for at løse den økologiske krise. Private selskaber træf-
fer beslutninger med store følger for miljøet hen over hovedet på be-
folkningen, og hensynet til selskabernes fortjenester og vækst vejer 
tungt for de politiske beslutningstagere.

Langt de fleste mennesker har en interesse i at gøre op med de 
strukturer, der sætter profitinteresser over miljøet, klimaet og klo-
dens fremtid, og med en samfundselite, der vælter omkostningerne 
over på de dårligst stillede. Derfor opstår der muligheder for brede 
alliancer i kampen for klimaretfærdighed og grøn omstilling.

Kampen for at sikre balance mellem mennesket og naturen og 
kampen for lighed og velfærd er for os én og samme kamp. Det dre-
jer sig om, at almindelige mennesker vinder kontrol over økonomien 
og naturressourcerne for i fællesskab at styre udviklingen, lokalt, na-
tionalt og internationalt. Kun ved at tage fat på overgangen til et so-
cialistisk demokrati kan vi for alvor sætte ind mod klima- og miljøkri-
sen, ressource-, fattigdoms- og fødevarekriserne.

3. DEMOKRATISK, RØD OG GRØN OMSTILLING
Danmark skal i løbet af få årtier omstilles til et samfund uden klima- 
og miljøbelastning og med høj velfærd, lighed og livskvalitet. Omstil-
lingen er afgørende for mennesker og natur herhjemme, men også 
for at vise verden, at et bæredygtigt samfund er muligt at realisere. 

Det er nødvendigt at gøre op med brugen af fossile brændsler og 
sænke den danske økonomis samlede forbrug af energi, materialer 
og arealer, så det højst svarer til den danske befolknings andel af det 
globale miljømæssige råderum.

Det drejer sig ikke alene om en udskiftning af teknologier, men 
også om øget demokratisk kontrol over økonomien og naturressour-
cerne og om en social omfordeling i de enkelte lande såvel som mel-
lem nord og syd. Det bliver afgørende for, at det lykkes at afværge 
økologiske sammenbrud.

Miljøretfærdighed
Den nødvendige grønne omstilling er oppe imod stærke økonomi-
ske og politiske interesser. Derfor kan omstillingspolitikken kun kom-
me igennem, hvis der er et pres fra mobiliseringer og bevægelser 
med opbakning fra den brede befolkning. Samtidig kræver den grøn-
ne omstilling også en indsats fra borgerne selv, på arbejdspladser 
og uddannelsessteder, i lokalsamfund og boligkvarterer, i hjemmet 
og fritiden.
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Denne folkelige opbakning og deltagelse kommer kun, hvis omstil-
lingen sker med en retfærdig fordeling af byrderne og med sikring af 
beskæftigelse og social tryghed.

Tilsvarende kan verdens lande kun samles om de nødvendige ind-
satser, hvis de rigeste og historisk mest klima- og miljøbelastende 
lande som Danmark går forrest med reduktioner.

Forholdene for fattige og lavtlønnede kan ikke længere forbed-
res ved at satse på økonomisk vækst og håbe på, at noget af den si-
ver ned. Det kan klimaet og miljøet ikke bære. I stedet er der brug 
for en radikal omfordeling af velstand og forbrug, både herhjemme 
og globalt.

Vi må give plads til, at fattige lande i det globale syd kan have en 
økonomisk vækst, men også yde økonomisk og teknologisk støtte til, 
at deres udvikling bliver bæredygtig. Samtidig er det vigtigt at støt-
te kampe for omfordeling af magt og rigdom i det globale syd, ikke 
mindst til fordel for kvinders ligestilling. For på længere sigt at stabi-
lisere verdensbefolkningen er det afgørende, at kvinder opnår frihe-
den til at bestemme, hvor mange børn de vil have og hvornår, og at 
den sociale tryghed øges.

Kollektive rammer for at leve bæredygtigt
Det er afgørende at opbygge strukturer, som tilskynder til og gør det 
nemt at forbruge, bo og transportere sig på en klima- og miljøskån-
som måde. Alle skal have reel mulighed for at være med i den grøn-
ne omstilling.

Derfor skal der indføres høje grønne afgifter, men sådan at et ri-
meligt basisforbrug er billigt. Samtidig skal de laveste lønninger og 
overførselsindkomster hæves, økologiske varer fritages for moms, og 
priser og avancer kontrolleres.

Reklame og anden markedsføring skal minimeres og erstattes af 
saglig oplysning om varerne. Der skal være mærkningsordninger og 
tydelige varedeklarationer. Men for at folk reelt kan vælge miljøven-
lige forbrugsmønstre, er det afgørende, at der faktisk udbydes mil-
jøvenlige produkter, og ubæredygtige produkter må udfases gennem 
stadig højere kvalitets- og miljøstandarder.

Velfærd og grøn omstilling hænger sammen. Velfærden skal ud-
bygges inden for offentlig sundhed, uddannelse og omsorg m.v. Sam-
tidig skal det gøres fordelagtigt at deles om ting, så forbrugerne kan 
opnå den samme nytte med mindre produktion.

Øget produktivitet bør realiseres som nedsat arbejdstid snarere 
end som øget produktion og forbrug af materielle varer. Vi arbejder 
for en fortløbende, generel arbejdstidsforkortelse med lønkompen-
sation. Kortere arbejdstid er også vigtig for den grønne omstilling, 
fordi mennesker skal have tid til at deltage i demokratiske proces-
ser og grønne fællesskaber og til at leve på en økologisk bæredyg-
tig måde.

Grønne job i stedet for miljøødelæggende job
Enhedslisten arbejder for et opgør med den ukritiske vækstpolitik 
og for en satsning på bæredygtige job. Det gælder om at gennem-
føre en velordnet, retfærdig og rettidig omstilling til job, som byg-
ger på beskyttelse i stedet for nedbrydning af klimaet og Jordens 
ressourcer samt job inden for områder som uddannelse, omsorg, 
kunst og kultur.

Der er brug for at få oprettet et stort antal nye, bæredygtige job 
inden for bl.a. trafik, energi, byggeri, landbrug, industri, reparation 
og genbrug. Samtidig er det nødvendigt at indskrænke eller fjerne 
ressourceslugende, miljø- og klimaskadelige aktiviteter – f.eks. last-
biltransport, luftfart, kød- og mejeriindustri, reklame og våbenpro-
duktion.

Der må gennemføres omfattende grønne jobplaner og garan-
teres ligeværdig beskæftigelse, efteruddannelse og omskoling til 
dem, hvis arbejdspladser forsvinder som følge af den grønne om-
stilling. Både privat og offentligt ansatte må sikres miljørettighe-
der på arbejdspladsen, herunder indsigt i virksomhedens klima- 

og miljøpåvirkning og inddragelse i dens teknologivalg og ener-
giplaner.

Demokratisering og socialisering af økonomien
Den grønne omstilling nødvendiggør en demokratisk planlægning, 
hvor langsigtede miljømæssige og sociale hensyn træder i stedet for 
kortsigtede profithensyn og krav om vækst. Der skal udvikles planer 
for, hvordan alle sektorer omstilles til økologisk, ressource- og kli-
maskånsom drift, og økonomiske tiltag skal vurderes i forhold til de-
res virkninger for klimaet og miljøet.

Samfundet må begynde at vinde demokratisk ejerskab over nøg-
lesektorer og styre prioriteringen af ressourcerne inden for det øko-
logiske råderum.

Derfor skal det offentlige:
• etablere en spekulationsfri finanssektor, der sikrer kreditter til kli-

matiltag, grøn teknologi og skabelse af bæredygtige job 
• stille krav til leverandørerne om økologisk bæredygtige varer og 

ydelser og fastsætte både de aktuelle og kommende miljønormer
• bringe bæredygtighed i fokus for forskning, teknologiudvikling og 

uddannelse, bl.a. gennem offentlige innovationscentre
• foretage de nødvendige langsigtede investeringer og igangsætte 

økologiske produktioner, bl.a. ved at kommunerne tilskyndes til at 
oprette produktionsselskaber, som drives åbent og demokratisk 
og med et bæredygtigt og klimavenligt formål.

Samtidig skal der gives støtte til åbne og demokratisk organiserede 
ejerformer, som udvikles nedefra: kooperativer og andre fællesejede 
virksomheder, hvor der investeres ud fra samfunds- og miljøhensyn i 
stedet for profithensyn, og hvor ansatte og brugere deltager i styringen. 

Erhvervslivets investeringsbeslutninger skal underlægges krav om 
økologisk bæredygtighed, og medarbejderne og forbrugerne skal sik-
res indflydelse på produktion og vareudbud.

Desuden arbejder vi for, at lønmodtagernes pensionsfonde bliver 
reelt demokratiske og investerer socialt og bæredygtigt.

Internationalt samarbejde
Den omstilling, som Enhedslisten vil gøre Danmark til eksempel på, sø-
ger vi også at udbrede i Norden, i Europa og globalt sammen med ven-
strefløjskræfter og græsrodsbevægelser. Omstillingen kan ikke fuldføres 
uden et stærkt internationalt samarbejde på et demokratisk grundlag. 

Vi går imod handels- og investeringsaftaler, der øger de multina-
tionale selskabers magt. I stedet arbejder vi for internationale afta-
ler med miljømæssige og sociale minimumsstandarder, hvor lande og 
regioner har ret til at gå foran.

I EU arbejder vi for minimumsstandarder for klima- og miljøpolitik, 
som giver de enkelte lande mulighed for at gå videre. Sådanne mulig-
heder findes i EU’s miljøregler, og der findes enkelte gode eksempler 
på, at de er blevet benyttet. Desværre sker reguleringen i EU oftest 
som totalharmoniseringer, som følge af at EU sætter hensynet til han-
del og profit over hensynet til miljø og natur. Danmark skal ikke bare 
overholde EU’s minimumsregler, men også arbejde for højere standar-
der og udnytte alle muligheder for at gå videre end EU’s regler – også 
når det strider mod EU’s krav om fri bevægelighed for varer og kapital. 

Et folketingsflertal, der vil gennemføre en socialt retfærdig og soli-
darisk grøn omstilling, vil være nødt til at bryde med EU’s liberalisti-
ske traktater og regler. Derfor vil vi udfordre snærende EU-regler og 
arbejde for, at der oprettes et socialt og grønt demokratisk samar-
bejde i stedet for EU.

4. KLIMA OG ENERGI
Enhedslisten arbejder for et lavenergisamfund, udelukkende forsynet 
af vedvarende energikilder og med minimal klimabelastning, både 
nationalt og globalt.
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Selvom Danmark kun udgør en lille del af verdenssamfundet, kan den 
nationale indsats have en effekt, som rækker langt videre end den ud-
ledning, vi formindsker. Med vores teknologiske og økonomiske ressour-
cer har vi ikke blot muligheden for at gennemføre en hurtig og fuld-
stændig omstilling til vedvarende energi. Vi er også forpligtede til at 
vise, at det kan lade sig gøre, for at give håb til det globale fællesskab 
og for at kunne kræve af andre lande, at de også gør en effektiv ind-
sats for at holde temperaturstigningen et godt stykke under 2 grader.

Danmark skal gå forrest sammen med andre lande i Norden og 
Europa, og arbejde for retfærdige og forpligtende internationale af-
taler, der sætter grænser for udledningerne og udfaser brugen af fos-
sile brændsler.

Sæt klimaredning før kapitalinteresser
Når markedskræfterne styrer omstillingen til vedvarende energi, er 
det kortsigtede profithensyn, som bestemmer løsningerne. Det in-
debærer beskidte vildveje som afbrænding af biomasse, lagring af 
CO

2
 i undergrunden og atomkraft. Den udstrakte brug af biomas-

se udskyder blot løsningen af problemerne ved at forlade sig på op-
tag af CO

2
 i forventet, men usikker fremtidig skovvækst. Det er hel-

ler ikke bæredygtigt at angribe klimaforandringerne med metoder, 
som kræver øget og stigende affaldshåndtering, hvad enten det er 
ved lagring af CO

2
 eller atomaffald, som i begge tilfælde i praksis vil 

skulle oplagres for altid. Dermed skabes nye affaldsproblemer, som 
vil blive helt uoverskuelige med den forventede vækst i det globale 
energiforbrug. Handlen med CO

2
-kvoter forskyder blot udledninger-

ne geografisk, udskyder faldet i den globale udledning og belønner 
spekulation i forurening.

I stedet må vi respektere det globale budget for udledning af driv-
husgasser, som kan tillades, hvis klimaforandringerne skal holdes i 
ave. Gennem en stærk klimalov skal det sikres, at der tages udgangs-
punkt i videnskabens anbefalinger og en retfærdig global byrdefor-
deling, således at lovgivere og myndigheder forpligtes til at reducere 
udledningerne af drivhusgasser tilstrækkeligt, år for år. Den tilladeli-
ge udledning skal opdeles i kortvarige budgetter med årlig opfølgning 
og udmøntes i handlingsplaner for de enkelte områder.

Klimaregnskabet og -indsatsen skal også omfatte de drivhusgas-
udledninger, som den danske økonomi forårsager uden for landets 
grænser gennem international transport, industriproduktion, der er 
forlagt til andre lande, og dyrkning af dyrefoder og andre landbrugs-
produkter.

Langt størstedelen af de tilgængelige fossile energireserver skal 
forblive i undergrunden for at undgå katastrofale klimaforandringer. 
Derfor må olie- og naturgasproduktionen i Danmark ikke intensive-
res, men afvikles, søgning efter nye reserver skal standses, og udvin-
ding af skifergas forbydes.

Den nødvendige omlægning og udvikling af energiforsyning, land-
brug, transport, byer og boliger, produktions- og forbrugsmønstre er 
kort beskrevet i dette og de følgende kapitler.

100 % vedvarende energi med langt mindre forbrug
Overgangen til vedvarende energi skal være gennemført inden 2040. 
Det betyder, at der hvert år skal ske en omfattende udbygning med 
især vind- og solenergi.

Alle former for vedvarende energi indebærer et ressourceforbrug, 
både i form af materialer, energi til fremstilling og areal. Derfor må 
omlægningen til vedvarende energi gå hånd i hånd med omfatten-
de energibesparelser.

Danmark er nået langt med omstillingen af elproduktion, men 
størstedelen af landets samlede energiforbrug forsynes stadig ved 
afbrænding af biomasse, affald og gas til opvarmning, og transport-
arbejdet drives næsten udelukkende af fossile brændsler. Her er det 
nødvendigt med omfattende energieffektivisering, f.eks. ved ener-
girenovering af bygninger og skift til eldreven transport. Men det er 
også nødvendigt at reducere de aktiviteter, der forårsager energifor-

bruget, f.eks. ved at begrænse bygningsarealet, bilkørslen og antal-
let af elapparater. Der er ikke mindst brug for en sammenhængende 
planlægning af byudvikling, hvor byspredningen standses, for at for-
mindske energiforbruget til opvarmning og transport.

Boligerne og den øvrige bygningsmasse skal energirenoveres, og 
nybyggeri skal som minimum være energineutralt. Det offentlige skal 
gå foran ved at energirenovere alle sine bygninger. Der skal sikres 
rådgivning og finansiering, så alle kan være med til omstillingen, gen-
nem støtte til energirenovering af alment boligbyggeri og en ener-
gisparefond med rentefrie lån, der betales tilbage over varmeregnin-
gen i takt med besparelserne.

Det nuværende afgiftssystem blokerer for kollektiv og folkeligt 
forankret egenproduktion af energi, og energiafgifterne rammer 
socialt skævt. Derfor er en gennemgribende reform af afgiftssy-
stemet nødvendig. Klimaafgifter, som stiger år for år, bør pålæg-
ges de klimaskadelige energikilder og ledsages af social omforde-
ling. Energiafgifter kan opkræves direkte hos forbrugeren, med et 
bundfradrag for et rimeligt normalforbrug og en hårdere beskat-
ning for overforbrug.

Sammenhængende og demokratisk energiplanlægning
Omstillingen til 100 % vedvarende energi kræver i sig selv betydelige 
mængder energi, materialer og areal og er afhængig af en sammen-
hængende, langsigtet planlægning for at opnå den nødvendige re-
duktion i energiforbruget og en bæredygtig anvendelse af ressourcer. 
Fremtidens energisystem skal integrere den vedvarende energipro-
duktion med energilagre, eldreven transport, fjernvarme og varme-
pumper. Regional udveksling af energi skal medvirke til forsyningssik-
kerhed og den bedst mulige udnyttelse af energien og minimering af 
tab ved lagring, og skal ikke som i dag styres ved spekulation i et så-
kaldt frit elmarked.

Energiforsyningen skal under demokratisk styring og ejerskab, hvis 
omstillingen skal lykkes i tide og uden sociale omkostninger og spe-
kulation. Derfor skal privatiseringen af forsyningssektoren standses 
og rulles tilbage, den demokratiske repræsentation skal forbedres, 
og kollektive ejerformer og folkelig deltagelse i vedvarende energi-
produktion skal fremmes.

Planlægning og prioritering af ressourcer skal ske ved en demokra-
tisk styret proces for at sikre en folkeligt forankret omstilling med lo-
kalt ejerskab, ansvar og indflydelse. Prioriteringen af udlægning af 
arealer til energiproduktion skal ske ved en helhedsvurdering under 
hensyntagen til naturressourcer, forsyningssikkerhed og nabogener, 
og i erkendelse af at alle dele af landet vil skulle udlægge betydelige 
arealer til produktion af vedvarende energi. 

Klimatilpasning
Allerede i dag er det nødvendigt at tage højde for de ændringer i kli-
maet, som er undervejs. Klimatilpasning skal sikres både ved nybyg-
geri og renovering og ved etablering af infrastruktur. Byerne skal ud-
vikles, så de kommende klimaforandringer kan håndteres sikkert og 
effektivt, blandt andet ved at klimatilpasning systematisk indarbej-
des i lokal- og kommuneplaner.

Danmark skal yde støtte til klimatilpasning i fattige lande og hjæl-
pe klimaflygtninge i og fra de egne af verden, der bliver ubeboelige.

5. NATUR, LANDBRUG OG FISKERI
Enhedslisten arbejder for, at tabet af biodiversitet standses. Naturen 
har for os en værdi i sig selv og skal derfor beskyttes – også når det 
ikke umiddelbart kan tælles på den økonomiske bundlinje.

Enhedslisten arbejder for et landbrug og fiskeri, der respekterer 
naturens grænser og bidrager aktivt til løsning af samfundets store 
udfordringer i forhold til beskyttelse af klima, natur og drikkevand og 
til at skabe liv, udvikling og fællesskab i landdistrikterne. Derfor ar-
bejder vi også for et opgør med koncentrationen af kapital og mono-
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polerne i landbrug, fiskeri og fødevareindustri, således at erhvervene 
i langt højere grad kan komme på fællesskabets hænder.

Landbruget skal respektere naturens grænser
Hovedparten af landbrugserhvervet har indrettet sig på en måde, der 
ikke respekterer naturens grænser, og som sætter landbruget i kon-
flikt med en række af samfundets interesser. Dansk fødevareproduk-
tion har ensidigt fokus på vækst, økonomi og lave omkostninger. I dag 
er 99 % af landbrugene intensiv storproduktion, som er stærkt skadelig 
for naturen, klimaet, dyrevelfærden og folkesundheden. Naturen pres-
ses voldsomt af de store mængder næringsstoffer og pesticider, og 
landbruget står for en stor andel af Danmarks samlede drivhusgasud-
ledning på grund af den store animalske produktion, brugen af gød-
ning, importen af foder og den omfattende transport. Dertil kommer, 
at dyrene i landbrugserhvervet udelukkende betragtes som produkti-
onsenheder, hvilket betyder, at millioner af dyr i Danmark lever under 
yderst kritisable forhold. Endelig er den industrielle produktionsform 
med bl.a. voldsomt forbrug af antibiotika med til at bringe folkesund-
heden i fare, idet resistente bakterier fremmes.

Enhedslisten arbejder for en langt mere naturlig fødevareproduk-
tion og en bæredygtig madkultur med fokus på kvalitet, omtanke og 
respekt for dyr og natur. Det er vores mål, at hele Danmarks fødeva-
reproduktion bliver omlagt til økologi. Derfor skal det gøres lettere 
at omlægge til økologisk landbrug. Omlægningen skal fremmes ved 
at pålægge offentlige institutioner at anvende økologiske produkter, 
ved at afskaffe moms på økologiske fødevarer og ved at indføre af-
gifter og forbud vendt mod pesticider, tab af næringsstoffer og tab af 
kulstof. Omstillingen skal desuden fremmes ved at fjerne landbrugs-
tilskud – især til det konventionelle landbrug. Samtidig skal der hele 
tiden stilles skærpede krav til den økologiske produktion i forhold til 
miljøpåvirkning og dyrevelfærd.

Vi arbejder desuden for, at forbruget og produktionen af animal-
ske produkter reduceres markant, samtidig med at lokalt producere-
de og lokalt forarbejdede plantebaserede fødevarer fremmes.

Gennem økologisk omlægning af landbruget, en langt mindre ani-
malsk produktion og ved at tage den dårligste landbrugsjord ud af 
drift kan landbrugets arealer reduceres markant til fordel for natur-
områder.

Landbruget skal også være med til at løfte klimaudfordringen ved 
at lagre kulstof i jorden gennem mere varieret sædskifte og skov-
landbrug. Samtidig skal landbrugsproduktionen gøres mere mang-
foldig, således at fødevareforsyningen bliver robust i forhold til kli-
maforandringer.

Vi arbejder desuden for et forbud mod dyrkning og brug af gen-
modificerede organismer (GMO) nationalt og internationalt, da 
GMO-afgrøder kan have sundhedsskadelige konsekvenser og samti-
dig indebærer en øget brug af sprøjtemidler, som fører til tab af bio-
diversitet og fremme af pesticidresistent ukrudt.

Fælles ejerskab og lokal forankring 
I dag styres det meste af landbruget af stordriftslandmænd, stor-
investorer, monopollignende fødevarekoncerner og kreditinstitutter. 
Deres interesser bygger på monßokulturer, der kun kan opretholdes 
gennem konstant tilførsel af pesticider, kunstgødning og økonomi-
ske tilskud.

Enhedslisten vil gøre op med kapitalkoncentration og monopoler 
og i stedet udbrede fælles ejerskab og lokal indflydelse. Vi vil ska-
be en mosaik af bæredygtige, selvopholdende landbrugssystemer, 
der fremmer levevilkårene for mindre landbrug. Lokale bæredygtige 
fødevareproducenter bør placeres i hjertet af fødevareforsyningen.

Vi vil skabe grobund for et demokratisk, lokalt forankret landbrug. 
For at landbruget kan blive den sociale og økonomiske rygrad i land-
distrikterne, er der brug for nye ejerformer og tilskyndelser til, at lo-
kalsamfund går sammen om at investere i og drive landbrug. Lokalt 
forankrede andelsselskaber, kooperativer og lignende skal have for-

købsret til ledige landbrug, hvis de forpligter sig på økologi og lo-
kal forarbejdning af fødevarerne. Der skal etableres en offentligt ejet 
jordbrugerfond, der overtager konkursramte landbrug og forpagter 
dem ud til landmænd, som vil producere økologisk og fremme lokal 
forarbejdning. Målet er, at al jord skal i samfundets eller i lokale fæl-
lesskabers eje.

Vildere og mere sammenhængende natur
Naturindsatserne i Danmark har typisk blot været et halehæng til 
landbrugspolitik, fiskeripolitik eller lignende, og konsekvensen er, at 
arter forsvinder med en bekymrende hast. Først når naturen sættes i 
centrum, vil vi være i stand til at vende tabet af biodiversitet til frem-
gang. En af de helt store trusler mod biodiversiteten i det åbne land 
er, at naturarealerne er små og fragmenterede.

De danske skove er i stor udstrækning produktionsskove, hvor 
træerne står i strømlinede rækker og arterne er få. For at få biodi-
versiteten tilbage i skovene skal vi have mere urørt skov med store 
græssende planteædere, ingen dræning og lysåbne arealer i store 
sammenhængende områder.

Enhedslisten vil sikre, at der udpeges tilstrækkelig med sammen-
hængende naturområder, både i det åbne land og i skovene, så na-
turen får plads til at udfolde sin egen dynamik, og så naturen kan 
være selvforvaltende. Vi vil sikre større naturreservater med fuld of-
fentlig adgang, men med plads til, at naturen kan udfolde sig på na-
turligere præmisser. Det indbefatter, at flere forskellige planteæde-
re får lov til at være en integreret del af de pågældende naturområ-
der. Derigennem vil vi skabe vildere naturområder i Danmark. Sam-
tidig må der for de enkelte naturtyper laves en plan for at standse 
tabet af biodiversitet.

Landbruget skal i langt højere grad blive en medspiller for vores 
natur og bidrage til at beskytte levesteder for dyr og planter, f.eks. 
ved afgræsning af enge og overdrev og ved at udlægge dyrkningsfrie 
zoner på deres arealer. Men for at landmanden i højere grad kan fun-
gere som naturforvalter, må reguleringsmæssige barrierer fjernes, og 
landmanden må honoreres økonomisk for sin naturindsats.

Også i byerne og langs vejene vil vi give plads til mere og vilde-
re natur – i grøftekanter og parker, på torve, bane- og havnearealer. 
Det skal gøres til en del af byplanlægningen, byernes klimatilpasning 
og driften af grønne arealer.

Skånsomt fiskeri
Miljøtilstanden i de indre danske farvande er dårlig, og havnaturen i 
havet omkring Danmark er i stærk tilbagegang. Det skyldes udled-
ning af næringsstoffer fra bl.a. landbruget, stoffer fra industri og hus-
holdninger, råstofindvinding, invasive arter, klimaforandringer samt 
ikke mindst fiskeriets metoder. Indførelsen af omsættelige kvoter har 
samlet fiskerettighederne hos færre ejere med større fartøjer, der 
ofte anvender naturødelæggende fiskeredskaber med stor bifangst.

Enhedslisten vil i stedet udvikle fiskeriet, så det i højere grad kan 
sikre beskæftigelse i de kystnære områder, sikre befolkningen en 
sund og nærende fødekilde og værne om de marine økosystemer. 
Derfor vil vi fremme skånsomt kystfiskeri, som giver flest arbejds-
pladser per landet ton fisk, og som oftest lander i de mindre havne.

Kvoter skal tildeles baseret på fartøjernes naturskånsomhed og 
deres bidrag til beskæftigelsen og den lokale økonomi. Brugen af 
bundtrawl skal udfases. I stedet skal der bruges mere skånsomme 
fangstmetoder, og energiforbruget skal mindskes. Det vil sikre, at fle-
re fiskere kommer i arbejde på flere både med metoder, der på sigt 
tillader større fangst på baggrund af en stigning i fiskebestandene i 
forhold til i dag.

Havnaturen skal desuden beskyttes ved at udpege flere og større 
beskyttede havområder. Inddæmmede havområder, der i dag funge-
rer som urentabel landbrugsjord, skal gives tilbage til havet, og mu-
lighederne for berigelse af havnaturen, f.eks. via kunstige stenrev, 
skal indgå som en fast bestanddel af planlægning af alle større an-
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lægsprojekter til havs. Endelig skal yderligere udbygning af havbrug 
standses, og eksisterende anlæg skal udfases.

6. TRANSPORT OG BYUDVIKLING
Enhedslisten arbejder for et klima- og miljøvenligt transportsystem, 
hvor personbefordringen primært sker gennem kollektiv transport, 
på cykel og til fods. Transportmidlerne skal være energieffektive og 
bruge vedvarende energi. Samtidig må behovet for transport gøres 
langt mindre end i dag, navnlig i kraft af en bæredygtig byudvikling 
og en mere lokal produktion.

Grøn omstilling af transporten
Gennem de sidste mange år har den herskende trafikpolitik gjort det 
markant billigere at anskaffe og benytte sin egen bil og tilsvarende 
markant dyrere og vanskeligere at benytte den kollektive transport. 
Denne udvikling forringer mobiliteten for familier og borgere med få 
midler. Samtidig bidrager transporten i stigende grad til Danmarks ud-
ledning af CO

2. 
Bilerne fylder mere og mere i byerne, lægger beslag på 

ressourcer ved produktion og drift og forårsager sygdom og dødsfald.
Biler skal i fremtiden drives med el eller brint på basis af vedva-

rende energi og så vidt muligt indgå i deleordninger. Det bør frem-
mes via afgiftspolitikken, forbud mod salg af nye benzin- og dieselbi-
ler og hurtig udbredelse af ladestationer. Også tung transport og fly 
kan gøres mere klima- og miljøvenlige. Men med nutidens enorme og 
stigende transportmængde kan transporten ikke gøres bæredygtig.

Derfor skal der sættes målrettet ind for at reducere de mest kli-
ma- og miljøbelastende transportformer såsom biler og fly, samti-
dig med at befolkningen tilbydes klima- og miljøvenlige alternativer.

Der skal ikke anlægges flere eller bredere motorveje, og enhver 
udbygning af lufthavns kapaciteten må stoppes. I byerne skal kollek-
tiv transport, cykler, fodgængere have markant bedre forhold.

I stedet skal der satses på kollektiv trafik med høj komfort, korte 
ventetider og hurtigere forbindelser. Den skinnebårne trafik må ud-
bygges kraftigt både regionalt, nationalt og internationalt. Der må 
sikres en effektiv lokal betjening med letbaner og busser tilpasset de 
lokale forhold, med flere afgange og bedre koordination. De tyndt 
befolkede områder bør betjenes af effektiv flextrafik, og på sigt kan 
selvkørende biler indgå som yderste led i den kollektive trafik.

Samtidig med at der sørges for gode kollektive trafiktilbud, må der 
gives økonomisk tilskyndelse gennem afgifter på bil- og flytrafikken, 
mens den kollektive trafik gøres billigere. Det vil også bidrage til en 
social omfordeling.

Pendlertrafikken skal nedbringes ved at fremme distancearbejde 
på deltid. Klimabelastningen fra transport skal desuden reduceres 
ved at nedsætte hastigheden både på vejene og på færgeruter.

På vare- og godsområdet har politiske beslutninger gjort lastbi-
ler og fly alt for billige i forhold til småskibe og tog. I stedet skal god-
stransporten på vejnettet reduceres kraftigt og flyttes til skib og tog 
gennem decentrale godsterminaler, gennem udvikling af coastertra-
fikken mellem landsdelene og internationalt samt gennem afgifter 
på lastbil- og flytransport. Varetransporten i byerne skal koordineres 
og styres ud fra miljø- og klimahensyn.

Kollektiv trafik og godsbaner skal være en offentlig serviceydelse 
og være offentligt ejet og styret med aktiv deltagelse af brugerne og 
de ansatte. Derigennem kan vi sikre de bedste forhold for klimaet og 
miljøet, passagererne og de ansatte.

Mindre transportbehov gennem bæredygtig byudvikling
På 50 år er de danske byers areal tredoblet. Det er udtryk for, at sta-
dig flere mennesker bor i byerne, men også for, at byerne har spredt 
sig mere og mere. Byspredningen fører til øget transport og øget ind-
dragelse af naturarealer. I stedet vil vi tilstræbe en større grad af 
fortætning af byerne. Nybyggeri bør frem for alt ske ved at udbygge 
og restaurere de områder af byerne, der i forvejen har været brugt 

til boliger, erhverv eller trafikanlæg, således at man undgår unødige 
indgreb i byernes grønne områder.

For at forkorte transportafstandene og fremme gang og cykling 
skal boliger, indkøb og fritid integreres i et geografisk afgrænset og 
attraktivt rum – og så vidt muligt kombineres med arbejdspladser.

Biler fylder meget i byerne – uanset om de kører på el eller benzin, 
og både når de bruges og ikke bruges. Parkeringsarealet i byerne skal 
reduceres, især i bymidterne. Dermed frigives arealer, som enten kan 
bebygges eller blive til grønne områder.

Kommunerne skal have langt mere frirum til at skabe en byudvik-
ling, der begrænser transport behovene og ikke skaber afhængighed 
af biler, samt redskaber til at begrænse trafikken, f.eks. mulighed for 
trængselsring og miljøzoner.

Etablering af store indkøbscentre og kontordomiciler omkring by-
erne skaber megen biltransport og skal undgås. Indkøbscentres stør-
relse skal begrænses, så de ikke udkonkurrerer de lokale dagligvare-
butikker i boligområderne.

Samtidig gælder det også om at gøre landdistrikterne mere at-
traktive for at imødegå noget af urbaniseringen.

Begrænsning af unødvendig varetransport
Stigningen i den internationale transport af varer og halvfabrikata 
de sidste 50-60 år har bidraget kraftigt til at øge CO

2
-udledningerne. 

Multinationale selskaber har udflyttet produktioner og indført just 
in time-metoder for at få billigere arbejdskraft og ressourcer. Varer 
fragtes tusinder af kilometer, ofte unødvendigt i forhold til dækning 
af de reelle behov. F.eks. importeres der flaskevand og lokalt tilgæn-
gelige afgrøder fra fjerne lande, og varer af præcis samme type sen-
des frem og tilbage mellem landene.

Derfor må den samlede varetransport reduceres ved at fremme 
selvforsyning og produktion baseret på at dække lokale behov og 
ved at favorisere varer med kort transport gennem offentlige indkøb 
og grønne afgifter på transporten af varer.

7. RÅSTOFFER, PRODUKTION OG FORBRUG
Enhedslisten arbejder for en produktion, der ikke belaster miljø og 
klima under fremstilling, ved brug eller ved bortskaffelse, og for en 
cirkulær økonomi, der radikalt reducerer ressourceforbruget. De tek-
nologiske muligheder for at reducere ressourceforbruget skal udnyt-
tes fuldt ud, men teknologi er kun en del af løsningen.

Mindre råstofforbrug og -udvinding
Med den voksende globaliserede produktion intensiveres jagten på 
Jordens ressourcer. Råstofferne bliver stadig sværere og dyrere at få 
fat på. For at udvinde vigtige metaller skal der bruges voksende mæng-
der energi, vand og giftige kemikalier. Det fører til uoprettelige skader 
på natur til lands og til havs, på klima, miljø og lokalbefolkninger.

Den danske økonomi indgår i denne tiltagende rovdrift og beslaglæg-
ger betydelige ressourcer og arealer i andre verdensdele. Derfor er det 
vigtigt at reducere den mængde af råstoffer, der udvindes som følge af 
dansk produktion og forbrug. Der må fastsættes mål på kortere og læn-
gere sigt – ikke alene for øget ressourceproduktivitet, men også for reduk-
tion af Danmarks direkte og indirekte forbrug af de forskellige råstoffer. 

De materialer, der bruges i produktionen og byggeriet, skal så vidt 
muligt være lokale, fornybare eller genanvendte materialer. Danmark 
skal, når det overhovedet er muligt, være selvforsynende med råstof-
fer. Beslutninger om, hvor i Danmark der kan udvindes råstoffer, skal 
ikke overlades til en privat jordejer eller virksomhed, men tages af 
samfundet, med hensyntagen til følgerne for natur og lokalsamfund.

Den største ressourcebesparelse opnås ved den produktion 
og det forbrug, som man undlader. I dag fremstilles der kolossale 
mængder af produkter, som er miljø- og sundhedsskadelige, unyt-
tige eller overflødige. Det gælder om at begrænse produktionen af 
unyttige, overflødige produkter og erstatte miljø- og ressourcebe-
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lastende produkter med miljøvenlige og ressourcesparsomme pro-
dukter. Dermed kan vi øge produkternes nytte, samtidig med at 
den samlede produktion reduceres. 

Cirkulær økonomi
Der skal gennemføres en systematisk overgang til den cirkulære øko-
nomis principper, således at affaldsprodukter fra husholdninger, in-
dustri, byggeri m.v. begrænses og hurtigt omdannes til ressourcer. 
Den kommunale affaldssortering og -behandling skal videreudvikles, 
sådan at stadig flere affaldsfraktioner indgår i et ressourcekredsløb 
og ikke forbrændes. Forbrændingsanlæggene skal afvikles gennem 
en politisk styret proces.

Biologiske ressourcer skal recirkuleres lokalt eller med den bedst 
mulige udnyttelse af ressourcerne. Biprodukter kan anvendes til pro-
duktion af nye biobaserede varer. Organisk affald fra produktion, 
husholdninger og spildevand skal cirkuleres tilbage til jorden som 
kompost og gødning. Det kræver, at produktion af plantebaserede 
og animalske produkter er økologisk.

Produkter, bygninger m.m. skal designes til genanvendelse, dvs. til 
at kunne skilles ad i rene fraktioner af råmaterialer. Producenterne 
skal have et direkte ansvar for at tage sig af de brugte ting og gøre 
bedst mulig brug af materialerne. Forhandlerne skal have til opgave 
at indsamle forskellige typer brugte produkter og materialer, i nog-
le tilfælde mod pant.

Der er dog grænser for, hvor tæt man kan lukke materialekredslø-
bene. Det er ofte vanskeligt eller umuligt at genvinde materialer fra in-
dustriprodukter på grund af forringelse, spredning og komplekse sam-
mensætninger. Genanvendelse kræver desuden i sig selv energi og 
materialer: til indsamling, transport, adskillelse, nedbrydning og forar-
bejdning. Når det gælder de “biologiske næringsstoffer”, er der græn-
ser for, hvor meget industrien kan bruge, før det går ud over biodiversi-
teten, jordbunds kvaliteten og madproduktionen. For at omstille til en 
bæredygtig kredsløbsøkonomi må vi derfor også frigøre os fra kravet 
om økonomisk vækst og begrænse mængden af produkter.

Holdbarhed, reparation og genbrug
Der må gøres op med den planlagte forældelse, der præger den kapi-
talistiske produktion. Produkter, som egner sig til længere tids brug, skal 
bruges meget længere og klogere end i dag. Derfor skal der gennem pro-
dukt- og komponentstandarder stilles krav til producenterne om, at tin-
gene og bygningerne designes og fremstilles til at kunne holde længe, til 
at kunne skilles ad, repareres og opgraderes, til at være kompatible osv.

Det skal være forbudt at forkorte et produkts levetid for at øge ud-
skiftningsfrekvensen. Garantiperioden for varige forbrugsgoder skal 
flerdobles, og reservedele skal stilles til rådighed i hele produktets 
levetid. Reparation skal også fremmes gennem afgiftslettelser og re-
parationsværksteder i offentligt og kooperativt regi.

Deleøkonomi
For en del forbrugsgoder er det et ressourcespild, at den enkelte bor-
ger eller husstand har hver sit eksemplar. Det vigtige er jo, at man har 
adgang til de ting, man skal bruge, når man skal bruge dem. Gennem 
deleordninger og kollektivt ejerskab er det desuden muligt at bruge 
langtidsholdbare kvalitetsprodukter, som den enkelte ville have dår-
ligere råd til. Deleordningerne kan bl.a. være offentlige biblioteker 
for værktøj, legetøj, tøj og symaskiner, værktøjskældre og dele/byt-
terum i boligforeningen, delebilsordninger m.m.

Væk med skadelige stoffer
Produktion og forbrug af uønskede, miljøskadelige stoffer skal væk. 
Stoffer, der er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller på an-
den måde giftige, alene eller i kombination, skal forbydes. Nye stof-
fer og metoder, f.eks. nanoteknologiske og bioteknologiske metoder, 
skal ikke tages i anvendelse, før følgevirkningerne er blevet under-
søgt og vurderet i offentligt regi.

Plastik, som regel baseret på olie, anvendes til stort set alt, herun-
der til engangsprodukter. Ved slid på plastprodukter belastes natu-
ren med mikroplast, der kan optages i fødekæden og potentielt ska-
de mennesker og dyr. Derfor bør brug af plast begrænses til anven-
delser i lukkede ressourcekredsløb, og der skal stilles krav om be-
grænsninger i udledning af mikroplast, krav om genanvendelse af al 
plast og udvikling af bionedbrydelige plasttyper.

Danmark skal ikke eksportere affald eller skadelige stoffer, men 
derimod bidrage med teknologisk bistand til bæredygtig produkti-
on i udviklingslande.

8. FRA PROGRAM TIL HANDLING
Det haster med at gennemføre en virkelig grøn omstilling, som vi har 
skitseret her i programmet. Det kan se svært ud, i betragtning af at 
vi er oppe imod årtiers politik ført af danske regeringer og EU, og ikke 
mindst de magtfulde økonomiske interesser, der ligger bag dem. Men 
styrkeforholdene er ikke naturgivne. De kan ændres nedefra gennem 
aktiviteter og organiseringer, der giver folk erfaringer med at organi-
sere, træffe beslutninger og skabe forandring. 

Enhedslisten arbejder for at opbygge og styrke folkelige bevægel-
ser og organiseringer på klima- og miljøspørgsmålene og for at for-
ene grønne og sociale bevægelser omkring aktioner og politiske per-
spektiver. Enhedslisten arbejder ligeledes for at vores folkeskole ar-
bejder med grøn bæredygtighed således at børn og unge, kommende 
generationer, får en forståelse for vores klodes natur og miljø, både 
gennem oplysning og praksis.

For at kunne rokke ved de økonomiske og politiske styrkeforhold 
er det afgørende, at arbejdspladserne og fagbevægelsen engagerer 
sig for omstillingen og kommer med deres egne krav. Klima- og miljø-
kampen skal forankres på den enkelte arbejdsplads og blandt tillids-
folk i afdelinger og forbund. Der er brug for alliancer mellem fagbe-
vægelse og miljøbevægelser omkring klima retfærdighed og klima-
job. Der er brug for alle rød-grønne fællesskaber.

Mange mennesker engagerer sig i disse år for at forsvare klimaet, mil-
jøet og naturen. Engagementet tager mange former, lige fra demonstra-
tioner i ind- og udland til selvorganiserende fællesskaber inden for:
• Energi: vindmølle- og solcellelav og lokale håndværkernetværk
• Fødevarer: fødevarefællesskaber, kunde/bonde-fællesskaber, lo-

kale markeder, brugerdrevne butikker, frøbyttenetværk, fælles-
haver, kogræsserlav og hønseklubber

• Produktion: kooperativer og medarbejderejede virksomheder 
• Genbrug m.m.: reparationscafeer, fælleskompostanlæg, byttebo-

der og deleordninger 
• Bolig og hverdag: grøn omstilling i boligforeninger, bofællesska-

ber, fælleshuse, fællesrum, fælleskøkkener, fællesvaskerier og 
madklubber 

• Penge: bytteringe, timebanker og lokal valuta.

Samtidig arbejder Enhedslisten parlamentarisk på alle niveauer for 
at opnå konkrete resultater og understøtte de folkelige bevægelser 
og fællesskaber.

Ændrede værdier og en ny opfattelse af, hvad rigdom er, opstår, 
når folk går sammen og gør konkrete erfaringer. Der er brug for så-
vel politiske tiltag som lokale eksperimenter, nye former for demo-
kratisk deltagelse, alternative økonomiske modeller og andre må-
der at leve på.

I dette program beskriver vi en række sigtelinjer, krav og metoder, 
som kan bruges til at udvikle og understøtte folkelige bevægelser 
og omstillingsinitiativer. Samtidig forklarer vi, hvorfor en virkelig grøn 
omstilling kræver et sammenhængende demokratisk, rødt og grønt 
alternativ. Det alternativ vil Enhedslisten udvikle og vinde et flertal 
i befolkningen for. Det kan du være med til som aktiv i Enhedslisten.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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4. INDKOMNE FORSLAG 

4.1 SYNLIG SYSTEMKRITIK
Enhedslistens hjemmeside suppleres med rubrikken: “systemkritik”.

Begrundelse

Enhedslistens hjemmeside er forsynet med rubrikker som: “social”, 
“miljø og fødevare”, “kirke og religion”, osv. En rubrik med betegnel-
sen: “systemkritik” kunne være et beskedent bidrag til at gøre En-
hedslistens systemkritiske profil lidt mere synlig.

Forslaget om en systemkritisk rubrik har tilslutning fra et fælles 
møde mellem Kvindeudvalget og Politisk Økonomisk Udvalg, hvor der 
var enighed om, at vi savnede systemkritikken i Enhedslistens profil. 
Vi har formidlet opfordringen i et læserbrev i R+G, men det har ikke 
båret frugt. En årsmødevedtagelse bliver derfor vejen.

Stillet af Gunna Starck (Indre By), Søren Kolstrup (Lolland), Per Bregen-
gaard (Blågård), Gitte Pedersen (Nørrebro Park), Karen Nygård (Århus)

Kommentar fra HB
HB anbefaler at forslaget ikke behandles på årsmødet.

4.2 ENHEDSLISTEN OG EN KOMMENDE REGERING
Hvis det efter næste valg bliver muligt med en socialdemokratisk le-
det regering, kan Enhedslistens linje ikke blive en gentagelse af vores 
strategi ift. Thorning-regeringen. Den gik overvejende på parlamenta-
risk at “trække regeringen til venstre”, hvilket på ingen måde lykkedes.

Derfor slog vi i en årsmødevedtagelse fra 2015 fast, at vores ho-
vedopgave ikke er “at forsøge at sikre små korrektioner af Socialde-
mokraternes fejlslagne politiske kurs. Vi er venstrefløj i vores egen ret 
med vores eget projekt og vores egen kurs”. Udmøntningen af det-
te skal bl.a. ske via folkelig aktivitet i bevægelser og græsrodsorga-
nisationer.

Dermed står det klart, at vi ikke kan være et støtteparti for en så-
dan regering, ligesom vi heller ikke ser nogen mening i at indgå i for-

handlinger om regeringsgrundlaget. Et forhold, som forstærkes af, at 
det i så fald kunne blive sammen med Dansk Folkeparti. Enhedslisten 
har intet at gøre i dette selskab.

Parlamentarisk grundlag
Derimod kan vi godt være en del af en sådan regerings parlamenta-
riske grundlag i den betydning, at vi ikke på forhånd vil være en del 
af et flertal mod en sådan regering. Ligesom vi også kan pege på SD 
op til en dronningerunde, da vi ikke vil bane vejen for en fortsat bor-
gerlig regering.

Men vi vil også være i klar opposition til en sådan SD-ledet rege-
ring, og vi vil møde den med klare politiske krav, som vi også vil mo-
bilisere folkelige bevægelser bag. Vores oppositionsrolle skal dog ikke 
forhindre os i parlamentarisk at stemme for enhver forbedring, som 
et sådant folkeligt pres kan fremtvinge fra regeringens side.

For at sætte yderligere kraft bag kravene opfordrer vi SF og Alter-
nativet til at stå sammen med os og bevægelserne om at presse en 
socialdemokratisk ledet regering til at opfylde dem.

Parlamentarisk sikkerhedsnet?
Som oppositionsparti vil vi heller ikke være et parlamentarisk sikker-
hedsnet for en sådan regering. Og vi kan ikke udelukke, at der opstår 
situationer, hvor vi kan se os nødsaget til at møde den med et mis-
tillidsvotum. Fx ved krænkelser af fundamentale folkelige interesser 
som under lærerlockouten og i DONG-sagen.

I bedste fald vil det tvinge regeringen til at bøje sig. I værste fald 
kan det udløse et valg – hvilket også vil være at foretrække i situatio-
ner, hvor regeringen (og de andre etablerede partier) har et stort fler-
tal af befolkningen imod sig.

Bevægelse skaber forandring
Der skal ikke være tvivl om, at vi hellere ser en socialdemokratisk le-
det regering end en fortsættelse af den nuværende borgerlige rege-
ring. Men vi minder om, at det var under den borgerlige regering, at 
en folkelig bevægelse vandt den første sejr i lang tid, nemlig da Løk-
ke blev tvunget til at opgive omprioriteringsbidraget efter landsdæk-
kende demonstrationer.

Derfor er det ikke alene regeringens farve, som er afgørende – men 
hvilken bevægelse, der kan opbygges udenfor Folketinget.



14 Årsmøde 2018

61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

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

Begrundelse
Vores formål med at stille et forslag til regeringsvedtagelse er først 
og fremmest at få debatten op på årsmødet på en så forpligtende 
måde, at medlemmerne får et reelt ejerskab til det, som vi beslutter. 
Vi er uforstående overfor, at et flertal i hovedbestyrelsen ikke engang 
har ønsket at få sit forslag ud til debat og vedtagelse.

Havde HB gjort det, kunne vi måske have nøjedes med at stille nog-
le ændringsforslag til dette – hvilket desværre ikke er muligt.

Stillet af Bestyrelserne i Enhedslisten Favrskov, Enhedslisten Randers 
og Enhedslisten Århus.

Kommentar fra HB
Det behandles under punktet Den politiske situation

4.3 VORES UNGDOMSARBEJDE FOREGÅR I SUF
SUF er den ungdomsorganisation som Enhedslisten samarbejder 
med. Det har det været siden SUFs stiftelse i 2001 og det blev be-
kræftet på Enhedslistens årsmøde i 2012, hvor vi vedtog udtalelsen 
”Enhedslisten og ungdommen: Solidaritet med SUF!”

I den udtalelse fremgik det bl.a. at ”Vi har intet behov for to kon-
kurrerende ungdomsorganisationer med sympati med Enhedslisten. 
Det er en unødvendig splittelse, som vil svække arbejdet og måske 
det, der er værre – især i provinsbyer, hvor bare én ungdomsorgani-
sation har svære betingelser.” og ”Derfor afviser vi enhver tanke om 
at nedtone samarbejdet med SUF eller der skal opbygges alternati-
ver til SUF.” Det mener vi stadig. Vi skal fortsat prioritere at udvikle en 
ung generation af socialister, som er systemkritiske, selvstændige og 
har gjort egne organisatoriske og politiske erfaringer.

Derfor skal Enhedslisten heller ikke opbygge interne ungdomsor-
ganiseringer udenom SUF eller i konkurrence til SUF. Til gengæld er der 
brug for øget støtte og opbakning til SUF, så vores ungdomsarbejde 
kan blive stærkere.

Vi skal bruge de muligheder vi har, både i afdelinger og som lands-
organisation, til at understøtte dannelse af SUF lokalgrupper og til at 
støtte og styrke SUF.

Begrundelse

I det forgangne år godkendte forretningsudvalget at bruge 130.000 kr. 
på en såkaldt ”ungdomsfestival”, der blev arrangeret af Enhedslisten 
udenom SUF. HB stemte sågar nej til et forslag om, at Enhedslisten skul-
le arrangere ungdomsfestivalerne i samarbejde med SUF. Efterfølgende 
har HB besluttet, at der fremadrettet skal afholdes to lignende arran-
gementer om året. Det skete på trods af protester fra en massiv flok af 
unge medlemmer, der både på skriftligt og mundtligt forklarede hoved-
bestyrelsen, hvorfor det er klogt og vigtigt at fastholde et selvstændigt 
ungdomsarbejde, hvor det er de unge selv, der organiserer sig sammen, 
planlægger seminarer, aktiviteter, aktivisme og meget andet. Det blev 
også forklaret, hvorfor det vil være en svækkelse af dette arbejde, hvis 
der laves konkurrerende ungdomsarbejde internt i Enhedslisten. Det er 
vigtigt for vores partis opbygning, arbejde og troværdighed, at vi lytter 
til erfaringerne fra hverdagens eksperter, når vi skaber politik – om det 
er lærere i vores undervisningspolitik, sygeplejersker i vores sundheds-
politik eller i dette tilfælde unge i vores ungdomspolitik.

Disse begivenheder gør det nødvendigt, at årsmødet står fast på 
beslutningen fra 2012 om solidaritet med SUF og gør det klart at en 
afvisning af konkurrerende arbejde til SUF, naturligvis også betyder 
en afvisning af intern konkurrerende ungdomsorganisering i Enheds-
listen. Ungdomsarbejdet skal komme fra unge selv!

Stillet af Jeppe Studtmund Andersen, Skanderborg, Anne Hegelund, 
Aarhus, Kirstine Boesen Jansdorf, Aarhus, Sigurd Leth Lyk, Aarhus, Mor-
ten Jensen, Aarhus, Robin Aagaard Jæger, Aarhus, Anastasia Kratsch-
mer, Aarhus, Asbjørn Steimle Pedersen, Aarhus, Aksel Rosager Johan-
sen, Aarhus, Frederik Olsen, Aarhus, Rune Popp, Aarhus, Andreas Fey, 
Aarhus, Trine Simmel, Valby, Lea Fadakar, Valby, Ina Woods, Nord-
vest, Freja Kirchert, Nordvest, Kasper van der Velden, Nordvest, Tama-
ra Rønbach, Nordvest, Martin Werner Witting, Nordvest, Anne Kristine 
Baldus, Nordvest, Sally Morks, Nordvest, Ole Koed, Nordvest, Martin 
Mimoza Murati, Amager Øst, Silas Marker, Amager Vest, Olivia Bor-
chmann, Albertslund, Magnus Esmark, Albertslund, Jannis Dimitrios 
Tsatsaris, Brønshøj-Husum, Mette Fink Kjærgaard, Brønshøj-Husum, 
Mikkel Hedegren, Brøndby, Yasmin Björndal Aqri, Nørrebro, Lærke Ha-
gen Aagaard, Nørrebro, Victoria Velásquez, Vesterbro, Sofie Holten 
Møller, Frederiksbjerg, Nicolas Jones Pedersen, Indre Nørrebro, Emma 
Rung Frost Nielsen, Indre By, Tobias Knudsen, Hillerød, Marcus Rigen-
strup, Glostrup, Alexander Tang, Slagelse, Alex Bergkvist, Kalundborg, 
Luca Lægdsgaard Madsen,  Odense, Mathias Jæger, Odense, Rasmus 
Emil Hjort, Køge, Mathias Hamza Mirza, Aalborg, Ezra Lundtoft Thom-
sen, Aalborg

Kommentar fra HB
Behandles under Indkomne forslag.

4.4 ENHEDSLISTEN SKAL UD AF BEVILLINGSAFTALEN  
FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
I slutningen af 2017 valgte Enhedslistens Folketingsgruppe at tilslut-
te sig aftalen om et nyt bevillingssystem for de videregående uddan-
nelser. Aftalen indeholder en række konkrete forringelser og er sam-
let set udtryk for et klart ideologisk, neoliberalt højreskred, der er et 
brud med Enhedslistens hidtidige linje på uddannelsesområdet.

Aftalen rummer en række stærkt problematiske elementer: Der 
indføres beskæftigelsestaxameter, der straffer uddannelser, hvor be-
skæftigelsen ligger lidt under gennemsnittet. Hermed presses marke-
dets og erhvervslivets kortsigtede behov ind i uddannelsesplanlæg-
ningen. Der indskrives rigide fremdriftskrav direkte i finansierings-
modellerne, der straffer uddannelserne, hvis de studerende er mere 
end 3 måneder forsinkede. Og der indføres direkte ministeriel politisk 
styring som en del af det nye grundtilskud, der underminerer den lo-
kale medbestemmelse blandt studerende og ansatte.

Enhedslisten har hidtidig konsekvent kritiseret og modarbejdet at 
presse de studerende hurtigere igennem, at tilpasse uddannelserne 
efter erhvervslivets kortsigtede behov og at undergrave den lokale 
medbestemmelse. Det er derfor et brud med vores hidtidige retning 
i uddannelsespolitikken at lægge stemmer til denne aftale. En række 
centrale elementer er i direkte modstrid med den socialistisk uddan-
nelsespolitik, som Enhedslisten skal stå for. Til gengæld bringer vores 
opbakning til aftalen os på den forkerte side af kommende protester 
mod den øgede neoliberale markedsgørelse af vores uddannelser.

Derfor udtrykker årsmødet kritik af beslutningen om at deltage i 
aftalen om et nyt bevillingssystem for videregående uddannelser og 
beder Enhedslistens Folketingsgruppe om hurtigst muligt at trække 
sig fra aftalen igen.

Begrundelse

I Enhedslisten har vi indtil nu været konsekvente i vores kritik af de 
reformer, der over de seneste år er væltet ind over uddannelsessy-
stemet og har været med til at presse de studerende hurtigere igen-
nem, indføre øget markedsgørelse og skære i tilskud og studieplad-
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ser. Vi stemte som det eneste parti imod fremdriftsreformen i 2013, vi 
stod udenfor aftalen om dimensionering i 2014 og vi har hidtil kriti-
seret tiltag, der skal koble beskæftigelsesfrekvens og finansiering. Så 
sent som i 2017 kaldte Bruno Jerup således forslaget om et beskæf-
tigelsestaxameter for ’forrykt’. Det er derfor et brud med vores hid-
tidige linje at lægge stemmer til en reform, som indskriver stram-
me fremdriftskrav og markedsgørelse direkte ind i finansieringssy-
stemet.

I en tid hvor unge og studerende er mere pressede og stressede 
end nogensinde, skal vi ikke støtte en reform, der endnu en gang læg-
ger op til at piske de studerende hurtigere igennem deres uddannel-
ser. Selvom den andel af uddannelsernes midler, der er bundet op på 
fremdrift, er mindre, er kravene til, hvor hurtigere de studerende skal 
være, endnu strammere end tidligere.

Vi skal hellere ikke støtte op om at straffe uddannelser, hvor be-
skæftigelsesfrekvensen for nyuddannede er lidt mindre en gennem-
snittet. Det vil for det første straffe de uddannelser, hvor de stude-
rende er lidt længere om at komme i arbejde. Det vil blandt andet 
ramme de humanistiske uddannelser, der i forvejen er hårdt ramt 
af besparelse, og studiesteder i yderområderne, hvor det ofte tager 
lidt længere tid at komme i arbejde end i de store byer. Det kan be-
tyde fyringer, færre studiepladser og i yderste konsekvens lukninger 
af uddannelser.

Samtidig vil beskæftigelsestaxametret presse en masse kortsigte-
de og skadelige elementer ind i uddannelserne til skade for de pro-
gressive, kritiske og nytænke elementer, der bør været helt afgøren-
de i vores uddannelsessystem. Vi skal have uddannelser, hvor stude-
rende og forskere frit og kritisk kan kaste lys over udfordringer såsom 
klimaforandringer, fattigdom og racisme - uden hele tiden at skul-
le have i baghovedet, om den slags nu også passer ind i erhvervsli-
vets behov. Det handler ikke om, at uddannelserne skal isolere sig fra 
samfundet, men om at vi skal kunne undersøge samfund, mennesker, 
tanker og natur frit og kritisk uden konstant at skulle vurdere, hvor-
dan markedskræfterne vil bedømme os.

Endeligt skal vi skal ikke støtte yderligere politisk styring, hvor Sø-
ren Pind eller en anden given minister kan bestemme hvilke retninger 
vores uddannelser skal gå med sparekniven hængende som trussel 
over hovederne på dem. Der er brug for langt mere demokratisk ind-
flydelse til studerende og medarbejdere – ikke mindre.

Det er netop markedsgørelse, fremdrift og afdemokratisering, som 
studerende og undervisere har protesteret imod både i forbindel-
se med protester som ”Et andet universitet” og igennem Dansk Ma-
gisterforening, Danske Studerendes Fællesråd og andre etablerede 
bevægelser.

Med vores indtræden i aftalen stiller vi os på den forkerte side af 
en socialistisk uddannelsespolitik, men vi stiller os også på den for-
kerte side af kommende protester fra almindelige studerende og un-
dervisere og fra bevægelserne, når konsekvenserne af den neolibe-
rale uddannelsessyring begynder at vise sig.

Derfor skal vi ud hurtigst muligt. Vi skal kunne kritisere aftalen og 
dens mange kritiske elementer uden at fremstå hykleriske, og vi skal 
med troværdighed kunne bakke op om kommende protester og pege 
dem i en håbefuld retning. Vi skal kunne sætte retningen for et pro-
gressivt, demokratisk uddannelsessystem i stedet for endnu mere 
markedsgørelse og kontrol.

Stillet af Esben Bøgh Sørensen, Aarhus, Jakob Lindell Ruggaard, Brøns-
høj-Husum, Michael Cholewa-Madsen, Vesterbro, Mads Melin, Nørre-
bro Park, Laura Kofod, Sydhavnen, Rasmus Markussen, Vesterbro, Tue 
Hammer Lerche, Amager Vest, Simon Østergaard Chievitz, Vesterbro

4.5 OPSTILLING AF SPIDSKANDIDATER TIL FOLKETINGET
Opstillingen af spidskandidater til folketinget for Enhedslisten fore-
går efter vejledende urafstemninger i valgsystemets tre landsdele, 
dvs. Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Nord&Midtjylland.

Forud for årsmødet træffer Enhedslistens Hovedbestyrelse beslut-
ning om, hvor mange kandidater, der skal placeres af Årsmødet i de 
enkelte landsdele og dermed (indirekte) om hvor mange, der skal be-
sættes lokalt.

Der gennemføres herefter urafstemning i hver af de tre landsdele, 
hvor der kan stemmes på et antal kandidater svarende til det antal, 
der skal placeres af Årsmødet i den pågældende landsdel.

Kandidater må gerne opstille til urafstemning i flere landsdele, 
men i forhold til placeringen på listen i den enkelte landsdel er det 
alene resultatet i landsdelen, der tæller. Kandidater der har været 
opstillet til valg i mere end en landsdel, skal senest en uge før års-
mødet tilkendegive, hvilken landsdel de prioriterer højest, næsthø-
jest og tredjehøjest.

På årsmødet nedsættes kandidatudvalg for hver af de tre lands-
dele, som består af to repræsentanter for hver af landsdelenes stor-
kredse samt en repræsentant for Hovedbestyrelsen. Kandidatudval-
gene udarbejder herefter et forslag til kandidatliste. Der er kønskvo-
tering således, at hvert køn skal udgøre mindst en 40% del af de op-
stillede. Ligeledes skal begge køn være at finde som spidskandidater 
i landsdelens storkredse. Kandidatudvalgene briefer gensidigt hinan-
den på årsmødet.

Andre delegerede fra den enkelte landsdel kan stille ændringsfor-
slag til listen fra landsdelens kandidatudvalg.  Alternative lister skal 
også overholde reglerne om kønskvotering.

Er der flere lister stemmes der blandt landsdelens delegerede om 
disse i flere runder, hvor listen med det færreste antal stemmer hver 
udgår. Hvis ingen lister opnår tilslutning fra mere end 2/3 sendes de 
to lister med størst opbakning til urafstemning blandt landsdelens 
medlemmer.

Begrundelse

Forslaget sikrer en fastholdelse af det, der er den store kvalitet ved 
Enhedslistens hidtidige urafstemninger, nemlig at medlemmer over-
alt i landet har indflydelse på, hvem der kommet til at sidde i Folke-
tinget for Enhedslisten, også selvom de selv måtte være så uheldige 
at bo i en storkreds, der ikke giver valg for Enhedslisten.

Som valgsystemet i Danmark er skruet sammen, er landsdelene 
forbundne kar.

Man kan godt spekulere på om bornholmere har alverden tilfæl-
les med nordsjællændere og på hvad Sønderjylland har med Lol-
land-Falster at gøre. Men kendsgerningen er, at antallet af stemmer i 
Sydjylland afgør hvor mange der bliver valgt på Sjælland og omvendt. 
Og derfor er det naturligt urafstemningerne foretages i landsdelene 
og at medlemmer bosat i den sydjyske storkreds har indflydelse på 
hvem, der bliver opstillet på Sjælland og omvendt.

Som det fremgår af nedenstående tabel vil det være sådan, at der 
altid vil blive valgt Ø-medlemmer af folketinget fra hver af de tre 
landsdele uanset, hvor mange mandater Enhedslistens samlet set vil 
få ved et folketingsvalg. Altså uanset om vi befinder os på kanten af 
spærregrænsen eller får over 20 mandater

Alle medlemmer af Enhedslisten vil således altid – uanset hvor de 
bor i landet – have reel indflydelse på, hvem der repræsenterer dem 
i Folketinget. Der vil være en tendens til, at Landsdel Hovedstaden 
vil være få lidt flere mandater end de to andre landsdele, men det-
te er – som listens medlemmer og vælgere aktuelt fordeler sig – hel-
ler ikke urimeligt.
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Hovedstaden* 
Antal mandater: KBH 1, KBH Om. 1
Antal mandater: + KBH2
Antal mandater: +Nordsjæl. 1
Antal mandater: + KBH 3
Antal mandater: + KBH 4
Antal mandater: + KBH om. 2+ KBH 5

Sjælland-Syddanmark**
Antal mandater: Sjæl. 1
Antal mandater: + Fyn 1
Antal mandater: + Sydjyl 1
Antal mandater: + Sjæl. 2
Antal mandater: + Fyn 2
Antal mandater: + Sydjyl. 2 + Sjæl. 3

Kilde: Årsmødehæfte 2. Enhedslisten Årsmøde 2017

*Landsdel hovedstaden omfatter storkredsene, København (KBH),  

Københavns Omegn, Nordsjælland og Bornholm

**Landsdel Sjælland-Syddanmark omfatter storkredsene Sjælland,  

Fyn og Sydjylland

***Landsdel Nord- og Midtjylland omfatter storkredsene Nordjylland,  

Vestjylland og Østjylland

  
Forslaget vil til gengæld modvirke den voldsomme Hovedstadsdo-
minans, som gentagne gange har sat sig igennem i vores nuværende 
urafstemninger. Aktuelt udgøres vores Folketingsgruppe for mere end 
2/3 af folketingsmedlemmernes vedkommende af folk, der kommer 
fra Hovedstadsregionen til trods for, at det er under en tredjedel af 
landets befolkning, der bor i denne region.

Det er demokratisk uholdbart og svækker Enhedslistens mulighe-
der for at udvikle sig til et landsdækkende parti. Som Peder Hvelplund 
fra Nordjylland så rammende har udtrykt det, så ”kan det ikke passe, 
at man skal flytte til København for at blive opstillet i Nordjylland”. 
Men det er faktisk sådan det er i dag.

Med det her forslag vil vi altså sikre en langt større lokal forankring 
af kandidaterne. Og vi vil sikre at også folk, der bor i provinsen får 
indflydelse og mulighed for at opnå poster i Enhedslisten. Og det er 
selvsagt vigtigt, hvis man ønsker at udbygge en landsdækkende til-
slutning til partiet. Dette betyder dog ikke at københavnere og andre 
fra hovedstadsregionen ikke fortsat kan blive opstillet i provinsens 
landsdele. Det vil de fortsat kunne blive – under forudsætning af, 
at de har opbakning fra medlemmerne i de pågældende landsdele!

En anden fordel er, at kandidater på forhånd vil kunne fravælge at 
stille op i landsdele, som de ikke ønsker at være kandidat i. 

Stillet af Per Clausen p.v.a. Bestyrelsen Region Nordjylland samt In-
gelise Bech Hansen, Marianne Ruskjær, Reza Javid, Ulf V. Olsen, Es-
bjerg Afdeling.

Kommentar fra HB 
Forslaget bør behandles som et vedtægtsændringsforslag, da det er 
i modstrid med vedtægterne. 

4.6 AUTONOME DRÆBERROBOTTER
EL skal arbejde for, at det danske Folketing arbejder for et FN forbud 
mod autonome dræberrobotter.

Begrundelse
Der er kun 14 lande i verden, der arbejder aktivt ind for et forbud pt. 
DK er ikke et af dem, og det haster med at EL forsøger at få Folketin-
get til at presse på for et forbud i FN.

Dræberrobotter kan være meget små droner og gør det muligt at 
dræbe, uden man kan se, hvem der står bag. De kan foretage an-
sigtsgenkendelse og dræbe bestemte mennesker / bestemte grup-
per af mennesker.

Se  f.eks. videoen Slaughterbots på YouTube: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=5&v=9CO6M2HsoIA

Eller læs mere her: http://www.peaceweb.dk/robotter.htm

Stillet af Enhedslistens Freds- og konfliktløsningsgruppe (FKG) og Es-
bjerg Afdeling.

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen

4.7 DEBAT OM DIREKTE DEMOKRATI
På sidste årsmøde blev det vedtaget at vi skal have en debat om, hvor-
dan direkte demokrati kan bidrage til en forbedring af demokratiet. 
Dette gennemføres i den kommende periode. Det foreslås, at emnet 
debatteres på forskellig vis i partiet, herunder også i forhold til kom-
munalpolitik og at der afholdes kurser og konferencer om emnet.

Stillet af Esbjerg afdeling 

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen.

4.8 BORGERLØN
El skal arbejde med at finde en model for borgerløn, som kan løse 
fattigdomsproblemet.

Stillet af Esbjerg afdeling 

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stil-
le det som ændringsforslag til arbejdsplanen. Spørgsmålet med bor-
gerløn er en del af forslaget til arbejdsplan.

4.9 BISIDDERKORPS
Enhedslisten tilbyder uddannelse af et bisidderkorps i samtlige af de 
kommuner, hvor vi har afdelinger.

Hver afdeling har mulighed for at udpege to medlemmer, der gen-
nem efteråret 2018 kan deltage i et weekendkursus hvor de grund-
læggende principper for hvad en bisidder kan og hvordan man som 
bisidder kan være medvirkende til at sagsbehandlingen forløber ef-
ter gældende lovgivning.

Begrundelse:

Tidligere var reformer konstruktive og fremadrettede med fokus på 
at forbedre velfærd. De sidste mange år har ordet fået en anden be-
tydning og reformer er nu et mareridt for tusindvis af mennesker der 
dagligt trues på deres eksistensgrundlag.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9CO6M2HsoIA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=9CO6M2HsoIA
http://www.peaceweb.dk/robotter.htm
http://www.peaceweb.dk/robotter.htm
http://www.peaceweb.dk/robotter.htm


17Årsmøde 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Enhedslisten har konsekvent stemt mod disse velfærdsafviklen-
de reformer som tilsyneladende fortsat strammes. Vi bør kommunalt 
have fokus på de borgere der er fanget i et uigennemskueligt system.

Bisidderkorpset afholder 2 gange erfaringsmøder med relevante 
folketingspolitikere således at vi kan stille forslag i folketinget der 
kan være medvirkende til at forbedre forhold for mennesker ramt 
af reformer.

Ligeledes forpligtiges bisiddere i kommuner, hvor Enhedslisten er 
repræsenteret, til løbende at orientere kommunalbestyrelsesmed-
lemmet om forholdene i forvaltningerne.

Der afsættes midler i budgettet til denne aktivitet, til at dække 
rejseudgifter og aflønne relevante oplægsholdere.

Stillet af Ole Alex Larsen, Ringsted, Jan Spangenberg, Vanløse, Poul 
Martin Jensen, Silkeborg, René Nordin Bloch, Nordvest, Susanne Flydt-
kjær, Aalborg, Allan Krautwald, Svendborg, Helle Osther Friedrich-
sen, Nordvest, Line Traugott, Gentofte, Casper Bach Junker Kennild, 
Viborg, Steen Andersen, Brøndby, Janne Toft-Lind, Slagelse, Marian-
ne Andersen, Ringkøbing/Skjern, Tage Christiansen, Gentofte, Alvin 
Moesgaard Jensen, Faaborg-Midtfyn, Jytte Rasmussen, Tårnby, Flem-
ming Leer Jakobsen, Billund, Iben Kvist, Odense, Allan Berg Morten-
sen, Helsingør, Louise Bilde Hvelplund, Hjørring, Lisbeth Hernes, Al-
bertslund, Søren Rasmussen, Helsingør, Joachim Ellehave Lange, Ru-
dersdal, Per Clausen, Aalborg, Jeppe S. Andersen, Skanderborg, Ole 
Hyldal, Høje Taastrup, Per Markmøller, Lolland, Morten Pabst Peter-
sen, Assens, Steen D. Hartmann, Nordvest, Christina Celeste Nielsen, 
Blågård, Magne Phil, Gentofte, Kim Jezus, Amager Vest, Helena Jør-
gensen, Helsingør, Marianne Raarup, Sønderborg, Jette Lyhne, Fure-
sø, Lasse Andersen. Ringkøbing Skjern, Kim Madsen, Nordvest, Ben-
ny Allermand, Amager Øst, Majken Ellen Toftbjerg Riber, Amager Øst, 
Anders Gredal Berner, Røde firkant, Steven Johannes Legêne, Svend-
borg, Ole Andersen, Silkeborg, Lavra Marie Lumholt Holm, Halsnæs, 
Jan Olesen, Århus, Amalie Andersen, Århus, Heidbra Jonsdottir, Fav-
rskov, Birthe Lauridsen, Albertslund, Rosalba Cazon Lopez, Blågård, 
Niels Kristensen, Østerbro, Paw Nielsen, Middelfart, Jan Hoby, Øster-
bro, Marianne Bach, Albertslund, Preben Bjerno, Steen D. Hartmann, 
Nordvest, Jakob L. Borgensgård, Vejen, Michael Neumann, Amager 
Vest, Maiken Riber, Amager Øst, Anne de Haas, Vesterbro, John Ander-
sen, Sydhavnen, Maya Ryom, Vejen, Tenna Vebert Birk, Solrød/Gre-
ve, Carsten Oddershede, Solrød/Greve, Malik Hyltoft Illum, Lejre, Sig-
brit Christiansen, Allerød, Filip Breson, Tårnby-Dragør, Jean Thier-
ry, Nordvest, Marianne Dithmer, Herlev, Ibrahim Benli, Herlev, John-
ny Zaar, Ringkøbing, Skjern, Preben Bjørn Madsen, Høje-Taastrup, Per 
Jacobsen, Ringkøbing-Skjern, Gert Møller, Århus Øst, Grethe Fyrsten-
berg Laursen, Horsens-Hedensted, Grethe Kistrup Møller, Sorø, Karen 
Bønløkke Braad, Gentofte, Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Norddjurs, Bjar-
ne Thyregod, Tårnby og Jeanne Toxværd, Gentofte 

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen

4.10 FORMIDLING AF KULTURELLE TILBUD
Enhedslisten opretter en ‘funktion’ der skal arbejde med at formid-
le relevante kulturelle tilbud til afdelingerne. Det kan være sang, mu-
sik, teater, foredrag og meget andet, og det kunne bl.a. være noget 
der kan bringe EL’s egne ‘kulturpersoner’ rundt i landet. Med ‘funktion’ 
menes lønnet varetagelse af en opgave, men der vil kun være tale om 
relativt få timer om ugen. Muligvis flere i opstarten.

Begrundelse 
Jeg mener ikke det er nødvendigt at argumentere for hvorfor det er 
nødvendigt at EL skal beskæftige sig med kultur i praksis. Der laves 
da også allerede kulturelle arrangementer mange steder, men der 
kan sagtens være flere. Der er heldigvis nu mange afdelinger der får 
ret store indtægter ind via partiskat, og de har derfor nu fået de øko-
nomiske muligheder for at lave og finansiere kulturelle arrangemen-
ter. Men mange har nok brug for at hjælp til at komme igang med at 
lave den slags arrangementer.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen.

4.11 FORSLAG OM SAMFUNDSDEMOKRATISK  
DELPROGRAM
Enhedslistens årsmøde pålægger hovedbestyrelsen at nedsætte en 
arbejdsgruppe med mandat til at udarbejde et “Samfunds Demo-
kratisk Delprogram”. Formålet er at udvide den demokratiske visi-
on, som i dag findes i principprogrammet. Samtidig skal det beskrive 
konkrete politiske og samfundsmæssige tiltag, som kan styrke demo-
krati og retssikkerhed i Danmark og dermed bidrage til at bane vejen 
for et reelt socialistisk demokrati.

 
Disse tiltag kan bl.a. omhandle (men er ikke begrænset til):
• Direkte demokrati
• Flydende demokrati
• Mulighed for at anvende folkeafstemninger
• Whistleblower ordninger
• Medarbejder demokrati og brugerindflydelse i det  

offentlige
• Styrkelse af selvorganiserende civile grupperinger
• Demokratisering af pengeskabelsen i samfundet
• Muligheder for nemmere at rejse rigsretssager.
• Tilbagerulning af offentlighedsloven
• Gennemsigtighed i forvaltningen.
• Mulighed for domstolsprøvning ved forvaltningsmæssige skøn
• Fjerne mediestøtte til medier som ikke lever op til presseetiske 

regler
• Øget nærdemokrati
• Stramning af reglerne for partistøtte
• Styrke kommunernes ret til at lægge egne budgetter uden an-

lægs- og service-lofter.
• Enhedslistens interne demokrati

Begrundelse

Vi har gennem en årrække set hvorledes demokratiet bliver truet 
af højrepopulismen og kapitalens indflydelse på de politiske pro-
cesser.

Befolkningen føler sig i stigende grad afkoblet og sat udenfor ind-
flydelse og politikerleden vokser. Ministre lyver, manipulere og tilba-
geholder oplysninger for folketinget, uden at dette har reelle konse-
kvenser. Privatiseringer og salg af offentlige selskaber til kapitalfon-
de er, trods befolkningens klare modstand, blevet gennemført hen 
over hovedet på dem. Den voldsomme partistøtte fra lobbyorgani-
sationer, pengeklubber, arbejdsgiverorganisationer og industri sikrer 
dem direkte indflydelse på den førte politik og giver samtidig de bor-
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gerlige partier demokrati-forvridende økonomiske muligheder for at 
kommunikere og profilere sig.

På trods af alt dette, er det ofte Enhedslisten som beskyldes for 
ikke at være et demokratisk parti. Enhedslisten skal derfor udarbej-
de et demokratisk delprogram, som kan tydeliggøre hvilke initiativer 
vi vil arbejde for, som kan sikre, at det demokrati, som hyldes i skål-
talerne, også reelt styrkes i samfundet.

Stillet af David Rønne, Østerbro, Ole Alex Larsen, Ringsted, Børge 
Højlund Jensen, Viborg

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen

4.12 FORSLAG OM SKAT
Enhedslisten laver en kampagne i Danmark for at få opbakning til/
gennemført aftaler/foranstaltninger, så det sikres, at også de sto-
re firmaer, nationale som internationale, betaler skat til vores fæl-
les samfundskasse.

En hurtig måde at indkræve flere penge på, hvis firmaernes regn-
skaber viser utroværdige små overskud, kunne være at opkræve en 
bruttoskat f.eks. 5 - 8% på selve omsætningen eller bruttoindkom-
sten, inden der kan trækkes diverse fradrag fra.

For at samfundet får del i de kæmpe spekulationsoverskud samt 
for at dæmpe den hektiske handel med værdipapirer nationalt som 
internationalt, kunne man indføre en såkaldt tobisskat f.eks. 0,5 - 5 
promille på handelen med aktier og obligationer. 

Begrundelse

Vi er et socialistisk parti og ønsker at lede pengestrømmen ned i fæl-
leskassen til fordel for alle borgere.

Der er en dyb forargelse i befolkningen over at mange selskaber 
unddrager sig skat og registrerer deres selskaber i skattelylande. Så 
det er nu, man kan skabe opbakning til skrappere krav.

HB og folketingsgruppen arbejder allerede med en aftale som ind-
befatter alle partier i folketinget om en styrket indsats mod inter-
national skatteunddragelse, og skal selvfølgelig fortsætte det gode 
arbejde hermed, men opfordres hermed til at markere Enhedslisten 
egne skrappere krav via en kampagne ud over det ganske land.

Således opfordres HB og folketingsgruppen til at gennemarbejde-
de/detaljere de to ovenstående krav og sætte en kampagne i gang i 
partiet. Dette også for at skubbe, det eksisterende arbejde med af-
talen ovenfor, i den rigtige retning.

Almindelige lønmodtagere betaler faktisk også en bruttoskat på 
8%, inden de kan trække diverse fradrag fra.

I England har en skat, stempelafgift på 5 % af handelsværdien af 
engelske aktier, virket uden problemer eller synderlige protester, og 
har i regnskabsåret 2008-09 indbragt 30 milliarder til briternes stats-
kasse.

Stillet af Niels Christian Petersen, Esbjerg, Poul Eck Sørensen, Esbjerg, 
Marianne Sylvia Petersen, Esbjerg, Lærke Louise Pippin Petersen, Es-
bjerg, Kim Victor Olesen, Esbjerg, Grethe Fyrstenberg Laursen, Hor-
sens-Hedensted, Lisbet Skou, Esbjerg

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen.

4.13 FORSLAG OM NETMEDIE
Enhedslisten støtter etableringen af et partiuafhængigt, aktuelt ori-
enteret, diskuterende netmedie på adressen www.solidaritet.dk.

 
Enhedslisten bevilger 500.000 kr. til aflønning. 

Enhedslistens hovedbestyrelse forpligtiges til at følge netmediet 
løbende, gerne via et udvalg, men minimum ved at udpege 1-2 med-
lemmer af Enhedslisten der kan deltage i foreningen Solidaritets be-
styrelsesarbejde. Netmediet vil indgå i foreningen Solidaritets akti-
viteter, så der er et armslængdeprincip mellem Enhedslisten og re-
daktionen. 

Begrundelse

Venstrefløjen står – især efter lukningen af Modkraft – i et diskussi-
ons- og offentlighedsmæssigt vakuum, som Enhedslisten bør bidra-
ge aktivt til at løse.

Enhedslisten er ikke den eneste kraft på venstrefløjen – selvom vi 
i dag er blevet den største og mest dominerende kraft til venstre for 
Socialdemokratiet. Men vores udvikling kan og bør ikke foregå i ekko-
kammer i partiet. Derfor er der behov for et partiuafhængigt medie, 
hvor Enhedslisten placerer sig i samspil med andre venstrekræfter og 
sociale bevægelser. Kritik og uenighed er betingelsen for udvikling. 
Et diskussionsorienteret medie skal bygge bro mellem Enhedslistens 
organisation og udenomsparlamentariske bevægelser og aktivister.

Et ideelt medie vil udfordre de dominerende mediekoncerner i 
Danmark. Men sådan et projekt rækker de økonomiske og orga-
nisatoriske kræfter ikke. Derimod er et baggrundsorienteret, dis-
kuterende medie en mulighed – og en begyndelse. Derfor igang-
sættes et debat- og baggrundsmedie til opstart i løbet af efter-
året 2018.

Politisk bør det spænde over et spektrum fra autonome venstrera-
dikale til socialdemokrater og alternativister, dvs. en broget progres-
siv skare og emnemæssigt fra økonomi og politik til kultur, køn og 
seksualitet.

Solidaritet
Solidaritet er en socialistisk forening, der allerede nu praktiserer en 
pluralistisk og udogmatisk udgivelsespolitik. Foreningen består af 150 
medlemmer. Udgiver tidsskrift, driver forlag, trykkeri og er medejer af 
Solidaritetshuset.

Et netmedie kræver kontorplads og ombygning af Solidaritets nu-
værende hjemmeside og dels en lønnet redaktion. Det første skal So-
lidaritet stå for– det andet Enhedslisten. Mediet skal have en ledel-
se, som vi foreslår består af en repræsentant for Enhedslisten og en 
fra Solidaritet – evt. ansatte skal desuden indgå i ledelsen, men uden 
stemmeret. Ledelsen har mandat til at fastlægge ansættelser og 
omstruktureringer. Vedtagelser skal ske i konsensus (dvs. med veto-
ret til begge repræsentanter). Den daglige redaktion og netmediets 
ledelse er selvstændige, men økonomi (lønninger, husleje mv.) styres 
af Solidaritets bestyrelse.

 Mediet skal i første omgang:
• Samle 30-40 bloggere fra et bredt spektrum af venstrefløjen, aka-

demiske miljøer og sociale bevægelser.
• Indsamle kvalificerede debatindlæg, korte kommentarer, bag-

grundsartikler og analyser fra andre venstrefløjsmedier og progres-
sive bevægelser (eksempelvis: Magasinet Solidaritet, Kritisk Debat, 
Gaia, Global Økologi, Marronage, Eftertryk, Socialisten, Fagbevæ-
gelsen mod Unionen, Rød-Grøn, Byggefagenes Samvirke mv. Listen 
er ikke-prioriteret, men angiver bredde emnemæssigt og politisk)

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.solidaritet.dk%2F&data=02%7C01%7C%7C7279af8767e54ceb965408d559331a48%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636512998369304771&sdata=xnjhagtnvroawCqilbTVmb9Q2ROysthKWy9N888v%2FkU%3D&reserved=0
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• Etablere emneredaktioner om faglig politik, køn, miljø og inter-
national politik.

• Indkalde og igangsætte artikler om aktuelle politiske, strategiske 
eller kulturelle emner.

• Samarbejde med interne og eksterne skribenter
• Give mulighed for opreklamering af vigtige events og aktiviteter, 

lige fra demonstrationer og møder til enhedslistens sommerlejr.
• Designes så videofilm, podcasts og fotoserier kan bringes på lige 

fod med tekstbaserede artikler.

Stillet af Michael Schølardt (Sydhavnen), Marta Helleskov (Indre Nør-
rebro, Den røde firkant), Jeppe Rohde (Indre Nørrebro, Den røde fir-
kant), Janus Noack (Vesterbro), Lasse Rørdam Nielsen (Vesterbro). Alle 
sidder i bestyrelsen for foreningen Solidaritet

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen og budgettet.

4.14 FORSLAG OM ÆNDREDE  
KONTINGENTGRÆNSER 
Indtægtsgrænsen for laveste kontingentsats stiger fra 9.000 kr. til 
15.000 kr.

Begrundelse

Den nuværende indtægtsgrænse for laveste kontingentsats forhin-
drer mange potentielle medlemmer i at melde sig ind. Som det frem-
går af nedenstående oversigt over ydelsernes størrelse på kontant-
hjælp med det nuværende kontanthjælpsloft er der ganske enkelt 
ikke luft i et budget til et kontingent. Det er selvfølgelig værst i de 
store byer, hvor huslejerne er høje. Vi kan se det bl.a. hos Næstehjæl-
perne, hvis facebookgruppe hver dag har opslag fra mennesker, der 
har brug for akut hjælp til mad, tøj eller medicin. Så selv 50 kr. om 
måneden er en stor udgift, og det bliver ikke bedre af, at det opkræ-
ves en gang hvert halve år. 

De reformramte fører en ihærdig kamp for at ændre på de umen-
neskelige forhold. Vi kan støtte ved at deltage konkret i den, og vi kan 
bakke den op, bl.a. ved at tilbyde vores fællesskab. Men nu trænger 
vi til at gøre tilbuddet realistisk for dem, det handler om og samtidig 
få sendt et signal om, at vi gerne vil dem.

Kontanthjælp:
• Fyldt 30 år, forsørger børn = 14.808 kr. pr. mnd.
• Fyldt 30 år, andre = 11.143 kr. pr. mnd.
• Enlige forsørgere under 30 år = 14.154 kr. pr. mnd.
• Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra bør-

netilskud = 9.902 kr. pr. mnd.
• Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) = 11.143 kr. pr. 

mnd.
• Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt = 14.808 kr. pr. mnd.
• Under 30 år, psykisk syg, udeboende = 11.143 kr. pr. mnd.
• 25-29 år, udeboende = 7.182 kr. pr. mnd.
• 25-29 år, hjemmeboende = 3.466 kr. pr. mnd.
• Under 25 år, udeboende = 7.182 kr. pr. mnd.
• Under 25 år, hjemmeboende = 3.466 kr. pr. mnd.
• Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg = 14.808 kr. 

pr. mnd.

Stillet af Michael Neumann, Amager Vest

Kommentar fra HB
Behandles under budgettet. I årsmødehæfte 2, vil der være bereg-
ning på økonomiske konsekvenser. 

4.15 FORSLAG TIL ÆNDRING  
AF KONTINGENTET 
• I Enhedslisten afhænger kontingentsatsen af din indtægt. Hvad er 

din månedsindkomst før skat? *
• Ingen indkomst eller et meget lavt rådighedsbeløb - kontingent: 

10 kr. pr. halvår
• Månedsindkomst under 9.000 kr. - kontingent: 120 kr. pr. halvår
•  Månedsindkomst mellem 9.000 og 19.000 kr. - kontingent: 300 kr. 

pr. halvår
•  Månedsindkomst mellem 19.000 og 25.000 kr. - kontingent: 595 

kr. pr. halvår
•  Månedsindkomst over 25.000 kr. - kontingent: 730 kr. pr. halvår

Begrundelse

Forslag om stærkt nedsat kontingentsats for personer med lav ind-
komst eller et meget lavt rådighedsbeløb. 

Enhedslistens nuværende system hvor kontinentet er afhængigt af 
indkomst er godt. Dem med den højeste indkomst betaler mest. Der 
er dog barrierer i forhold til de grupper i samfundet, som af den ene 
eller den anden årsag ikke har en indkomst, eller et meget lavt rå-
dighedsbeløb. 

Med de tiltagende større huller i vores velfærdssystem er der sto-
re grupper som ikke bliver meldt ind i Enhedslisten, da de ikke me-
ner de har råd. 

Det er i øjeblikket muligt for den enkelte afdeling eller Landskon-
toret at betale kontingentet for enkelte medlemmer, som har meget 
få penge, men det kræver at de selv henvender sig, og det er så op 
til den enkelte afdeling eller Landskontoret, om de vil bevillige gra-
tis medlemskab. 

Det vil være langt mere værdigt for den enkelte, hvis deres øko-
nomiske situation ikke skulle tages op, men at vi i langt højere grad 
stoler på, at folk selv kan vurdere hvorvidt de kan betale den “almin-
delige” kontingent.

Det er vigtigt, at det ikke er folks økonomiske formåen som sætter 
grænsen for deres engagement i Enhedslisten. 

Med dette forslag vil der blive en barriere mindre for, at folk bliver 
engageret i Enhedslisten.

Stillet af Carina Bruhn, Vejen, Jakob Løvstrøm Borgensgård, Ve-
jen, Marianne Andersen, Ringkøbing-Skjern, Lasse Andersen, Ring-
købing-Skjern, Lotte von Elling, Helsingør, Ninna Schreiber Langelyk-
ke, Aarhus Vest, Frida Valbjørn Christensen, Randers, Gunvor Schjel-
de, Vesterbro, Søren Rasmussen, Helsingør, Leon Lauritsen, Holste-
bro-Struer-Lemvig, Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern, Hans Jørgen Vad, 
Aarhus, Allan Krautwald, Svendborg, Niels Christian Petersen, Esbjerg, 
Marianne Petersen, Esbjerg, Maya Ryom, Vejen, Annette Nielsen, Gre-
ve-Solrød, Lærke Louise Pippin Petersen, Esbjerg, Kim Victor Olesen, 
Esbjerg, Allan Berg Mortensen, Helsingør, Pernille Høng, Helsingør, Da-
vid Trappaud Rønne, Østerbro, Casper Kennild, Viborg, Kirsten Lund-
gaard, Faaborg-Midtfyn, Anne de Haas, Vesterbro, Steven Johannes 
Legêne, Svendborg 

Kommentar fra HB
Behandles under budgettet. I årsmødehæfte 2 vil der være beregning 
af økonomiske konsekvenser. 
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5. FORSLAG TIL   
VEDTÆGTSÆNDRINGER

5.1 ÆF TIL §8 HOVEDBESTYRELSEN (HB)  
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmø-
derne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre at partiet både politisk 
og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske kam-
pe. Samtidig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels 
ved at der sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved 
at der udvikles strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. 
Hovedbestyrelsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at 
nå de mål, der vedtages af årsmøder, delegeretkonferencer og ho-
vedbestyrelsen selv.

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 31 medlemmer, 
hvoraf 10 er er valgt som repræsentanter for hver af de 10 storkredse 
og 21 er valgt på årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke 
er repræsenteret i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbe-
styrelsesmøderne.

ANSATTEKVOTE
Stk. 3. Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af 
fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyt-
tet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karak-
ter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrel-
sesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en 
hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmed-
lem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at mere 
end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer dermed udgøres af an-
satte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere ho-
vedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det 
antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –
valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentan-

ter ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal hovedbestyrel-
sesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne 
stemme ved hovedbestyrelsesvalget på årsmødet. HB-medlemmer 
valgt som storkredsrepræsentanter indgår i ansattekvoten. Ansat-
te/valgte i storkredsene har forrang fremfor ansatte/valgte valgt 
på årsmødet.

VALG AF HOVEDBESTYRELSE
Stk4 Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på storkredsmøderne

Valget af storkredsens HB medlem foretages af afdelingernes valg-
te delegerede på samme storkredsmøde, hvor der vælges repræsen-
tant til Kandidatudvalget (jf.§10 stk. 2).

VALG AF HOVEDBESTYRELSE PÅ ÅRSMØDET
Mindretalsbeskyttelse
Stk. 5. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele 
enogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for hovedbe-
styrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kandidater til ho-
vedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel af de-
legerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelses-
medlemmer valgt på denne måde går forud for ansattekvoten, så 
disse ikke skal udtræde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt 
mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. De 
eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse 
på resten af hovedbestyrelsens sammensætning.

Stk.6. Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, 
hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svaren-
de til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal hoved-
bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

KØNSKVOTERING
Stk.7. Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 13 
pladser ud af den samlede hovedbestyrelse. Der opstilles 2 lister 
med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidater-
ne vælges efter deres stemmetal. […]

Resten af §8 bevares i sin nuværende form.
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Begrundelse
Hver storkreds vælger et HB medlem, som holder minimum et møde 
med repræsentanter for storkredsens afdelinger forud for hvert HB 
møde.

Valget af storkredsens HB medlem foretages af afdelingernes valg-
te delegerede på et

storkredsmøde på det samme møde, hvor der vælges repræsen-
tant til Kandidatudvalget (jvf. §10 stk. 2). På denne måde sikres en 
bedre kommunikation mellem afdelinger og HB.

 Vores forslag vil ikke pille ved den eksisterende kønskvotering i 
HB. Lad os antage at samtlige 10 HB-medlemmer, som vælges i stor-
kredsene, er kvinder. I så fald vil der skulle vælges mindst 13 mænd 
på årsmødet og maksimalt 8 kvinder. Man vil således altid kunne få 
kønskvoteringen til at gå op fordi man kender kønnet på de stor-
kredsvalgte forud for årsmødet

Forslaget bevarer de nuværende mindretalsbeskyttelsesregler. 
Om mindretal bliver svækket eller styrket af forslaget vil konkret af-
hænge af om disse er regionslat baserede eller ej.

Stillet af Esbjerg Afd. og Ulf V. Olsen, Odense

5.2 ÆF TIL §8 HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Forslag til ændringsforslag til §8, stk. 2 i Enhedslistens vedtægter:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på 
årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret 
i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.”

Erstattes af:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer, hvoraf 20 
vælges på årsmødet, og de resterende 5 bliver valgt af repræsen-
tantskaberne i de 5 regioner, med offentliggørelse på årsmødet, 
sammen med de resterende 20 valgte medlemmer af hovedbesty-
relsen. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i ho-
vedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.”

Begrundelse

Enhedslisten er et parti, der til alle tider, har fokuseret på at være et 
parti, der også var for mindretallene. Den brede repræsentation er 
en af de grundsten, som vores parti er bygget på. Den brede repræ-
sentation er også et af de områder, hvor vi har store problemer med 
at få idealer til at hænge sammen med virkeligheden.

Ved sidste årsmøde blev der valgt 25 medlemmer til hovedbestyrel-
sen, de 14 var fra hovedstadsområdet, 8 var valgt fra henholdsvis Aal-
borg og Århus, mens de resterende 3 var valgt fra henholdsvis Svend-
borg, Hjørring og Helsingør, og det er desværre en tendens der har væ-
ret gennemgående de sidste mange årsmøder, en tendens der siger at 
langt størstedelen er valgt i de store byer eller fra hovedstaden.

Det er selvfølgelig naturligt, at de store koncentrationer af medlem-
mer vi har i de store byer, også betyder, at de har flere medlemmer af 
hovedbestyrelsen, men hvis man sammenligner med statistikkerne fra 
sidste årsmøde, så er der også tale om en skæv repræsentation.

I det følgende regnestykke har jeg regnet ud fra et medlemstal på 
10.000. Det betyder at en af de 25 pladser i hovedbestyrelsen udgør 
4% af vores medlemmer, hvis man kigger på fordelingen af medlem-

mer i de 5 regioner, giver det følgende antal medlemmer til HB, for-
delt mellem de 5 regioner:
Hovedstaden: 14
Midtjylland: 4
Nordjylland: 2
Sjælland: 2
Syddanmark: 3

De faktisk valgte medlemmer fordelte sig på følgende måder (i pa-
rentes er angivet afvigelsen fra den matematiske fordeling):
Hovedstaden: 15 (+1)
Midtjylland: 5 (+1)
Nordjylland 4 (+2)
Sjælland 0 (-2)
Syddanmark 1 (-2)

Dette regnestykke er udelukkende beregnet ud fra de rene tal, og ta-
ger dermed ikke højde for en af vores traditioner i partiet, mindretals-
beskyttelsen, ønsket om en bred geografisk repræsentation i parti-
et og ønsket om at inddrage alle dele af partiet i den daglige ledelse.

Som regnestykket fortæller, er det ikke en revolutionerende stor 
ændring på måden vores hovedbestyrelse bliver sammensat, eller 
den faktisk sammensætning af denne, men vil i det mindste sikre, at 
vi har en minimumstilstedeværelse af alle regioner i vores alle sam-
men hovedbestyrelse.

Netop tilstedeværelsen af regionerne er også et vigtigt element i det-
te forslag. Regionerne og vores regions repræsentantskaber er ofte dele 
af vores parti, der ikke bliver givet det fokus de egentlig burde. Med det-
te forslag håber vi at kunne inddrage det regionale perspektiv yderlige-
re i hovedbestyrelsens arbejde, ved at repræsentanterne valgt af de 5 
regioner, ikke blot er valgt fordi de er medlem af en afdeling i den spe-
cifikke region, men også valgt som en repræsentant for hele Regionen.

Dette indebærer naturligvis ikke at personen skal være medlem af 
regionsrådet eller lignende, men vil give den enkelte region en mulig-
hed for at have et yderligere bindeled mellem sit repræsentantskab 
og hovedbestyrelsen.

Stillet af Enhedslisten Vordingborg, Enhedslisten Greve-Solrød, Besty-
relsen i Region Sjælland, Henrik Stougaard, Enhedslisten Roskilde, Åge 
Skovrind, Enhedslisten Roskilde

5.3 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
Forslag til vedtagelse af tilføjelse til procedure omkring valg af spids-
kandidater til Folketinget:
”Kandidaterne til urafstemningen angiver i deres kandidatpræsenta-
tion, i hvilke storkredse, de stiller op til at være spidskandidat.” 

Begrundelse 

Det er godt at vide, før man stemmer i urafstemningen, og især vil 
det gøre det muligt for de delegerede at vide, hvor kandidaterne er 
indstillet på at stille op, og dermed vide, om et forslag til liste kan 
lade sig gøre i virkeligheden eller ej, før de foreslår den.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest
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5.4 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
Forslag til vedtagelse af tilføjelse til procedure omkring valg af spids-
kandidater til Folketinget:
”Kandidatudvalgets forslag til Folketingskandidatliste til afstemning 
på Årsmødet, stilles og udsendes senest tre uger før Årsmødet. Alter-
native forslag til lister stilles senest to uger før Årsmødet og udsendes 
straks derefter til alle delegerede.” 

Begrundelse 

Det vil sikre, at der er tid til at overveje og debattere fordele og ulem-
per ved de forskellige lister. Den nuværende sammenpressede proces 
omkring sammensætning af lister indtil om aftenen dagen før og de-
bat om morgenen lige før afstemningen gav måske god mening den-
gang, vi havde 4 folketingsmedlemmer, men er ikke hensigtsmæssig i 
forhold til, at vi i dag har 14 folketingspladser og opstiller en liste med 
20 spidskandidater, der kan kombineres på et utal af måder.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

5.5 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
§10 stk.2 linie 2.
 ”Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at” - Slettes og erstattes af 
følgende indsat efter ”.......de delegerede til årsmødet forud for års-
mødet.(Linie 3):
 ”Hvis Storkredsen ønsker det, eller ikke har ressourcerne til at ind-
kalde og afholde dette møde, er regionsbestyrelserne forpligtet til at 
få indkaldt og afviklet mødet. Storkredsen skal senest 2 måneder før 
senest mulige afholdelse af mødet udsende indkaldelsen, sker dette 
ikke overtager regionsbestyrelserne afholdelsen af mødet.”

Stillet af Rune Holst Jakobsen, Århus

5.6 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
§10 stk 4.
Teksten slettes og erstattes med følgende tekst :
(Ændringer fra den eksisterende tekst er markeret med fed)

”Øvrige folketingskandidater vælges i storkredsene. Storkredse-
ne er forpligtet til at indkalde forslag til kandidater fra lokalafde-
lingerne og til at sikre at møderne bliver afholdt.Hver storkreds skal 
afholde særskilt møde og vælge kandidaterne til kredsene i deres 
storkreds, alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende de-
legerede til mødet.Storkredsen beslutter selv hvorledes de delege-
rede bliver valgt. Valget Af øvrige kandidater skal være gennemført 
senest 1. september. Hvis Storkredsen ønsker det, eller ikke har res-
sourcerne til at indkalde og afholde dette møde, er regionsbestyrel-
serne forpligtet til at få indkaldt og afviklet mødet. Storkredsen skal 
senest 1 juli udsende indkaldelsen, sker dette ikke overtager regi-
onsbestyrelserne afholdelsen af mødet.

Er der efter mødet stadigvæk ubesatte kredse, er storkredsen og 
regionsbestyrelsen i fællesskab forpligtet til at sikre, at der altid er 
kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kandidater-
ne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser dette og 
kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

Begrundelse for 5.5 og 5.6

I 2015 startede vi i østjyllands storkreds et samarbejde mellem af-
delingerne, med det formål at forberede årsmødet bedre i fælles-
skab. Det er lykkedes langt hen af vejen. Vi er ikke blevet mere enige, 
men nu kan vi tale sammen på en konstruktiv måde. Derudover har 
vi brugt kredsen til at koordinere aktiviteter på tværs af afdelinger-
ne. bl.a. fællesmobilisering til job center aktioner.

Desværre har der sideløbende kørt en konflikt mellem storkred-
sens koordinationsudvalg (består af en repræsentant fra hver afde-
ling i kredsen)  og regionsbestyrelsen i region midt.

Konflikten har gået på, hvem der havde retten til at forberede og 
indkalde til de i landsvedtægterne bestemte møder: delegeretmø-
det før årsmødet og mødet vedrørende valg af øvrige kandidater ef-
ter årsmødet.

Konkret har det bl.a. handlet om hvor møderne geografisk skul-
le holdes. Regionen har holdt på at mødet skulle holdes i Silkeborg, 
der geografisk ligger udenfor østkredsens område. Det har vi i kred-
sen været imod, fordi at det øger sandsynligheden for at de delege-
rede ikke møder op. Vi vil gerne holde møderne geografisk indenfor 
kredsens område.

Den sidste konflikt var i efteråret 2017 hvor vi i kredsen havde ind-
kaldt til delegeretmøde for at få valgt de øvrige kandidater. I kred-
sen var der enighed om, at det var de årsmøde delegerede der kun-
ne møde op, hvis der ikke blev afholdt nyvalg.

Regionen udsender derefter en mail til alle medlemmer i kred-
sen, hvor der står at det er de regions delegerede der har stem-
meret. I øvrigt uden at kontakte kredsen for at finde en fælles af-
klaring. Det skabte meget forvirring og dårlig stemning omkring 
mødet.

Jeg syntes, at det er tåbeligt, at vi skal spilde vores tid på den slags 
konflikter.

Det er min opfattelse at konflikten bunder i fortolkningen af for-
muleringen : ”

”Regionsbestyrelserne er ansvarlige for...” i de nuværende vedtæg-
ter.

Jeg og andre har den opfattelse at det betyder at regionsbesty-
relsen skal organiserer møderne, hvis kredsen ikke selv kan eller vil.

Regionsbestyrelsen mener at det betyder, at regionsbestyrelsen 
enerådigt kan afholde møderne uden hensyntagen til hvad afdelin-
gerne i kredsen selv ønsker.

Der er ikke tvivl om at det er kredsene der vælger kandidater m.m. 
Derfor er det også absurd, at vi ikke selv kan få lov til at organise-
rer møderne.

Mine to forslag præciserer at det er kredsen der beslutter ram-
merne for møderne, hvis den kan. Hvis ikke er det regionsbestyrel-
sen der tager over.

Stillet af Rune Holst Jakobsen, Århus

5.7 ÆF TIL § 17 ANSATTE
§17. ANSATTE
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger øvrige ansættelsesvilkår i en 
personalehåndbog og kan indgå overenskomst med de ansattes fag-
lige organisationer, der ligger inden for rammerne fastlagt af ved-
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tægterne. Personalehåndbogen skal forhandles med de ansatte. Fol-
ketingsgruppen og andre organer i Enhedslisten med ansatte inddra-
ges i drøftelserne vedrørende vilkår for ansatte i partiet.

Efter sidste linje tilføjes:
”Overenskomstforhandlinger vedrørende vilkår for lønnet gravi-

ditetsorlov, barselsorlov, forældreorlov og omsorgsdage for partiets 
ansatte føres med udgangspunkt i vilkårene for metalarbejdere an-
sat i staten.”

Begrundelse

Ansatte i Enhedslisten har i dag væsentligt ringere barselsvilkår end 
der er gældende for en lang række andre lønmodtagergrupper på 
det danske arbejdsmarked. Mødre er har en væsentligt kortere gra-
viditetsorlov og fædre/medmødre har langt ringere rettigheder når 
det handler om den lønnede forældreorlov.

Det handler med andre ord om partiet som arbejdsgiver. Vi mener 
selvsagt ikke, at ansatte i Enhedslisten skal tilbyde væsentligt bed-
re vilkår end arbejderklassen i lignende jobs har tilkæmpet sig i an-
dre dele af samfundet, men de skal sørme heller ikke tilbyde væsent-
ligt ringere.

Vi står i den paradoksale situation at faglige kammerater i Enheds-
listen har rejst– og fortsat rejser – krav om bedre barselsvilkår og li-
gestilling i barsel mellem kønnene og familieformerne, og har fået 
vundet væsentlige sejre – bl.a. indenfor hele det offentlige område – 
men at vores parti på det her område har en praksis, der repræsen-
terer det modsatte.

En anke på årsmødet sidste år var, at forholdene omkring barsels- 
vilkår, graviditetsorlov, omsorgsdage osv. i Enhedslisten blev afgjort 
ved overenskomstforhandlingerne med vores egne ansatte med ud-
gangspunkt i de gældende overenskomster i øvrigt.

Imidlertid er det sådan, at vores vedtægter faktisk ikke giver no-
get fingerpeg overhovedet om, hvilke andre overenskomster En-
hedslisten som arbejdsgiver skal læne sig op af i spørgsmål om bar-
sel og omsorgsdage, og dermed heller ikke noget om, hvilke over-
enskomster vores ansatte kan bruge som udgangspunkt for for-
handlingerne.

Det er selvsagt uholdbart, hvis en arbejdsgiver – herunder også os 
selv – har mulighed for at kan plukke hist og pist i forskellige overens-
komster, så det nu passer arbejdsgiveren bedst – om det så er et fir-
ma, en organisation eller en institution, vi taler om. Faglige tillidsfolk 
ville aldrig acceptere det på andre dele af arbejdsmarkedet.

Da forhold omkring barsel og omsorgsdage mv. i Enhedslisten net-
op afgøres ved overenskomstforhandlinger mellem partiets ledelse 
og partiets ansatte, så er vores forslag 1) fremadrettet og vil gæl-
de den næste runde af overenskomstforhandlinger, 2) en præcisering 
af vedtægterne, så det fremadrettet står klart, hvor udgangspunktet 
for forhandlingerne skal tages.

Omkring barselforhold mv. for metalarbejdere ansat i staten, så 
se: 

https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Documents/Over-
enskomster-i-staten/2015/2015%20Cirk.%20-%20Barsel,%20adopti-
on,%20omsorgsdage.pdf

Stillet af Knud Holt Nielsen, Vesterbro, Charlotte Lund, Vesterbro, Jo-
nas Paludan, Roskilde, Susanne Langer, Nordvest, Vibe Fengel, Valby

5.8 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Forslag til vedtægtsændring:
1. Til § 19 tilføjes: ”Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler det 
skattefri omkostningstillæg til partiet, der til gengæld refunderer do-
kumenterede omkostninger.”

 
1.a. Hvis dette ikke vedtages, foreslås vedtægtsændring samme sted: 
”Der betales 1/3 partiskat af det skattefri omkostningstillæg.” 

Begrundelse

Det er naturligt, at der også betales partiskat af det skattefri om-
kostningstillæg. Det er muligt, at det er nødvendigt at præcisere i 
vedtægterne, derfor forslagene.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

5.9 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
§19. PARTISKAT OG ØKONOMI
Stk. 1. Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler partiskat sva-
rende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en 
faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og 
særlige udgifter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem en betyde-
lig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan hovedbestyrelsen 
i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. 
Der betales også partiskat af eftervederlaget som folketingsmedlem.

Tilføjelse til stk. 1:  Såfremt de pågældende har lønindkomst el-
ler indtægt ved selvstændighed virksomhed, der indebærer, at den 
pågældende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der 
overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i Køben-
havn, skal den overskydende del af eftervederlaget indbetales i par-
tiskat. Partiskatten afregnes efter de første 12 måneder og derefter 
ved eftervederlagsperiodens afslutning.

Stillet af Hovedbestyrelsen

5.10 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Stk. 2. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler par-
tiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnit-
tet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af 
skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fuldtidsansat lokalpoli-
tiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan den 
pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig re-
duktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventuelle 
eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker.

Tilføjelse til stk. 2 og 3. Såfremt de pågældende har lønindkomst eller 
indtægt ved selvstændighed virksomhed, der indebærer, at den pågæl-
dende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der overstiger 
gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København, skal den 
overskydende del af eftervederlaget indbetales i partiskat.

Begrundelse for 5.9 og 5.10

Enhedslisten har gjort sig til talsmand for, at eftervederlaget for af-
gående politikere skal fungere som et økonomisk sikkerhedsnet, hvis 
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det ikke er muligt at få et job og at det derfor lovgivningsmæssigt 
skal sikres, at der sker modregning i eftervederlaget, hvis afgåen-
de politikere efter endt embedsperiode får arbejde, således at man 
ikke både får fuldt eftervederlag og samtidig lønindkomst og dermed 
dobbeltløn i en periode.

Lovgivningen om eftervederlag
Folketingsmedlemmer har ret til eftervederlag svarende til grundve-
derlaget for folketingsmedlemmer i op til 2 år, hvis de forlader folke-
tinget pga. valg eller sygdom. I det første 12 måneder modregner sta-
ten lønindtægter mm. idet det afgående folketingsmedlem dog altid 
er ret til et eftervederlag på ca. 135.000 kr. I perioden efter de første 
12 måneder modregnes krone for krone.

I kommuner og regioner har afgående borgmestre og rådmænd 
ret til eftervederlag svarende til deres borgmestervederlag i op til 12 
måneder, når de forlader hvervet. Der sker ikke modregning i efter-
vederlaget uanset om den afgående borgmester/rådmand får løn-
indtægter.

Enhedslisten har i starten af 2018 stillet to beslutningsforslag i fol-
ketinget, der for det første indebærer, at borgmestres/rådmænds 
eftervederlag modregnes i forhold til lønindtægter på samme måde 
som det sker for folketingsmedlemmer og for det andet indebærer at 
der sker fuld modregning for både folketingsmedlemmer og borgme-
stre/rådmænd, således at eftervederlaget formindskes i samme takt 
som der kommer lønindkomster.

En vedtagelse af disse beslutningsforslag og efterfølgende ændrin-
ger i lovgivningen vil lukke de huller, der er i den nuværende ordning.

Forslaget om ændrede regler for partiskat af eftervederlag

Hvis beslutningsforslagene ikke vedtages i folketinget er der behov 
for at Enhedslistens vedtægter præciseres, således at vores folke-
valgte ikke modtager dobbeltløn i eftervederlagsperioden. Det er en 
problemstilling, der for folketingsmedlemmer er relevant i de første 
12 måneder af eftervederlagsperioden og for borgmestre/rådmænd 
i hele eftervederlagsperioden på op til 12 måneder.

Med de foreslåede forslag til tilføjelser til vedtægternes § 19 stk. 1 
og 2 vil der ved beregningen af partiskat af eftervederlag også tages 
hensyn til lønindkomster i eftervederlagsperioden i modsætning til 
den nuværende bestemmelse, hvor partiskatten alene betales ud fra 
eftervederlagets størrelse.

Stillet af Hovedbestyrelsen

Kommentar fra HB
Der arbejdes på en sammenskrivning med forslag 5.11

5.11 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Ny §19, stk. 4:
Partiskat af eftervederlag beregnes således, at ingen på grund af ef-
tervederlaget stilles bedre end en faglært metalarbejder i Køben-
havn. Derfor betales partiskat svarende til den andel af efterveder-
laget, der – sammenlagt med evt. anden indtægt – overstiger gen-
nemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København, minus fra-
drag af skat og særlige udgifter.

Begrundelse
Spørgsmålet om eftervederlag har rejst en del debat i og omkring En-
hedslisten, og vi ønsker med forslaget at slå fast, at enhedsløn er et 
grundprincip for Enhedslisten, og at forhenværende fuldtidspolitikere 
ikke skal modtage dobbeltløn i form af eftervederlag og anden ind-
tægt. Samtidig mener vi, at partiskatten af eftervederlag skal indgå i 
finansieringen af vores aktiviteter som parti.

Stillet af Ditte Marie Thejsen, Odder, Peter Saxtrup Nielsen, Århus og 
Lasse P. N. Olsen, Aalborg  

5.12 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
I §19 stk 1, 2 og 3 indsættes efter paranteserne:
 “Ved indtægt forstås både vederlaget og andre personlige indtæg-
ter i forbindelse med hvervet.”

Begrundelse

Forslaget garanterer, at ingen professionel politiker tjener mere, end 
den i partiet aftale mindsteløn. Udgifter vil stadig blive fuldt dækket. 
Min oplevelse er, at dette er den almindelige fortolkning af vores ved-
tægter og det står klart med dette forslag.  

Dette er særligt vigtigt fordi vi stiller op til EU-parlamentet. Her ud-
betales ‘dagpenge’  på 306€ om dagen.

Samtidig opklarer det den uenighed, der har været om fortolknin-
gen af folketingsmedlemmers vederlag. 

Det fulde overblik er her:
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-tje-
ner-et-medlem-af-europa-parlamentet
Og her
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vilkaar#E-
29E1237E3E540CE8BE676F62762D619

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus

5.13 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Forslag til vedtægtsændring § 19 stk. 5
Følgende tilføjes efter ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regi-
onsrådsmedlemmer betaler …”

Her tilføjes ”som udgangspunkt” hvorefter sætningen fortsættes.

Begrundelse

Afdelingen vurderer hvad og hvordan deres kommunalbestyrelses-
medlemmers vederlag skal prioriteres i afdelingens arbejde – jf. En-
hedslistens vedtægter § 5 stk. 2 hvoraf fremstår: ”Afdelinger skal have 
selvstændig økonomi og egne vedtægter”. HB´s fortolkning af Årsmø-
de beslutning, betyder at alle afdelinger skal have godkendt deres 
økonomiske dispositioner omkring Kommunalbestyrelsesmedlem-
mer i Forretningsudvalget, hvilket fratager afdelingernes autonomi 
og prioritering af det politiske arbejde.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dra-
gør

http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-tjener-et-medlem-af-europa-parlamentet
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-tjener-et-medlem-af-europa-parlamentet
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vilkaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vilkaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vilkaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vilkaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619
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 5.14 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Følgende slettes:
”Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat 
gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret 
til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer. 
Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de vedtagne ret-
ningslinjer”

Og ændres til:
Hovedbestyrelsens retningslinjer vedtaget 3.december 2016 anven-
des såfremt der opstår problemer omkring betaling af partiskat i lo-
kalafdelinger eller regioner. Konkrete afgørelser vedrørende dette 
træffes af FU.

Begrundelse

Hovedbestyrelsens retningslinjer vedtaget på HB mødet 3.decem-
ber 2016 er en alvorlig tilsidesættelse af Enhedslistens vedtægter § 
5 hvor fremstår: ”Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i En-
hedslisten …” og indeholder en kontrol og centraliseringsmekanisme 
af afdelingernes økonomiske dispositioner, vi som socialister på an-
dre planer arbejder mod.

Det kommunale landskab er sammensat meget forskelligt og der-
for skal lokale aftaler med folkevalgte kommunalbestyrelsesmed-
lemmer ikke konfirmeres i Forretnings Udvalget. Det er afdelinger-
ne der vurderer og prioriterer de lokale politiske indsatsområder og 
hvordan disse udføres af det valgte medlem.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør

 5.15 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Ændringsforslag til vedtægt § 19 stk. 5
Tilføjelse:
Efter sætningen ” … betales ikke partiskat af denne del.” tilføjes føl-
gende:

Overstiger kommunalt- eller regionalvalgtes indkomst efter ve-
derlag den overenskomst som Folketingsmedlemmernes honorar ud-
regnes efter, betales alle vederlag til lokalafdelingen.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dra-
gør

5.16 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Ændringsforslag til vedtægt § 19 stk. 5
I sætningen: ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmed-
lemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/
lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation” tilføjes ef-
ter betaler:

“Som udgangspunkt” efter betaler.

Begrundelse for 5.15 og 5.16

Hovedbestyrelsens retningslinjer vedtaget på HB mødet 3.december 
2016 har vist sig at tilgodese valgte medlemmer med en i forvejen høj 
indkomst. Jf. følgende eksempel:

En ansat i Enhedslisten valgt til kommunalbestyrelsen frikøbes en 
dag ugentligt, for at varetage KB arbejde. I samme afdeling er valgt 
en person på Fleksjob ydelse, der grundet overførselsindkomst ikke 
frikøbes.

I forhold til partiskat betaler den ansatte/frikøbte med udgangs-
punkt i HBs retningslinjer 1:24 til afdelingen, hvor Fleksjobberne beta-
ler 1:8 af vederlag fra det kommunalpolitiske arbejde.

Som modtager af socialeydelser eller anden overførselsindkomst 
har man ikke samme muligheder for frikøb som beskæftigede kam-
merater, trods samme politiske arbejde.

Dette indarbejdes i HB´s retningslinjer for partiskat. 

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dra-
gør

5.17 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
ÆF til § 19, ny stk. 5 (efterfølgende paragraffer opnummereres)

Stk. 5. Tidligere folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer 
for Enhedslisten, borgmestre og andre der på grund af tillidshverv 
for Enhedslisten modtager eftervederlag, skal afstå fra denne fra det 
tidspunkt, hvor de overgår til et andet lønnet arbejde. Er der kompli-
cerende forhold, laver FU en konkret afgørelse – med udgangspunkt i 
en faglært metalarbejders forhold i København.

Begrundelse

Forslaget lukker det hul, som viste sig i eftervederlagssagen lige før 
jul. Ved at “afstå fra”, opererer vi heller ikke med at kunne inddrage 
betalingen i partiskat, hvilket er det mest konsekvente, når vi er imod 
dobbeltbetalingen. Det kan koste lidt i budgettet, men er en fornuf-
tig investering i at fastholde vores troværdighed. Det gør diverse ad 
hoc-beslutninger om at støtte velgørende formål ikke – de mudrer 
derimod billedet. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

5.18 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
ÆF til § 19, ny stk. 6 (efterfølgende paragraffer opnummereres)
Stk. 6. Folketingsmedlemmernes skattefrie omkostningstillæg inddra-
ges i partiskat på en skattemæssig neutral måde. Konkrete særom-
kostninger refunderes efter regning eller efter en akkord aftalt med 
FU.  

Begrundelse

Forslaget lukker det hul, som Morten Kabell har påpeget i efterve-
derlags-debatten, nemlig det skattefri tillæg på 5000 pr. måned, 
som Enhedslisten er imod. For ikke at ramme uretfærdigt, sikrer for-
slaget, at faktiske konkrete særomkostninger fortsat kan refunde-
res. Samt at der kan laves en akkord, hvis det kan være lettere at 
administrere.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus
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6. OPSTILLEDE TIL   
VEJLEDENDE URAFSTEMNING 
OM SPIDSKANDIDATER  
TIL FOLKETINGET
Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning 
om de øverst placerede folketingskandidater. Alle kandidater er no-
teret med køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og fagforening. Un-
der hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har 
spørgsmål eller behov for uddybning. Landskontoret kan svare på, 
hvornår de enkelte kandidater falder for rotationen.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets be-
slutning om fordeling af folketingskandidater. 

Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som 
foregår elektronisk fra den 8. marts kl. 8 - 15. april kl. 12. Du vil mod-
tage en mail med link til afstemningen den 8. marts – og medlem-
mer uden mail får tilsendt et brev. Er du i tvivl, om vi har din mailad-
resse, så send den til landskontoret@enhedslisten.dk inden den 6. 
marts 2018.  

Allan Berg Mortensen
Allan Krautwald
Anja Radeka 
Anna Berg
Anne Hegelund
Bruno Jerup
Christian Juhl
David Rønne
Dokse Adzievski
Eva Flyvholm 
Eva Milsted Enoksen
Fatih Baran
Gunna Starck
Hans Jørgen Vad
Helena Jørgensen
Helge Bo Jensen
Helle Nielsen
Henning Hyllested
Ibrahim Benli

Jakob Lindell Ruggaard
Jakob Nerup
Jakob Sølvhøj
Jean Thierry
Jeanne Toxværd
Jens Wogelius
Jesper Kiel
Jette Gottlieb
Jonathan Simmel
Jørgen Bodilsen
Lasse Egelund
Linda Havanna Hansen
Louis Jacobsen
Mai Villadsen
Maja Albrechtsen
Margit Kjeldgaard
Maria Reumert Gjerding
Marianne Rosenkvist
Martin Schmidt Konradsen
Maya Ryom
Mikkel Hedegreen
Mikkel Skovgaard Hansen
Nikolaj Villumsen
Ole Wedel-Brandt
Peder Hvelplund
Pernille Skipper
Rasmus Vestergaard Madsen
Reza Javid
Rosa Lund
Rosa Wittrup
Rune Lund
Sarah Nørris
Simon Halskov
Sinem Demir
Susanne Flydtkjær
Søren Egge Rasmussen
Søren Søndergaard
Torsten Ringgaard
Ulf Harbo
Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez
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ALLAN BERG MORTENSEN
Helsingør, mand, 57 år
Pædagog, BUPL 

Allan Berg Mortensen, 57 år, medlem af Helsingør 
byråd siden 2006 

Enhedslisten skal være et revolutionært, refor-
mistisk parti. Revolutionært fordi vi ønsker gennemgribende foran-
dringer af samfundet, reformistisk fordi vejen til et socialistisk sam-
fund foregår både som følge af reformer og i spring. Revolution og re-
formisme er ikke modsætninger men komplementerende. 

Mit fokus er først og fremmest den stigende ulighed. Fattigdom og 
udstødelse øges under den nuværende regering. Enhedslistens op-
gave skal være at bremse og forhindre alle beslutninger der fører til 
stigende ulighed (f.eks. kontanthjælpsreformen) og samtidigt foreslå 
og få vedtaget beslutninger der fører til øget lighed (f.eks. afskaffel-
se af starthjælp)

Enhedslisten er blevet et meget større parti. Et drømmescenarie 
der både skyldes vores politik men især SF og S´s svigt. En hovedop-
gave er at fastholde denne tilslutning og gerne øge den, helst på be-
kostning af DF. Mange af DF´s vælgere burde stemme på os men fø-
ler sig fremmedgjort i forhold til en intellektualiserende venstrefløj. Vi 
skal være klare i mælet og formulere os uden overflødige akademi-
ske vendinger, så vi bliver et troværdigt alternativ til DF. 

Enhedslisten skal væk fra københavneri og have en naturlig pla-
cering over alt i DK. Derfor skal reglerne om urafstemning ændres, 
så det ikke kun er medlemmer fra de største partiforeninger der har 
mulighed for at komme højt på vores interne top 20 liste.  

allankist@gmail.com 

ALLAN KRAUTWALD
Svendborg, mand, 65 år
Kontoruddannet, pensionist, HK

En byge af nedskæringer, forringelser og ydmygel-
ser er under skiftende regeringer haglet ned over 
nogle af samfundets udsatte, de syge og de ledige. 

Det næste år bliver afgørende for om den nyliberalistiske politik 
skal fortsætte eller erstattes af empati og fællesskab. Her har En-
hedslisten en helt afgørende rolle, hvorfor vi må sætte alle sejl ind 
på at styrke partiet frem mod det Folketingsvalg, der kommer inden 
vi mødes til årsmøde 2019. 

Store dele af befolkningen er enige med os i vores modstand, mod 
denne afmontering af velfærdssamfundet. Vi skal fortsat styrke kri-
tikken af denne politik og alliere os med de mange folkelige, sociale 
bevægelser der er dukket op, som f.eks. Næstehjælperne og Jobcen-
trets ofre. Der skal bl.a. ske markante forbedringer af reformerne af 
førtidspension og fleksjob, forringelserne af sygedagpengene skal 
rulles tilbage, kontanthjælpsloftet fjernes og dagpengesystemet 
genoprettes.  

Disse krav skal klart og tydeligt fremføres forud for det kommende 
valg, ligesom de bør stilles efter et valg før vi peger på en forhand-
lingsleder i forbindelse med udnævnelsen af en ny regering. Befolk-
ningen skal kunne forvente at Enhedslisten viser en anden vej end 
nedskæringens. 

Jeg er bosat i Svendborg, oprindelig kontoruddannet, men var i 
over 20 år beskæftiget som studievært på en række lokalradioer og 
DR. 

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, på en række poli-
tiske tillidsposter og i forskellige bevægelser. 

Jeg er medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse. 

krautwald@oncable.dk 

ANJA RADEKA
Vesterbro, kvinde, 28 år 
Studerer Tværkulturelle Studier,  
Akademikernes A-kasse 

Jeg vil arbejde for lige rettigheder, en solidarisk og 
social integrationspolitik.  

Jeg er flygtningebarn fra Bosnien og har oplevet en vellykket in-
tegration, fordi almindelige borgere interesserede sig og ønskede at 
hjælpe mennesker, der havde mistet. Jeg fik samme muligheder som 
danske unge – det har gjort at jeg har fået en uddannelse, et netværk 
og haft selvtilliden til at gå ud i samfundet. Jeg vil have det Danmark 
tilbage hvor man er solidarisk og uegennyttig; hvor stærke fællesska-
ber byder udsatte ind.  

Jeg har talt med mange minoritetsunge, som føler sig langt væk 
fra jævnaldrende danske unge. Disse unge som er født og opvokset 
i Danmark oplever hele tiden, at der stilles spørgsmålstegn ved om 
de nu også er rigtigt danske. Det er ødelæggende for den enkelte, 
men også for samfundet. Vi skal som solidarisk parti tage dette langt 
mere alvorligt. Derfor skal vi støtte græsrødderne i deres arbejde for 
at skabe stærke fællesskaber.  

Vi skal arbejde for et mangfoldigt Danmark – og et mangfoldigt En-
hedslisten.  Der skal også gøres op med den stigende ulighed. På Ve-
sterbro har jeg set et kvarter forandre sig til en velhaverenklave. Der 
skal sættes en stopper for dette vanvid hvor mennesker med lavind-
komster, enlige og mennesker på overførselsindkomst bliver skubbet 
ud. Det kræver omfordeling og regulering, hvis vi skal have et sam-
fund hvor pengepung og social arv ikke bestemmer mulighederne.  

Jeg er mor, studerer Tværkulturelle Studier og har indsigt i arbejdet 
mod social kontrol.   

anjaradeka@hotmail.com 

ANNA BERG
Nørrebro park, kvinde, 29 år
M.Sc kønsstudier, social- og ligestillingspolitisk 
rådgiver i Enhedslisten, DM 

Ligestilling og feminisme fylder mere og mere i 
den offentlige debat. Men på Christiansborg er 
Regeringen og Dansk Folkeparti ved at tage patent på ligestillings-
debatten. Ligestillingskampen individualiseres og tages som gidsel i 
en fremmedfjendsk debat alt imens den økonomiske ulighed øges 
med asociale reformer. Enhedslisten skal være venstrefløjens front-
løber i ligestillingskampen og i samarbejde med spirende bevægelser 
formulere fællesskabsorienterede løsninger på de ulighedsskabende 
strukturer, der i øjeblikket holdes i hævd.   

Med vores feministiske delprogram fra 2017 er vi godt på vej. Men 
det forpligter. I Enhedslisten er vi kendte for at handle i overensstem-
melse med vores politiske principper. Det er vigtigt og troværdigt. 
Derfor bør vi de kommende år arbejde med at omdanne vores fe-
ministiske og socialistiske principper til en politisk og organisatorisk 
praksis, der vil øge mangfoldigheden i vores parti.  

Indtil nu, har jeg primært lagt mit politiske engagement i elev- og 
studenterbevægelsen og LO fagbevægelsen. Som ung gymnasieelev 
og DGS-aktivist meldte jeg mig ind i Enhedslisten fordi Enhedslisten 
var det parti, der både lyttede, gik med os på gaden, tog vores krav 
alvorligt og gjorde dem til en del af partiets politik. Den måde at 
lave forandring på – hvor vi understøtter, politikudvikler og kæmper 
sammen med sociale bevægelser – skal videreføres og vi skal fort-
sætte med at udvikle nye måder for samarbejde og samling af ven-
strefløjen.

annaberg@gmail.com 
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ANNE HEGELUND 
Århus, kvinde, 29 år 
Socialrådgiver, arbejder med unge udsatte  
arbejdsløse, Dansk Socialrådgiverforening 

Jeg er 29 år og bor i et queerfeministisk kollektiv 
i Århus Vest. Her var jeg lokal kandidat under sid-
ste folketingsvalgkamp. Det gav mig for alvor blod på tanden. Vi skal 
have spredt det gode budskab; En anden politik er mulig, og vi har en 
verden at vinde! Derfor stiller jeg mig til rådighed som spidskandidat 
for vores parti, og håber på jeres opbakning.    

Vi skal være et klart alternativ til både den sidste socialdemokra-
tisk ledede regerings nødvendighedens politik og den nuværende re-
gerings velfærdsafviklende og umenneskelige politik. Mine mærkesa-
ger under sidste valgkamp var; Afskaf arbejdsløshed - udryd fattig-
dom, Flygtninge velkommen - tag jeres familier med, og Støt oprør - 
stop krig. Det er det stadig.    

Vi skal sætte ord på, hvordan vi deler arbejdet, så ingen behøver at 
gå stressede i seng eller mangle noget at stå op til, og alle kan leve et 
godt og værdigt liv. Vi skal insistere på at behandle vores medmen-
nesker med respekt, også flygtninge og arbejdsløse. Vi skal vise soli-
daritet med palæstinenserne, kurderne, saharawierne og alle andre 
som kæmper for at gøre sig fri af undertrykkelse.    

Jeg er økofeminist og revolutionær socialist. Kapitalismens evige 
jagt på profit går hårdt ud over mennesker, klima og miljø. Så de røde 
og grønne kampe må og skal kædes sammen. Jeg har været aktiv i 
både studenter- og fagbevægelsen, fredsvagt i Palæstina og med-
menneskesmugler i Danmark. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun kal-
der os bevægelsernes parti, men også handler sådan. 

annehegelund@gmail.com 

BRUNO JERUP 
Næstved, mand, 60 år 
Cand. Scient, gymnasielærer, GL 

Enhedslisten skal være det visionære socialistiske 
parti samtidig med, at vi overalt kæmper for kon-
krete forbedringer for befolkningen. Vi skal blive 
bedre til at udtrykke, hvad det er, vi kæmper for. 

Ø skal stå for de universelle rettigheder. Universelle menneskeret-
tigheder bl.a. forsamlingsfrihed og ytringsfrihed, men også univer-
selle rettigheder på det sociale område og på det sundhedsmæssi-
ge område. Vi skal være et parti for ligestilling, tolerance og åbenhed. 

Enhedslisten skal være et parti for 25 % af befolkningen. Et mål om 
at 10 % opbakning ved næste valg er et skridt på den vej. 

Vores politik skal være i stadig udvikling og forbedring, men vi skal 
naturligvis fastholde vores grundlæggende kapitalismekritik og so-
cialistiske mål.  

Vi må evne at finde alliancer overalt for at trække politikken i en 
rød og grøn retning. Arbejdet i folketinget, i kommunerne og regio-
nerne er ikke kun talerstole. Det er politiske kamppladser. For mig er 
der ikke nogen modsætning mellem parlamentarisk og udenomspar-
lamentarisk arbejde. 

Jeg var med til at starte Enhedslisten og jeg havde dengang og nu 
et ønske om, at skabe et vitalt socialistisk parti. Jeg synes alt andet 
lige, det projekt er godt på vej. 

Jeg var en del af Enhedslisten første folketinggruppe fra 1994-1998 
og var i 2018 barselsvikar i folketinget for Eva Flyvholm i 8 måneder. 
Jeg er netop blevet genvalgt som medlem af regionsrådet for region 
Sjælland.  

bruno.jerup@mail.dk 

CHRISTIAN JUHL 
Silkeborg, mand, 64 år 
Specialarbejder, medlem af Folketinget, 3F 

Jeg er tidligere skovarbejder, bygningsarbejder og 
formand for 3F i Silkeborg, Jeg er aktiv i 3Fs inter-
nationale arbejde og i Arbejdernes Internationa-
le Forum der støtter kæmpende i Mellemamerika, Asien og på Vest-
bredden.  

Jeg har været medlem af Folketinget siden 2011. Her er jeg jeg er 
ordfører for arbejdsmiljø, udviklingspolitik (3. verden), Nordisk Råd, 
Grønland og Færøerne, og for mindretal. Jeg er medlem af Folketin-
gets præsidium.   

Jeg bor i et bofællesskab i Silkeborg sammen med 2 andre familier.  
Karen Marie og jeg har en kolonihave, der dyrkes økologisk på 25. år. 
Jeg roder gerne med lidt slægtsforskning, og tager en sjælden gang 
en tur på min Nimbus motorcykel fra 1950. 

Mærkesager: 
• En verden uden fattige og uden forurening • En verden uden kri-
ge & atomvåben • Et åbent Europa uden EU • Et rødt & grønt flertal 
i Folketinget • Arbejde eller uddannelse til alle • Et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø hele livet • En fagforening uden tøven 

Folketinget gør det ikke alene: 
Mange folketingsmedlemmer gør det ikke alene. Vi skal opbygge og 

styrke aktiviteten nedefra – i partiafdelinger, fagforeninger og blandt 
græsrødderne. Demonstrationer, protester & lokal aktivitet er en for-
udsætning for forandring. Der skal nemlig 2 ben til forandring – det 
parlamentariske og det udenomsparlamentariske.  

christian.juhl@ft.dk 

DAVID RØNNE 
Østerbro, mand, 47 år
Multimediedesigner, grafiker, HK

Demokratiet er i krise. Klimaet er i krise. Menne-
skerettighederne er i krise. Retssikkerheden er i 
krise. Det er kun et spørgsmål om tid før økonomien igen er i krise. 
Bag samtlige kriser gemmer der sig to ting: Kapitalismens neolibera-
le økono-religion, og den højrepopulisme, som fødes af de forringel-
ser som nedskæringslogikken påtvinger samfundet. Kampen mod ka-
pitalismens nedskæringer er også kampen mod de støvletramp, som 
høres stadigt tydeligere i horisonten. 

Det er ikke en kamp vi kan vinde med vores nuværende størrel-
se. På trods af, at jeg selv er sådan en langhåret københavnersnude, 
så mener jeg at en af vores vigtigste opgaver er at gøre op med vo-
res identitet som overvejende et bybo-parti. Hvis vi for alvor vil skabe 
forandring, skal vores politik også vinde genklang uden for de større 
byers kommunegrænser. 

Jeg er freelance grafiker og far til tre piger. Jeg meldte mig ind i li-
sten for at gøre en forskel for partiet og de politiske kampe vi kæm-
per. For demokrati. For en frihed, som er for mennesker og ikke for 
banker. Mod ulighed. Det har jeg fået mulighed for i min afdelings be-
styrelse hvor jeg også er kontaktperson, i lokaludvalget, i københavns 
bestyrelsen og tidligere i regionsledelsen. Desuden er jeg folketings-
kandidat på den del af partilisten, som er sat i regionerne. Nu håber 
jeg på at tage springet op på den del, som vi vælger på vores årsmø-
de. Min ambition er lige så stor som den er banal: At give en verden 
videre til min børn, som er bedre end den jeg modtog. 

david@david-trappaud.com 
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DOKSE ADZIEVSKI 
Tårnby-Dragør, mand, 41 år 
Handelsgymnasium, arbejdsløs, HK 

Mit navn er Dokse Adzievski, og jeg er født i Dan-
mark af makedonske forældre. Jeg vil gerne op-
stilles som folketingskandidat, da jeg er meget in-
teresseret i landspolitik, og den interesse har jeg haft, siden jeg var 
lille, da jeg kommer fra en meget politikinteresseret familie. Mine 
mærkesager og det jeg bl. a. vil arbejde for er :  
1. At ændre Danmark til et mere solidarisk land - fx ved at hjælpe 

personer med de mindste indkomster. 
2. Personer med de højeste indkomster i landet vil komme til at skul-

le betale mere til samfundet - ved at sætte deres skatter op. 
3. Forhindre virksomheder og personer med at overføre penge til 

“skuffeselskaber” i udlandet med det formål for at undgå at beta-
le den skat de skal. 

4. At værne om miljøet. 
5. Unødige privatiseringer af statslige virksomheder. 
6. Bedre offentlige transport. 
7. Ændre udlændingepolitikken - bl. a. så man kan blive gift med den 

person man elsker og dermed opholde sig lovligt i sit hjemland. 
8. Ændre forsvaret. 
9. Danmark skal forøge bistandshjælpen. 
10. En mere selvstændig udenrigspolitik - hvor USA og EU ikke skal be-

stemme, hvilke holdninger vi skal have. 
11. Ændre EU-strukturen - bl. a. hvor vi gør op med bureaukrati-

et. 

dokse@live.dk 

EVA FLYVHOLM  
Holbæk, kvinde, 36 år
Roskilde Universitet, folketingsmedlem, Djøf  

Flere mennesker skal kunne leve gode liv, og der-
for har vi brug for fred, lighed og socialisme. Vi har 
også brug for gode uddannelser, ordentlige for-
hold for syge og arbejdsløse, en anstændig flygtningepolitik, stærk 
kollektiv trafik og et grønt Danmark med færre kemikalier og mindre 
pis.  Derfor, er jeg glad for at være en del af vores politisk fællesskab 
i Enhedslisten, og derfor genopstiller jeg til Folketinget.   

Som Freds- og forsvarsordfører har jeg modarbejdet det vanvittige 
kampfly-køb. Det er desværre ikke lykkedes at få stoppet det end-
nu, men vi har sgu prøvet ihærdigt. Og der er i den grad brug for at 
sætte en ny dagsorden om at forebygge krige og konflikter i stedet 
for at opruste militært.   

Jeg er folketingskandidat i Sjællands storkreds, og det vil jeg me-
get gerne fortsætte med. Vi er blevet et stærkt parti på hele Sjæl-
land, Lolland og Falster og det er jeg stolt af. Enhedslisten skal være 
det oplagte valg for de, der gerne vil sætte deres kryds et mere soli-
darisk sted end DF eller S.   

Frem mod det kommende folketingsvalg vil jeg gerne samarbejde 
med vores kommunalvalgte, aktivister og foreninger om lokale kam-
pagner, der skal vise at vi også er tilstede i folks hverdag og ikke kun 
på Christiansborg.  Jeg er 36 år, og arbejder i øjeblikket på at få flyt-
tet mig selv, min mand og vores søde lille dreng ud i den sjællandske 
natur, og få lidt mere tog-tid til at skrive læserbreve.    

elevfl@ft.dk 

EVA MILSTED ENOKSEN 
Christianshavn, kvinde, 38 år 
Statskundskab, Københavns Kommunes  
indsatsteam mod social dumping, DJØF 

Jeg er stolt af at være medlem af et parti, som 
sætter handling bag ordene, i forhold til at be-
kæmpe ulighed, klimaødelæggelse og krig. Vi kæmper hver dag for 
en bedre, mere demokratisk og mindre ulige verden. Det skal vi gøre 
på alle niveauer i samfundet, også på Christiansborg.  

Vi skal være dem, der kæmper for et Danmark, hvor intet barn no-
gensinde oplever, at mor og far ikke har råd til en ordentlig mad-
pakke. Vi skal kæmpe for et arbejdsmarked, med ligeløn, hvor der er 
plads til både de stærke og de mindre stærke og hvor arbejdslivet 
kan indrettes til de forskellige faser af livet, med børn, gamle foræl-
dre og andet, der skal være mulighed for at bruge tid og energi på. 
Vi skal kæmpe for, at vi i Danmark tager ordentligt og værdigt imod 
flygtninge, og giver dem mulighed for at være den store ressource i 
samfundet, de kunne være, hvis bare de fik lov. Og så skal vi selv-
følgelig kæmpe for et Europa og en verden, uden oprustning og rov-
drift på klima og miljø, hvor multinationale virksomheder ikke sætter 
dagsordenen og en lille gruppe superrige ikke bliver ved med at beri-
ge sig på bekostning af flertallet.  

Jeg har tidligere blandt andet arbejdet med og mod EU for Folke-
bevægelsen mod EU, Enhedslisten og Oplysningsforbundet DEO. Nu 
arbejder jeg i Københavns Kommunes indsatsteam mod social dum-
ping.  

Jeg har været medlem af EL i 6 år og lokalt aktiv i 5, både som kon-
taktperson og medlem af Københavnsbestyrelsen. Jeg 38 år og bor 
på Christianshavn med min mand og vores tre børn.   

eenoksen@hotmail.com 

FATIH BARAN 
Brøndby, mand, 40 år
Skolelærer, folkeskolelærer,  
Danmarks Lærerforening (DLF) 

Jeg er dansk statsborger med kurdiske rødder, er 
gift og har to børn. Siden 2008 har jeg arbejdet 
som folkeskolelærer i Herstedøster Skole i Albertslund. I hele mit liv 
har jeg arbejdet for at være en aktiv del af det samfund, jeg lever i 
samt har altid opsøgt muligheden for at have indflydelse på de vig-
tige beslutninger, der vedrører alle i samfundet. Derfor har jeg altid 
været aktiv hos en række civile samfundsorganisationer frivilligt og 
siddet i en række bestyrelser for at gøre en forskel til fordel for fæl-
lesskabet, som jeg selv er en del af. I mit arbejdsliv har jeg altid for-
mået at være en solid og loyal del af arbejdspladsens fællesskab, 
hvor jeg har fungeret i harmoni med mine arbejdskolleger og elever. 
Som underviser er jeg desuden stolt af at bidrage aktiv til at eleverne 
opnår færdigheder i at begå sig i et demokratisk samfund.  

På baggrund af min faglige og personlige interesse for at gøre en 
aktiv indsats for mine medmennesker socialt, kulturelt, politisk og 
økonomisk, har jeg valgt at være aktiv i Enhedslisten. I 2012 var jeg 
med til at etablere Enhedslisten Brøndby, som siden 2013 er repræ-
senteret i byrådet med et medlem. I den tid har jeg sammen med den 
øvrige bestyrelse støttet vores byrådsmedlem i Brøndby Kommune 
omkring de vigtige beslutninger, der har en betydning for alle bor-
gere i Brøndby.   

Mine mange års erfaring i en række samfundsorganisationer og 
mit faglige engagement i lærerfaget har givet mig et godt fundament 
for at gøre en forskel for borgere.

fatih_baran_2@hotmail.com 
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GUNNA STARCK
Indre by, kvinde, 74 år
Cand.scient.soc, pensionist, Djøf

Hvis proteststemmerne skal blive til rigtigt røde 
stemmer, så kræver det klar og ærlig tale, der giver 
folk billeder på nethinden. Handlinger, der kan for-
klares, forstås og give humoren plads og selvhøjtideligheden baghjul.

Danskerne skal igen turde tænke kollektivt og solidarisk, skal igen 
tro på, at det gode liv - ja, et bedre - ligger i et samfund, hvor bære-
dygtighed er det nye ord for vækst og socialisme det nye sort. Derfor 
skal Listen stå stærkt med en bred liste med solide kandidater - også 
skarpe og skrappe gamle damer på Borgen.

Jeg ved en del om meget og meget om en del, men ikke noget om 
sport. Er god til at organisere, er vedholdende, men ikke kompromis-
løs, driftsikker, men til fest og farver, har sans for tilværelsens ab-
surditeter, men ikke rod.

Listens mange dygtige medlemmer og mit kendskab til basis og or-
ganisation vil jeg bruge på, at Borgen, basis, bureaukrati og bestyrel-
se får styrket en troværdig, festlig, visionær, flittig og rød Liste.

Er sociolog, men har mest lavet politik - de senere år på de indre 
linier i HB, FU, Regionsledelse og introduktion for nye københavnske 
medlemmer. Er kontaktperson for Kvindeudvalget og min afdeling og 
sidder i Indre By Lokaludvalg for Enhedslisten. Bor i kollektiv, spiller en 
god l’hombre, driver sammen med andre filmnørder en børnefilmklub 
og finder det vigtigt at lave noget, hvor jeg træffer andre end partiet. 
Har et nært forhold til venner, børn, børnebørn og cykel.

Motto: spring over, hvor gærdet er højest.
Spørg mig gerne om hvad som helst på mail.

gunna@enhedslisten.dk 

HANS JØRGEN VAD
Århus, mand, 62 år
cand. mag. i historie, friskolelærer,  
Frie Skolers Lærerforening FSL

På det sidste årsmøde efterlystes der mere fræk-
hed og en markant, offensiv profil i folketingsar-
bejdet – noget, som vi også hører i det daglige. Men det blev desvær-
re ikke bedre i 2017. 

Jeg har selv arbejdet for, at skatteskandalen kom på hjemmesi-
den, men det var sigende, at det først skete med et års forsinkelse. 

Jeg var glad for “Der er råd”-pjecen, der kom før kommunevalget. 
Men det var også sigende, at den kun fik lov til at blive på hjemmesiden 
til tryksværten var blevet tør. Og derefter blev den gemt væk i de man-
ge uger, hvor skattelettelser over 10 mia. truede. Vi burde være langt 
mere offensive i en sådan sag, hvor vi har 85 % af befolkningen med os.

Jeg savner i det hele taget, at vi er offensive, når sagerne brænder 
på: Fx med legalisering af cannabis ift. bandekrigen, en markant re-
aktion på Mette F.s krig mod muslimske friskoler, og et klart modsvar 
på Løkkes ghetto-bulldozeri, der bygger på vrangbilleder af den fak-
tiske integration. ELs svage profil skyldes ikke, at vi mangler forslag 
og ideer – ej heller fra min side. Derfor har vi behov for flere kræfter 
på Borgen, som vil kæmpe for det. Men det kræver også, at der kæm-
pes for det i organisationen. 

Strategisk frygter jeg, at pænheden skyldes et ønske om, at EL skal 
blive et “rigtigt” støtteparti, som skal forhandle om et kommende re-
geringsgrundlag.

Men vi kan ikke presse SD uden noget reelt at true med. I stedet vil 
det presse os til et medansvar og svække vores oppositionsrolle. Det 
bliver årsmødets vigtigste debat.

hjvad@stofanet.dk 

HELENA JØRGENSEN 
Helsingør, kvinde, 41 år 
Socialrådgiverstuderende, Studerende, DS 

Stigende ulighed, uretfærdighed, klapjagt på ar-
bejdsløse, syge mennesker og alt hvad der bare 
dufter lidt af muslim. Det er hvad vi ser mere og 
mere af, hver evig eneste dag i vores samfund. Løgn og manipulation 
er gået hen og blevet et accepterede værktøj i det politiske arbejde 
på Christiansborg Der er flere og flere mennesker der ikke kan sæt-
te mad på bordet eller gå ud og købe gummistøvler eller vinterjakker 
til børnene når det gamle er slidt op, uden en håndsrækning fra an-
dre. Vi ser højtlønnede mennesker stå og fortælle at lavtlønnede, og 
de der er på overførselsydelser skal have mindre, mens de selv skal 
have mere. Det er skammeligt i et så rigt samfund som vores og vi 
skal fortsætte med at bekæmpe det. 

Jeg vil være med til det. Jeg vil være med på vores hold. Jeg vil 
være med at arbejde for et mere retfærdigt arbejdsmarked. Beva-
relse af resterne af velfærden og gerne den nødvendige udbygning 
af det sociale sikkerhedsnet. Jeg vil være med at arbejde for solida-
ritet for syge mennesker, for arbejdsløse mennesker og jeg vil være 
med at arbejde mod skattespekulanter, ”Nødvendighedens Politik” og 
fremmedehad. Jeg vil være med at arbejde for grønne tiltag, en or-
dentlig miljøpolitik. Jeg vil være med at passe på vores uddannelses-
institutioner. 

Jeg er tidligere pædagog, nu socialrådgiverstuderende. Bor i Hel-
singør og har siddet i HB de sidste 2 år. Frivillig i Reden International og 
underviser på Politiskolen i Vold mellem nære relationer.  

helenajrgensen@gmail.com 

HELGE BO JENSEN 
Albertslund, mand, 58 år
Kultursociolog, administrativ leder,  
Dansk Magisterforening 

Vi skal give præcise bud på almindelige menne-
skers problemer. På undermineringen af velfærds-
ordningerne, på fattigdommen og udstødelsen - vi skal tage nye po-
litiske initiativer overalt, hvor vi kan få øje på muligheder for at skabe 
bevægelse - og sikre små og store forandringer. Den københavnske 
vestegn er sammen med enkelte andre udkantskommuner særligt 
hårdt ramt af uligheden og markedskræfterne. Derfor er modstan-
den og venstrefløjen stærk – og bør repræsenteres i folketinget. 

Vi skal ikke nøjes med at regulere markedsøkonomien, men sæt-
te fællesskab og demokrati ind imod kapitalisme og markedskræf-
ter. Vil stiller os ikke tilfredse med lidt mindre sprøjtegift, men kræver 
omstilling til 100% økologi, Vi vil have skat på spekulation, men også 
en samfundsbank og en spekulationsfri banksektor. 

Vi skal vise at der er et reelt politisk alternativ til den nuværende 
håbløse politik. Jeg vil gerne være med til at styrke Enhedslisten som: 
• Et socialistisk parti med en solidarisk politik for økologisk omstil-
ling • Krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og mili-
tarisme • Bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med be-
vægelserne • Et modigt parti, der holder fast i vores socialismeop-
fattelse, vores EU-modstand og vores antiimperialistiske politik.  

Jeg har været aktiv i Enhedslisten siden starten. Jeg er 58 år, uddannet 
kultursociolog. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Albertslund, hvor 
jeg bor med min kæreste og de to yngste på 12 og 14 år.  

helge.bo.jensen@albertslund.dk 
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HELLE NIELSEN 
Randers, kvinde, 57 år 
Pædagog, frivilligkordinator,  
Socialpædagogernes Landsforening 

Jeg er forarget over den måde, vi behandler folk på 
overførselsindkomster. Syge bliver nægtet førtids-
pension og fleksjob. Arbejdsløse bliver jagtet rundt i et nedbrydende 
aktiveringscirkus. Jeg har selv været der og ved hvor nedbrydende, det 
er. Jeg er aktivist i Randers mod Nedskæringer siden 2014, og vi gør et 
ihærdigt forsøg på at få politikere, befolkning og medier i tale. 30 ti-
mers arbejdsuge og et mere humant menneskesyn skal prioriteres.  

Asylansøgere overlever på en integrationsydelse. Som mentor for 
en syrisk familie kan jeg se, hvordan de gør sig umage med at blive in-
tegreret. Vores statsministers brandtale om parallelsamfund er stig-
matiserende. 

I mit arbejde som pædagog har jeg set, hvad lave normeringer gør 
ved børn. Stille Anna bliver overset, og udadreagerede Peter får for 
meget negativ opmærksomhed. 

De ældre skal have omsorgsfulde sosu-personaler i deres sidste 
livsfase. Vores pligtopfyldende faggrupper indenfor ældreplejen får 
stress og sygedage. Det kan vi ikke være bekendt. 

Mere økologi og vedvarende energi er et must. Trumps vanvittige 
nedprioritering og arrogante holdninger til de vigtige miljø- og klima 
spørgsmål kræver et modspil. 

Den negative omtale af folk på overførselsindkomster skal flyttes 
over på dem, som virkelig er skyld i den for nedadgående velfærd. 
Store firmaer, som sender deres formuer i skattely. Fejl i  SKAT, som 
koster statskassen mia. af kroner. Politikere skal kunne drages til an-
svar. Det bliver den lille mand på gulvet!       

HelleNielsen_88@hotmail.com 

HENNING HYLLESTED 
Esbjerg, mand, 63 år 
Studentereksamen, 1973, medlem af Folketinget, 
3F Esbjerg Transport.Transportordfører  
og ordfører for Landdistrikter og Øer. 

Kampen for at styrke en sammenhængende kol-
lektiv trafik byder på daglige udfordringer. Vi deltager i to forligskred-
se på området, Togfonden og Bedre og Billigere kollektiv Trafik, som 
begge udgør et flertal uden om regeringen. Og den gør alt, hvad den 
kan, for at spænde ben for de aftaler, vi indgår i forligskredsen, men 
indtil nu har vi formået at holde Togfonden på skinner og afsætte 750 
mio.kr. til forbedringer af den kollektive trafik og cyklisme rundt om i 
landet – ikke mindst i Hovedstaden. 

På Landdistriktsområdet er det helt store tema udflytning af stats-
lige arbejdspladser, hvor vi fremstår som de mest kritiske. Især over 
måden, det gøres på. Og så tillader jeg mig at prale lidt: sammen 
med DF har vi en stor del af æren for, at det langt om længe er lyk-
kedes at få nedsat færgetaksterne på sejladsen til vores mange øer. 
Om end det er DF, der har haft muligheden for at afsætte penge på 
de sidste par finanslove til det, var det dog EL og DF, der allerede un-
der Thorning satte gang i processen. 

Jeg er indstillet på at tage en tur mere på Borgen. Udsigten til et 
regeringsskifte er tillokkende og spændende. Jeg vil glæde mig til at 
være med til at føre vores idéer om røde linjer og en mere markant 
kurs over for Socialdemokratiet ud i livet. 

Jeg har en fortid som havnearbejder på Esbjerg havn gennem 30 
år. Bor fortsat i Esbjerg og er gift med Ina. Vi har sammen to voksne 
børn, Thomas og Mette. 

 
henning.hyllested@ft.dk 

IBRAHIM BENLI 
Herlev, mand, 39 år 
Cand. mag. Kultur- og sprogmødestudier,  
projektleder, Dansk Magisterforening 

Uligheden og utrygheden stiger i hele verden men 
også i Danmark. Derfor er jeg stolt af at være 
medlem af et værdifuldt fællesskab som Enhedslisten, hvor kampen 
mod ulighed er højt prioriteret. Uligheden skal vi kæmpe mod såvel 
lokalt som nationalt. Som nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem vil 
jeg gøre mit for at gøre op med uligheden lokalt. Denne kamp skal 
bl.a tage afsæt i en mere solidarisk beskæftigelsesindsats og bedre 
levevilkår for sygemeldte, arbejdsløse, reformramte familier, handi-
kappede og børn, der lever i fattigdom.

Ved sidste kommunalvalg har jeg sammen med min afdeling i Her-
lev været i stand til at mobilisere nye vælgere heriblandt etniske mi-
noriteter og borgere, der er bosiddende i de sociale boligområder. 
Denne erfaring vil jeg tage med til folketingsvalget. 

Jeg er 39 år gammel og har boet 16 år i Danmark. Aktuelt er jeg 
projektleder i Holbæk Kommune for flygtninge indsatsen. Oprinde-
ligt er jeg journalistuddannet fra Ankara i Tyrkiet. I 2008 færdiggjor-
de jeg min kandidatuddannelse på RUC. Siden har jeg været chefre-
daktør for den dansk-kurdisk netavis nudem.dk. Jeg har været aktiv i 
studenterbevægelsen både i Tyrkiet og på RUC og jeg siden 2016 har 
jeg været medlem af Enhedslistens Kurdistan Solidaritetsgruppe. En-
hedslisten i Herlev og Rødovre støtter mit kandidatur. 

Jeg bor i boligforeningen Lille Birkholm i Herlev sammen med min 
kone og tre døtre. 

ibbenli@gmail.com 

JAKOB LINDELL RUGGAARD 
Brønshøj-Husum, mand, 28 år 
Bachelor fra Aarhus Universitet, rådgiver  
i fagbevægelsen, Dansk Magisterforening 

Der er noget i vejen med det politiske landskab. 
Mange i befolkningen mærker det i form af po-
litikerlede, afmagtsfølelse og passivitet. Og det 
er ikke uden grund. Det politiske centrum-ven-
stre-højre-sammensurium, styrer landet mod stigende ulighed med 
stor demokratisk skævhed og magtesløshed til følge for de mange. 

Jeg stiller op til Folketinget for Enhedslisten for at være med til at 
komme med modige, ambitiøse og systemforandrende perspektiver 
på de problemer, som flere og flere mennesker oplever i deres hver-
dag. Og for at knokle for at skabe politisk begejstring og organisering 
nedefra omkring vores politik. 

Vi har brug for begge dele, hvis vi skal kunne ændre samfundet. 
En stærk organisering af almindelige mennesker: fattige, arbejdsløse, 
lokalområder, forældre og så videre, som har styrke og fællesskab til 
at tro på de forandringer de formulerer sammen og bære dem igen-
nem omkring sig. Og en stærk ideologisk offensiv og stemme i debat-
ten, som med selvtillid kan kritisere det system der skaber proble-
merne for almindelige mennesker og hele tiden pege et skridt længe-
re ud mod et troværdigt socialistisk alternativ. 

I samarbejde med medlemmerne og med afsæt i vores stærke po-
litik vil jeg knokle for de forandringer.  

Jeg arbejder som rådgiver i fagbevægelsen og har en baggrund 
som aktiv i elev- og studenterbevægelsen og formand for Danske 
Studerendes Fællesråd. Desuden er jeg aktiv i udviklingsorganisati-
onen Oxfam IBIS og med i projektet for en venstreorienteret pod-
cast RadioAktiv.

 
j.l.ruggaard@gmail.com 
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JAKOB NERUP 
Frederiksberg, mand, 56 år 
Maskinarbejder, arbejdsmarkedsrådgiver  
i Enhedslisten, HK

Enhedslisten er lønmodtagerne og de reformram-
tes vigtigste stemme på Christiansborg. Vi taler 
imod fattigdomsydelser og social utryghed, så det høres. Vi taler vel-
færden op, og deltager i kampen for at bevare den. Vi kæmper ikke 
bare imod. Vi har visioner om en bedre fremtid, hvor der er 30 timers 
arbejdsuge, godt seniorliv, ligeløn, social retfærdighed og grøn om-
stilling. 

Vi er ikke bange for at sige, at der er råd til en bedre fremtid. Virk-
somhederne og de rige har i årevis hævet milliardoverskud, og det 
er de penge vi skal fordele socialt retfærdigt. Vi skal udfordre elitens 
fortælling om, at der ikke er råd til velfærd og social tryghed for alle 
mennesker, også flygtningene. 

Enhedslistens politik tager sit afsæt i de manges virkelighed og 
hverdag. Et langt liv som tillidsrepræsentant har lært mig, at man 
både kan være skarp i systemkritikken og formulere sociale krav med 
bred gennemslagskraft. Jeg vil bidrage til at vores politik er i øjenhøj-
de ude på arbejdspladserne, og bruge erfaringerne fra mit arbejdsliv 
som HK’er, metalarbejder m.m.  

At stille op til Folketinget er et tillidshverv, hvor der skal leveres til 
parti, vælgere og medier. Mit bidrag handler om kant mod de rige og 
at skabe håb for de mange. Vi skal tale livet, klassekampen, fælles-
skabet og feminismen op. 

Jeg har fødderne solidt plantet i vores faglige landsudvalg, sidder 
i HB, og har siden 2015 været Enhedslistens arbejdsmarkedsrådgiver. 
Jeg er 56 år, bor på Frederiksberg med Kathrine, og vi har to voksne 
børn.  

jakobnerup@gmail.com 

JAKOB SØLVHØJ
Herlev, mand, 63 år 
Ufaglært, medlem af Folketinget, FOA 

Jeg blev valgt til Folketinget i 2015 i Vestjyllands 
storkreds og stiller hermed op til en ny valgperi-
ode. Jeg er gruppeformand for folketingsgruppen 
og ordfører på områderne børn, undervisning og handicap.  

Mine erfaringer er i stort omfang hentet fra næsten 40 år som til-
lidsvalgt i fagbevægelsen, senest som sektorformand og medlem af 
FOAs forbundsledelse. Herfra har jeg et betydeligt netværk, ledel-
seserfaring, grundigt kendskab til arbejdsmarkedet og den offentlige 
sektor og erfaringer med internationalt solidaritetsarbejde.  

Mit medlemskab af Enhedslisten rækker tilbage til Enhedslistens 
start. I flere perioder været medlem af hovedbestyrelsen – aktuelt 
siden 2012. Bopælen er i Herlev. Jeg er gift med Karen, og tilsammen 
har vi 4 børn og 2 børnebørn. Enhedslisten står med gode muligheder 
for at tage et nyt spring fremad. Dem kan vi udnytte 
• ved at blive endnu mere konkrete i vores bud på politiske alternati-
ver • ved at træde endnu tydeligere frem med vores politiske visio-
ner • ved at optræde som et parti, der både kan være skarp oppo-
sition og søge  politisk indflydelse • ved at forbinde et aktivt arbej-
de i bevægelser og foreninger med vores parlamentariske arbejde • 
ved at skabe bedre sammenhæng mellem vores kommunal- og re-
gionalpolitiske arbejde og arbejdet på Christiansborg • ved at søge 
inspiration og værdifuld viden fra venstrepartier og bevægelser i an-
dre lande • ved at skabe håb om forandring • ved hårdt arbejde og 
udvikling af et endnu stærkere fællesskab i Enhedslisten. 

 
jakob.solvhoj@ft.dk 

JEAN THIERRY 
Nordvest, mand, 45 år 
Cand.polit., underviser og bestyrelsesmedlem  
i kooperative virksomheder, GL

Der er brug for, at vi i Enhedslisten fortæller klart 
og nærværende, hvad vi vil, hvis vi får 90 manda-
ter, et flertal i Folketinget og i befolkningen. De store forandringer. 

Det er det håb, vi skal tænde, den bevægelse, den folkelige revo-
lution, vi skal skabe   

Vi skal ikke være bange for at være konkrete og fortælle om, at vi 
vil indføre meget mere velfærd, gratis tandlægehjælp, gratis skole-
mad, billige boliger til alle, ingen arbejdsløshed, men masser af fri-
hed, ren luft, jord og vand og økologisk og sund mad til alle.  

For vi er selv fremtidens mennesker, der skal skabe fremtidens mu-
sik og fremtidens revolution. Det er slet ikke nok at være vagthunde, 
et korrektiv inden for systemet. Vi vil skabe et helt nyt samfund ud af 
demokrati, fælleseje og velfærd. Vi skal ikke være bange for at sige, 
at vi ikke behøver kapitalfonde og andre kapitalister til at eje og sty-
re vores virksomheder, vores butikker og vores samfund. Det kan vi 
godt selv sammen, demokratisk via fælleseje: kooperativer, kommu-
ner, regioner og stat.  

Vi skal ikke undskylde vores principprogram, men kæmpe for at 
gøre det til virkelighed.  

Vi skal lade os inspirere af UK Labours forslag til alt det man kan, 
når man er ude af EU, for eksempel nationalisering af jernbanerne. 
Vi skal være og vise den revolution, vi ønsker og som vi vil engage-
re flest mulige i at være med til at skabe. Fremtiden er næste øjeblik, 
hvor alting kan ske.   

Jeg står til rådighed for top-20-opstilling i hele landet. 

jean@fremtidsmaskinen.dk 

JEANNE TOXVÆRD
Gentofte, kvinde, 58 år
Cand.pæd., socialpædagogisk konsulent, DM
      
 
Uligheden i Danmark er accelererende og som 
Danmarks eneste socialistiske parti skal vi være tydelige og markan-
te i vores politiske udspil. Vi skal sammen med bevægelserne sætte 
dagsordner der tager et opgør med den neoliberale asociale politik, 
som skaber fattigdom. Vi skal styrke solidariteten mellem de grup-
per som socialdemokrater og andre borgerlige partier, spiller ud mod 
hinanden. 

Enhedslisten skal tydeliggøre konsekvenserne af den førte politik 
på alle platforme og aktivt støtte sociale bevægelser. 

Vi skal i Enhedslisten skabe sammenhæng i vores politiske udspil 
både lokalt og nationalt. Vi skal styrke vores udvalgsstruktur, så med-
lemsdemokratiet bliver tydeligt og skaber bredere aktivitet. 

Jeg er feministisk socialist og vil målrettet arbejde for at vi får im-
plementeret feminisme i vores politiske udspil. Intet menneske skal 
undertrykkes på grund af køn, seksualitet, religion eller etnicitet – 
det kæmper jeg dagligt for ikke foregår og det vil jeg fortsætte med. 

Jeg er 58 år, jeg er uddannet cand.pæd. og har arbejdet inden for 
alle områder i det pædagogiske felt. Jeg har siddet i hovedbestyrel-
sen i 4 år og repræsenterer Enhedslisten i Gentofte Kommune. 

Jeg vil være med til at styrke Enhedslistens profil som det eneste 
socialistiske parti i Danmark, og arbejde målrettet mod neoliberalis-
me og for et solidarisk samfund. 

jeanne.toxvaerd@gmail.com 
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JENS WOGELIUS
Odense, mand, 55 år
Uoplyst

Jeg har siden jeg blev medlem, kæmpet for at vi 
lagde mere vægt på forholdende for de allersva-
geste, og det glæder mig derfor, at EL giver det 
den prioritet det fortjener. Da jeg har arbejdet som ufaglært på fa-
brik i flere år, været medlem af fagforening, langtidsledig, 9 mdr gen-
optjening af retten til dagpenge, så jeg har også oplevet dagpen-
gesystemet, da det var til for de ledige, siden 87 på IP, mener jeg at 
have de kvalifiktioner, og den troværdighed i forhold til emnet, man 
kan forvente. Der ud over, har jeg en studentereksamen, og har læst 
på filosofi og historie på SDU. Ikke at jeg ønsker at være enkeltsags-
politiker, men jeg mener at have en forståelse af de problemer, man 
har på bunden af samfundet, man kun kan få, ved selv at have levet 
det. 

jenswogelius@msn.com 

JESPER KIEL 
Svendborg, mand, 52 år
Maskinarbejder og multimediedesigner,  
kommunal koordinator, PROSA – Forbundet  
af It-professionelle 

Der er brug for, at Enhedslisten genrejser solidari-
teten til forsvar for vores fælles velfærd. 
Enhedslisten skal fortsat være i front for den grønne omstilling, så vi 
får omlagt til 100 % vedvarende energi og økologi. Der er et stigen-
de behov for, at Enhedslisten er den klare stemme mod oprustning og 
for fred. Vi skal være det parti, som står fast på rettigheder for flygt-
ning og indvandrere.  

Opgaverne står i kø for et rødt og grønt parti, som gerne vil repræ-
sentere almindelige mennesker i al deres mangfoldighed.    

Jeg har selv en baggrund som maskinarbejder, senere multimedi-
edesigner, fagforeningsarbejde i PROSA og nu kommunal koordina-
tor i Enhedslisten. 

Med min base er i Svendborg vil jeg gerne være med til at sikre en 
Enhedslisten en god forankring i den fynske offentlighed.  Det er vig-
tigt, at Enhedslisten er synlig over hele landet i de lokale medier.   

Jeg har været med fra Enhedslistens start, og har gennem årene 
været aktiv i alt fra fredsarbejde, internationale solidaritet, fagligt 
arbejde og EU-modstand. Igennem mit byrådsarbejde har jeg kastet 
mig over natur, klima, cykelstier, forholdene for de syge, skoler, dag-
institutioner, byplanlægning og ikke mindst økonomi. 

Jeg dykker gerne ned i detaljen og kommer med konkret bud, men 
er klart mere altmuligmand end specialist. 

Efter 12 år i kommunalpolitik og et par gange som folketingsvikar er 
jeg tændt på at tage springet til landspolitik, men jeg vil fortsat ger-
ne give de landsdækkende dagsordner et lokalt strejf. 

jesper.kiel66@gmail.com 

JETTE GOTTLIEB 
Christianshavn, kvinde, 69 år 
Tømrer, A-kasse-vejleder, Bygge- Jord-  
og Miljøarb. Fagforening

Jeg stiller op til urafstemningen, fordi jeg er blevet 
klar til igen at tage en tørn i det parlamentariske 
arbejde. Jeg var medlem af folketinget fra 1994 til 2001, og trods store  
forandringer i folketingsarbejdet - ikke mindst efter “systemskiftet” i 
2001- mener jeg at kunne bidrage med erfaringer, der kan gøre nytte 
i en kommende valgperiode, - uanset regeringens farve.   

Strategi og samfundsvision skal være en større del af folketingets 
arbejde. Enhedslisten har formået at bevare kvalitet og seriøs poli-
tisk prioritering, men vi er ikke stærke nok til at fremlægge vores vi-
sioner om forandring.  

Jeg kan bidrage ud fra min faglige forankring og mit professionelle 
arbejde i a-kasse byde på stor indsigt og mange ideer på erhvervs- 
og arbejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som et af de vigtigste 
konfrontationsområder i den kommende periode. Jeg er engageret i 
regional udvikling i Danmark. Gennem mine udsendelser som nød-
hjælpsarbejder har jeg fået en international vinkel, en indsigt i kriser 
og brændpunkter i verden. 

Endelig håber jeg på at kunne bidrage til et løft i folketingets måde 
at arbejde på, så der bliver tale om reelle diskussioner og så valget 
mellem forskellige linjer bliver klart. Jeg vil gerne vælges og melder 
mig på banen til en opstilling i København, fordi jeg dér har min fag-
lige og politiske forankring gennem alle årene. 

Om mig selv: Jeg er udlært tømrer (+ en del andet), ansat som 
A-kassevejleder i byggefagene i 3f.  

Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn.  

jette@amagergade1.dk 

JONATHAN SIMMEL
Nordvest, mand, 30 år
Elektriker, El-faglærer, Dansk El-forbund  
/ Uddannelsesforbundet

Jeg ønsker at genopstille på baggrund af følgen-
de to overvejelser: 
1. Jeg tror på en anden verden er mulig, og vil kæmpe for den mind-

ste forbedring. I folketinget vil jeg fokusere på, at vores parti får et 
mere systemkritisk udtryk. Vi er partiet, som kæmper mod hver-
dagens uretfærdighed, og det hænger sammen med kampen for 
et andet system og mere grundlæggende samfundsforandringer.  
Det er fantastisk at vi vinder stemmemæssig opbakning til valg, 
men vi skal i højere grad blive bedre til at bruge vores repræsen-
tation til at aktivere folk der ønsker forandring, til at kæmpe sam-
men med os i bevægelser og mobiliseringer.  

2. Med en baggrund som håndværker, et netværk i byggebranchen 
og en praktisk tilgang til mit politiske arbejde tror jeg at jeg kan 
bidrage til at vise Enhedslistens mangfoldighed og at vi skrives ud 
af ’politikerrollen’.  Vi skal ikke blot repræsentere de almindelige 
mennesker, som ønsker at ændre den førte politik. Vi er de almin-
delige mennesker.  

Personligt er jeg udlært elektriker, men arbejder i øjeblikket som 
el-faglærer på en teknisk skole. Jeg laver alsidigt politisk arbejde, men 
er primært fokuseret om det faglige arbejde i el-/byggebranchen og 
i Enhedslistens faglige sekretariat. Størstedelen af mit politiske liv har 
jeg lavet fagligt- og uddannelsespolitisk arbejde, bl.a. som formand for 
Erhvervsskolernes ElevOrganisation og i Dansk El-Forbund.

jsimmel@gmail.com 
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JØRGEN BODILSEN
Helsingør, mand, 70 år
Elektriker, forfatter, tidl. Dansk El-forbund

Den kvindelige kurdiske forfatter Sara Omar, ud-
talte om undertrykte kvinder i muslimske miljøer: 
”DF vil smide os ud af landet, og venstrefløjen har 
taget mændenes parti. ” For mig er det ret rammende for Enhedsli-
stens politik, at vores politik er formet ud fra at bare vi mener det 
modsatte af DF, så er alt godt. Det er det også i 90% af tilfældene. 
Men det har betydet, at vi ikke kan skelne det at have en ordentlig 
flygtninge og indvandrerpolitik og så bekæmpe religiøs undertryk-
kelse og fordummelse fra hinanden. Når undertrykte kvinder ikke kan 
se Enhedslisten som deres parti har vi et problem. Hele samfunds de-
batten har betydet at politisk humor og satire er blevet frataget os 
ateister når det gælder religion, nu må man jo endelig ikke krænke 
nogens tro. Ser man på historien er der grund til at gøre op med alle 
religioner. Engang var der en plakat med teksten i 1915: ”Knæk sablen 
– Bryd kronen og styrt kirken”. Det var dengang der var socialister til. 
Der er i dag ikke meget gang i at bekæmpe oprustning og afskaffelse 
af kongehuset og bekæmpelses af religiøs undertrykkelse og fordum-
melse. Enhedslisten er godt på vej til at udvikle sig til en pæn væl-
gerforening. Medlemsdemokratiet skal udvikles til at foregå lokalt, så 
det bliver en del af det lokale parti demokrati at opstille folketings-
kandidater. Denne urafstemnings form med 1500 tegn og et foto gi-
ver ikke skyggen af indtryk af, hvad de opstillede kan og vil. Det er 
nærmest en dating profil og er en parodi på demokrati.  

j.bodilsen@pc.dk 

LASSE EGELUND 
Vejle, mand, 43 år 
Skolelærer, DLF 

Jeg opstiller til folketinget for at få et mere lige og 
retfærdigt Danmark. 

Vejen frem er fokus på mennesker. 
Vi skal have fokus på hvilke initiativer der gør folk lykkelige og ikke 

rigere. 

lasseegelund@gmail.com 

LINDA HAVANNA HANSEN 
Vanløse, kvinde, 42 år
Sekretær, Dansk Journalistforbund

Vi kender historierne: Om demente, smertepla-
gede og syge borgere, der ikke mødes med den 
fremstrakte hånd, som de burde. Hvor mange i 
stedet fastholdes på lave ydelser med angst og usikkerhed til følge. 
Det er en farlig udgrænsning af mennesker. Den er farlig for alle, for 
uheld og sygdom rammer ikke kun ’de andre’.  

Jeg mener, at Enhedslisten har en helt central rolle i at ændre for-
holdene for de reformramte. Ved at bakke op om f.eks. Næstehjæl-
perne. Ved at bringe de groteske sager frem, kræve svar fra de an-
svarlige bag reformerne og ved at udvikle vores egne forslag til et so-
lidarisk og menneskeligt socialt sikkerhedsnet.  

Et andet væsentligt område er det retspolitiske, hvor vi bl.a. skal 
øge borgernes retssikkerhed, sætte en stopper for overvågning og 
registrering og arbejde for, at vi forebygger kriminalitet. Det er så vig-
tigt, at Enhedslisten fortsat er en stærk, saglig og principfast stemme.   

Min politiske drivkraft er indignation. Vi bliver alle rasende over 
uretfærdigheder. Kunsten er at kanalisere det i handling og ikke for-
falde til apati og modløshed. For så vinder Lars Løkke hver gang.   

Jeg er 42 år, bor i et lille bofællesskab i Vanløse med min datter, har 
arbejdet for Enhedslisten i flere omgange, både med medlemsblad, 
kommunikation og nu som sekretær. Har tidl. arbejdet med retspo-
litik, som journalist og freelancer. Holder desuden kurser for græs-
rødder i konflikthåndtering, kommunikation mm. Desuden mange år 
som aktivist med fokus på bl.a. anti-racisme og feminisme. 

linda.hansen@ft.dk 

LOUIS JACOBSEN 
Blågård, mand, 32 år 
Murersvend, bygger huse, 3F BJMF

Jeg stiller op til Folketinget for Enhedslisten for 
mine kollegaer. Ikke kun mine kollegaer i bygge-
riet, men mine kollegaer på tværs af alle fag og 
brancher. Vi skal føre en politik, der bekæmper social dumping, styr-
ker praktikpladsindsatsen og støtter de offentligt ansatte i kampen 
for ordentlige arbejdsforhold.  

Men vi skal aldrig glemme, at det at være et arbejderparti i høj 
grad også handler om dem, der er røget ud fra arbejdsmarkedet. Vi 
skal sikre værdig behandling af ledige kolleger, og vi skal stoppe mis-
tænkeliggørelsen af syge og arbejdsløse. Vi skal samtidig bekæmpe 
misbruget af udenlandske kollegaer på det parallelle arbejdsmarked, 
som er blevet mere og mere synligt de senere år.  

Samtidig er vores velfærdssamfund under angreb – de varme 
hænder skal tilbage og der skal skæres ned på regnearkene. Ulighe-
den stiger, og vores klode gisper efter vejret. Vi skal tænke i grøn om-
stilling og jobskabelse med miljørigtig profil.  

Udover at stille op for Enhedslisten er jeg også Murersvend og far til 
to. Mine nuværende tillidshverv er bestyrelsesposter i 3F - Bygge, Jord 
og Miljøarbejdernes Fagforening og i Murersvendenes Brancheklub i 
København. Mit første tillidshverv i min fagforening var i Ungdommen 
i BJMF. Derfra kørte vi bl.a. talrige kampagner for, sociale klausuler på 
offentlige byggerier, der skulle sikre praktikpladser og dæmme op for 
social dumping. Som det er nu, arbejder jeg som murer på forskellige 
byggepladser i og omkring København.   

sejelouis@gmail.com 
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MAI VILLADSEN 
Brønshøj-Husum, kvinde, 26 år 
Ufaglært, uddannelsespolitisk medarbejder  
hos Enhedslisten, HK

Venstrefløjen blomstrer rundt om i verden, og jeg 
er sikker på, at Enhedslisten også er klar på at 
tage endnu et ryk fremad. Men det kræver, at vi har en politik der 
kan vise vej.  Derfor vil jeg arbejde for, at vi både har stærke, klare 
visioner for en bedre verden men også helt konkrete løsninger på de 
udfordringer vi alle sammen møder i dagligdagen. At vores politik er 
relevant og klar- ligegyldigt om man bor i København, Kolding eller 
Kibæk, hvor jeg er vokset op.  

Jeg vil også arbejde for, at der ikke er langt imellem bevægelserne 
og Christiansborg. Jeg har både været valg og ansat i LO-fagbevæ-
gelsen og elev- og studenterbevægelsen. De stærke bånd til bevæ-
gelserne, vil jeg bruge i mit daglige arbejde som kandidat.   

Højrefløjen og socialdemokraterne har brugt de sidste mange år 
på at gøre livet surt for flygtninge, solgt ud af vores velfærdsstat 
og forgyldt de allerrigeste. Vi skal vise, at vi er et parti som kæm-
per imod fattigdomsgørelsen og imod særbehandlingen af de rige og 
klart kan vise at der er en anden solidarisk vej at gå. At den økono-
miske politik, som vi alle sammen er blevet bildt ind er en nødvendig-
hed, kun er politisk spin. At der er råd til solidaritet.   

Mine politiske interesser: velfærds-, arbejdsmarkeds-, ligestil-
lings-, landdistrikts- og kulturpolitik. Jeg er opvokset i Vestjylland, 
men bor i Nordvest i København. Jeg arbejder pt. som, uddannelses-
politisk medarbejder for Enhedslisten. Jeg har været aktiv i Enheds-
listen i 10 år. 

 
maislothvilladsen@gmail.com 

MAJA ALBRECHTSEN 
Århus, kvinde, 32 år 
Socialrådgiver/cand. pæd. fil., arbejdsløs,  
Dansk Socialrådgiverforening 

Kort om mig; bosat i Aarhus C i almen bolig med 
min kæreste og vores lille søn. Jeg sidder i Enheds-
listens Hovedbestyrelse på 3. år samt forretningsudvalget. Jeg er so-
cialrådgiver og cand. pæd. med speciale i kritisk teori. Min arbejdser-
faring er primært inden for jobcenterområdet.  

Mit primære politiske fokus er social- og beskæftigelsespolitik, og 
der er nok at tage fat på. 225-timers regel, kontanthjælpsloft, in-
tegrationsydelse og en generel nedværdigende retorik om syge, ar-
bejdsløse og udsatte har ændret Danmark, og fattigdommen vok-
ser eksplosivt. Vi skal have gjort op med den blå retorik og holde fast 
i det essentielle – det betaler sig at investere i mennesket og frem-
me ligheden, ikke kun økonomisk, men også i trivsel, kvalitet og men-
neskeligt overskud. Den nuværende udvikling er i rivende fart ved 
at skabe et opdelt samfund, hvor nogle få høster overskuddet og i 
processen udviser rystende ligegyldighed overfor medborgere, klima, 
demokrati og fællesskab.  

Vores vigtigste opgave i den kommende tid er at oplyse, mobilise-
re og ændre. Vi   skal bruge vores voksende parlamentariske indfly-
delse til at lægge pres på regeringen. Vi er efterhånden er stort parti, 
og det skal vi ikke være bange for at vedstå os, samtidig med vi fast-
holder vores principper. Vi kan gøre det bedre. Vi skal ikke blot have 
som mål at modsætte os udviklingen, vi skal være klare omkring, 
at vi har duelige og fordelagtige alternativer til den blåsorte poli-
tik.       

majawolffalbrechtsen@live.com 

MARGIT KJELDGAARD 
Helsingør, kvinde, 62 år
Cand. polit., selvstændig, udmeldt af DJØF  

Jeg opstiller fordi jeg vil sætte EL på dagsordenen 
via et samspil af forslag i folketinget og kampag-
ner uden for murene. Det er nødvendigt med kon-
kret viden og mod til at tale de borgerlige politikere imod, men det 
er ikke tilstrækkeligt, hvis man vil ændre på samfundet. Vi skal også 
udvikle ny politik, der svarer på aktuelle udfordringer, og iværksætte 
kampagner, der får flere til at deltage aktivt i udviklingen. 

Min erfaring er høstet i partier, fagbevægelsen og enkeltsags-or-
ganisationer. Som ung havde jeg forskellige ufaglærte jobs, siden læ-
ste jeg økonomi og fik børn (god kombination). Jeg har bl.a. arbejdet 
sammenlagt 10 år som sekretær på Christiansborg (SF og EL), for Fol-
kebevægelsen mod EU og U-landsimporten og i storkollektivet Svan-
holm. Nu driver jeg en lille virksomhed, som importerer bæredygtigt 
og fair trade tøj, for at præge en branche domineret af multinatio-
nale selskaber, miljøsvineri og sultelønninger. Mine interesser er bo-
ligøkonomi, udvikling/handel, og miljøpolitik, samt i Øko-samfunds-
bevægelsen.  

Min aktivitet i partiet ligger pt. i politisk-økonomisk udvalg og land-
distriktsudvalget, men jeg synes ikke rigtigt udvalgsarbejdet har til-
strækkelig effekt i partiet. Jeg savner sammenhængningskraft, hvor-
ved jeg forstår: intern debat på tværs i partiet og landsdækkende 
kampagner, der omfatter medlemmer på gaden/torvet og i medi-
erne. Som folketingsmedlem synes jeg man har medansvar for kam-
pagnerne, fordi man har mere tid og adgang til medierne end med-
lemmerne, som de er flest.  

margit.kjeldgaard@gmail.com 

MARIA REUMERT GJERDING 
Gladsaxe, kvinde, 39 år 
Miljøplanlægger, medlem af Folketinget, DJØF 

Jeg har i dag det kæmpe privilegie at være valgt til 
Folketinget og være vores ordfører for landbrug, 
miljø, klima, dyrevelfærd, grøn omstilling, demo-
krati og familie.  

I tiden med Venstre og nu VLAK regeringen har vi oplevet en både 
skruppelløs og kulsort regering, der har vedtaget en forurenende 
landbrugspakke, forhindret indsatser mod kvotekonger i fiskeriet, 
har droppet økologimålsætninger og klimamål, har forringet natur-
beskyttelse, gjort forurenende biler billigere, forsøgt at bremse plan-
lagte vindmølleparker og sat ekstra skub under olieudvinding i Nord-
søen. På alle måder har den borgerlige regeringen været et alvorligt 
tilbageslag for vores klima, vores natur og for den grønne omstilling 
helt generelt, i sin tilsyneladende dybe foragt for alt hvad der kan 
bringe dette samfund i en mere bæredygtig og grøn retning.  

Enhedslistens opgave i Folketinget er efter min mening todelt. Det 
er både at afsløre løgn, magtfuldkommenhed og magtmisbrug. Men 
vores opgave er også, at fremføre vores visioner om et andet sam-
fund. Hvadenten det er den overordnede vækstkritik, forslaget om 
en 30 timers arbejdsuge, vores visioner for fremtidens landbrug eller 
konkretisering af vores naturpolitik, der skal standse tilbagegangen 
for naturen og udryddelsen af arter. 

elmarg@ft.dk 
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MARIANNE ROSENKVIST 
Hvidovre, kvinde, 37 år
BA i sociologi, studerende    
  

I folketinget vil jeg arbejde for, at Enhedslisten bli-
ver mere sprælsk og rebelsk. Vi skal turde kalde en 
spade for en spade, udstille hykleri og stå ved vores socialistiske po-
litik. Det er der behov for.

For stadig flere mennesker rammes af forringelser. Utrygheden er 
reel: Fungerer sygehuset? Kan jeg få et arbejde? Gennemføre mit stu-
dium? Er der pædagoger nok i børnehaven? Er arbejdsløshed lig med 
fattigdom? Er der mon gift eller mikroplast i mit drikkevand? Bliver 
jeg diskrimineret pga. køn, religion eller noget andet?

Enhedslistens opgave er derfor at formulere konkrete løsninger på 
den konkrete utryghed, som mennesker oplever: Vi skal gøre utryghed 
og apati til indignation. Indignation til handling. Det skal ske både 
ved konkrete krav til forbedringer nu og her, og ved at formulere sy-
stemoverskridende krav om grundlæggende samfundsforandringer.

Enhedslisten skal samarbejde med og styrke bevægelserne. Kun 
sådan kan vi presse skiftende regeringer og skabe reel forandring. 
Kun sådan kan vi opsamle vreden og få mange mennesker til at føle 
ejerskab over politiske krav. Kun sådan kan vi modvirke at vreden op-
samles af højre-populismen og fremmedfjendsk politik.

Jeg har siddet 5 perioder i Hovedbestyrelsen og 3 i Forretningsud-
valget. Jeg brænder for miljøpolitik (globalt som lokalt), feminisme, 
migration og vilkår for børn og unge. Jeg er sociolog og klatreinstruk-
tør. Jeg bor på Vestegnenen i en skøn, moderne og aldrig kedelig fa-
milie med kæreste og vores 5 dine-mine-og-vores-børn.

troldurt@gmail.com 

MARTIN SCHMIDT KONRADSEN 
Odense, mand, 31 år 
Jordbrugsteknolog i miljø & natur, ledig, HK og JID 
Jordbrugsteknologer i Danmark 

Vi skal fortsætte kampen for en rød-grøn verden.  
Med et truet økosystem og udrettede, ødelag-

te å-løb, der gisper efter vejret, er miljøet, naturen og klimaet fa-
retruende tæt på at kollapse. Og med en regering, der lader natur 
være drevet af griske, kapitalistiske markedskræfter, skal der hand-
les nu; med ambitiøse, reelle grønne løsninger, der skaber miljørigti-
ge og bæredygtige arbejdspladser med massive investeringer i ved-
varende energi og klimavenlig transport og byggeri. Vi skal være ved-
holdende og fortsat arbejde for et grønnere samfund i tæt samar-
bejde med de grønne bevægelser.  

Men ingen grøn omstilling uden fokus på, at det skal gælde for alle 
i Danmark. Vi skal sørge for, at økologisk, sund mad er en selvfølge 
for alle, og der både er miljøvenlig transport og bæredygtige boliger, 
der er til at betale for alle.  

Vi har, efter skiftende regeringer, større ulighed, flere reformramte 
og en usund kultur, hvor os danskere med en anden hudfarve, anden 
kønsidentitet eller livsstil, bliver marginaliseret og udskammet. Det 
skal der gøres op med. Det kan vi sammen gøre op med.  

Som uddannet naturguide og jordbrugsteknolog i miljø & natur 
kæmper jeg til daglig sammen med NGO-organisationer for at ska-
be en reel, grøn og bæredygtig omstilling; gennem sociale, frivillige 
foreninger kæmper jeg hver dag for at afbøde de ulighedsskabende 
reformer, den sorte regering gennemfører. Og jeg håber jeg sammen 
med Jer, kan kæmpe for den rød-grønne dagsorden som folketings-
kandidat.  

mnsk@posteo.net 

MAYA RYOM 
Vejen, kvinde, 39 år 
Folkeskolelærer, bachelor i specialpædagogik, 
folkeskolelærer, Danmarks Lærerforening 

Efter år som fabriksarbejder, sosuhjælper, post-
bud og kontanthjælpsmodtager blev jeg lærer i 
2015. Jeg sad i Lærerstuderendes Landskreds hele min studietid også 
under lockouten. OK18 bliver spændende. Et oprør ulmer. Støt det!    

Enhedslisten skal re-etablere meningen med ordet ”velfærd”. Når 
andre taler om skattelettelser og besparelser, må vi insistere på, at 
det IKKE er velfærd, men velstand for de få. Når socialrådgivere hen-
viser kontanthjælpsmodtagere til facebook-grupper, fordi de sulter, 
så har vi sgu et problem. Kontanthjælpsloftet er en regulær voldtægt 
af det danske velfærdssystem. Vi skal kræve en tilbagerulning af ulig-
hedsskabende reformer og turde gå foran med nye ideer.   

Danmarks usolidariske fornægtelse af internationale konventio-
ner er decideret ækel. Det nedbryder mennesker at vente på familie-
sammenføring i op til 3 år, og vi skal altid insistere på, at mennesker 
i nød behandles ordentligt.   

Vi skal anerkende, at de, der bor i landdistrikterne, har andre ud-
fordringer end vi, der bor i byer. Skolelukninger betyder nedlægning 
af kollektiv trafik, huspriserne falder og folk flytter. Vi skal sikre et 
bæredygtigt samfund – også uden for byerne.    

Ordentlighed er blevet umoderne. Den indre svinehund må ikke 
sulte, men skal dagligt fedes op af fællesskabsfjendske udsagn. En-
hedslisten er pt. den eneste reelle modvægt.    

Vi skal tale til fællesskabet, for fællesskabet og med fællesskabet. 
Vi må insistere på at solidariteten er en nødvendighed i en verden, 
der trækker anden retning.  

Mayaryomdk@gmail.com 

MIKKEL HEDEGREEN 
Brøndby, mand, 19 år 
Elev på produktionshøjskole

Jeg vil gerne stille op til vejl. urafstemning til fol-
ketinget. Jeg mener det er vigtigt, at vi som socia-
lister har unge med i arbejdet på Christiansborg.   

Jeg er en rigtig “vestegnssocialist” og er til dagligt aktivist i både 
LGBT sammenhænge og i SUF Valby Vestegnen. Jeg deltager aktivt i 
det lokale kulturliv via Ungdomshuset i Brøndby. Jeg er i gang med 
at afsøge mine uddannelsesmuligheder som elev på produktionshøj-
skolen i Brøndby hvor jeg arbejder i en middelalderlandsby som smed  
og pædagogisk medhjælper i undervisningen.  

Jeg er aktiv i Enhedslisten Brøndby hvor jeg også stillede op til 
kommunalvalget.  

Jeg er en fyr som kender til bunden af samfundet, hvor jeg selv 
kommer fra. Jeg ved hvordan en blå regerings reformer øger presset 
på de socialt udsatte, og jeg oplever på egen krop hvordan folk, især 
på vestegnen prøver på at få hverdagen til at hænge sammen, på 
trods af arbejdsløshed og lave indkomster på kontanthjælp.   

Ungdommen på vestegnen har store udfordringer med at komme 
videre fra folkeskolens 9. klasse. Og hvis de endeligt kommer videre 
til en ungdomsuddannelse, så har de mere end svært ved at fuldfø-
re uddannelsen.  

Der er mange sociale problemer vi skal løse og det vil jeg gerne 
være med til. 

Mik.988@live.dk 
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MIKKEL SKOVGAARD HANSEN 
Indre By, mand, 22 år 
STX, Pædagogmedhjælper, LFS 

Uretfærdigheden og uligheden bliver større i disse 
år. Der bliver skåret så systematisk i vores offent-
lige sektor, at nedskæringer i velfærden efterhån-
den er blevet en forventning, vi har til magthaverne. Det er en udvik-
ling, som er blevet skabt af højrefløjen med hjælp fra centrum-ven-
stre-partierne, men som vi kan og skal standse. 

Jeg er 22 år gammel, vokset op i Odense og arbejder nu som pæ-
dagogmedhjælper i en integreret daginstitution på Nørrebro. Jeg har 
været aktiv i Enhedslisten og SUF de sidste fem år og har parallelt en-
gageret mig i elevbevægelsen, hvor jeg var aktiv og valgt. Desuden 
har jeg arbejdet med feminisme og bekæmpelsen af eksisterende 
strukturer i vores samfund, som undertrykker grupper af mennesker 
på baggrund af deres køn, seksualitet, race etc. 

Vi kan ændre kursen i vores samfund. Den usolidariske og under-
trykkende politik, som strømmer ud af Folketinget, er i strid med vær-
dierne, som vores fællesskaber bygger på. Der opstår stadigt flere 
bevægelser, som modsætter sig den sorte politiske kurs, Løkke og co. 
står i spidsen for, og disse bevægelser kan Enhedslisten profitere af. 
Jeg har været med til at stable protester på benene og sætte gang i 
nye bevægelser for et mere solidarisk samfund, end det vi har i dag, 
og jeg ved, at der er endnu mere at komme efter. Vi kan gøre sam-
fundet til et sted, hvor almindelige mennesker har magten over deres 
eget liv, og hvor fællesskabet holder hånden over og under os alle. Vi 
kan gøre en forskel. 

mikkelskovgaardhansen@gmail.com 

NIKOLAJ VILLUMSEN 
Herlev, mand, 34 år 
BA Historie, medlem af Folketinget,  
Dansk Magisterforening 

Vi har behov for politisk forandring i Danmark. 
Og Enhedslisten er det eneste parti, der kan ska-
be den politiske forandring. Vi har en kæmpe stor opgave i at sikre 
at højrefløjen taber næste valg. Og vi har en kæmpe stor opgave i at 
sikre at det nye flertal også fører til en ny politik. Der findes ikke an-
dre partier i dansk politik end Enhedslisten som har viljen og modet 
til at løfte den opgave.   

Derfor er det afgørende vi kaster alle kræfter ind frem mod det 
kommende folketingsvalg. Der er behov for en styrkelse af Enhedsli-
sten og behov for at udvikle et pres for solidarisk og bæredygtig for-
andring. Det skal skabes i samarbejde aktive og progressive bevæ-
gelser. Uden et udenomsparlamentarisk pres kan vi ikke presse so-
cialdemokraterne til at give de nødvendige indrømmelser.   

Det er vigtigt at lære af erfaringerne fra S-SF-R-regeringen. Her så 
vi hvordan socialdemokraterne på trods af at de kunne lave flertal 
med os gang på gang valgte at lave topskattesænkelser og asocia-
le reformer med højrefløjen. Derfor har vi lagt flere parlamentariske 
redskaber i værktøjskassen. De skal bruges med stor omtanke. Men 
pointen er at der fremover vil være en grænse for hvad vi vil finde os 
i at en regering, der sidder på vores mandater, gennemfører før vi be-
der danskerne tage stilling i et nyt folketingsvalg.   

Jeg opstiller også til urafstemningen til EU-parlamentsvalget. Bliver 
jeg valgt til EU-parlamentet samtidig med - eller efter folketingsval-
get - vil jeg trække mig fra Folketinget.  

 
Nikolaj.villumsen@ft.dk 

OLE WEDEL-BRANDT 
Ishøj, mand, 62 år 
Cand. Phil., faglærer, Uddannelsesforbundet

Jeg har, siden jeg var teenager, været socialist. Jeg 
har været aktiv i militærnægterforeningen, i stu-
denterbevægelsen og i boligpolitiske sammen-
hængen i min tid som kollegianer og siden som beboer i almen bolig. 
Jeg er i øvrigt gift, har voksne børn og seks “bonusbørnebørn”. 

For 6,5 år siden meldte jeg mig ind i Enhedslisten, hvor jeg efter 6 
måneder blev valgt til kontaktperson i Ishøj afdeling. Jeg blev valgt 
som spidskandidat til kommunalvalget i 2013, hvor jeg blev valgt ind 
i Ishøj Byråd. I de fire år, der er gået, har jeg været aktiv opposition 
som regel sammen med SF, men i enkeltsager også med Venstre. Ved 
kommunalvalget i 2017 blev jeg genvalgt, og Enhedslisten var det par-
ti, der gik mest frem i Ishøj. I den kommende valgperiode vil jeg sam-
men med SF og Venstre igen udgøre aktiv opposition til S/DF flertal-
let i kommunen. Jeg har siddet i Børne- og undervisningsudvalget og 
Klima- og Miljøudvalget. Jeg sidder fortsat i begge udvalg. Derudover 
har jeg siddet i Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget. Skulle jeg 
blive indvalgt i Folketinget, har vi heldigvis en dygtig og entusiastisk 
suppleant. 

Mine mærkesager er børn og undervisning, uddannelse (ikke 
mindst erhvervsuddannelser) samt miljø og klima, men jeg har i kraft 
af byrådsarbejdet også godt kendskab til handicap- og kulturområ-
det. Jeg brænder for at medvirke til at mindske den sociale skævhed 
i Danmark.  

ole.wb.2635@gmail.com 

PEDER HVELPLUND 
Hjørring, mand, 50 år 
Pædagog, mentor, HK 

Enhedslistens parlamentariske opgave består i, 
sammen med folkelige bevægelser, at skabe et 
klart, stærkt og tydeligt alternativ til Socialdemo-
kraternes liberalistiske kamikazekurs. 

Hvor vi viser at liv har værdi uden for arbejdslivet. Hvor vækst må-
les i demokrati, glæde, lighed, mangfoldighed og kærlighed.  

Hvor solidariteten er international og konkret. Hvor internatio-
nalt samarbejde går hånd i hånd med folkenes selvbestemmelsesret. 
Hvor modstand bliver en pligt når uret bliver til ret. 

Hvor naturpolitikken styrker biodiversiteten og den grønne omstil-
ling skaber en verden i økologisk balance. 

Når den politiske aktivisme og parlamentarisk repræsentation ar-
bejder sammen er vi i stand til at skabe resultater og flytte holdnin-
ger. Det fundament skal vi bygge videre på. Sammen er vi stærke. 

Jeg er 50 år, er gift med Louise, der sidder i Byrådet i Hjørring og har 
4 hjemmeboende børn. 

Det seneste år har jeg været spidskandidat i Nordjylland. Det er en 
styrke når vi kan sikre lokal repræsentation. 

Jeg har tidligere været vikar i 11 mdr. for Stine Brix som Sundheds- 
og psykiatriordfører og vil gerne igen være en del af arbejdsfælles-
skabet på Christiansborg. Gerne for at bekæmpe den enorme for-
skel klassetilhørsforhold gør for den behandling vi får i sundheds-
væsenet. 

Jeg har været med i Enhedslisten siden starten i 1989 og har del-
taget i partilivet siden på diverse niveauer. Jeg mener derfor jeg vil 
være i stand til at løfte opgaven med at være blandt spidskandida-
terne for Enhedslisten.  

hvelplund@mail.dk 
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PERNILLE SKIPPER
Ydre Nørrebro, kvinde, 33 år 
Jurist, medlem af Folketinget, DJØF 

I det kommende år skal vi formentlig gennem et 
folketingsvalg – og forhåbentlig munder det ud i, 
at Løkke ikke længere sidder på taburetten. Det 
vil være det bedste for det danske velfærdssamfund, vores tryghed, 
klimaindsatsen og ikke mindst for mennesker i arbejdsløshed, men-
nesker med en sygdom eller et handicap og socialt udsatte. Men det 
betyder også nye udfordringer for Enhedslisten.  

Vi er vokset meget de seneste 10 år. Vi er gået fra at være et lille 
parti på kanten af spærregrænsen til at favne mange flere og langt 
bredere. Som Folketingets fjerdestørste parti har vi nu ikke kun fle-
re medlemmer og vælgere, men også flere udfordringer og et større 
ansvar. Vi bliver afkrævet flere konkrete svar fra vores nye vælgere. 
Vi skal være åbne overfor de mange nye i vores parti, og der er flere 
forskellige holdninger – når man er større, skal man også kunne rum-
me flere. Og så står vi muligvis overfor en periode som parlamenta-
risk grundlag – med nye parlamentariske værktøjer i baghånden – 
hvor vi skal lære af tiden med S-R-SF-regeringens voldsomt asocia-
le og ulighedsskabende reformer, men heller ikke forpasse en chan-
ce for at trække Danmark i en grønnere og rødere retning. Og levere 
forandring for de mange mennesker, der regner med os.  

Jeg tror på, at vi kan favne bredt, have den nødvendige tillid til hin-
anden og skabe håb og gejst for forandring. Og jeg håber, at jeg får 
chancen for endnu en periode i Folketinget. Der er brug for Enhedsli-
sten til at kæmpe for de mange, ikke de få.  

elpesk@ft.dk 

RASMUS VESTERGAARD MADSEN 
Aarhus, mand, 26 år 
Pædagogstuderende, økologisk landmand, 3F og 
Socialpædagogerne 

Enhedslisten har en langt større og bredere appel, 
end vi går og tror. En stærk folketingsgruppe skal 
både afspejle og tale til den brede skare af mennesker, som ønsker 
et mere solidarisk og grønt samfund, og samtidig rumme en eksper-
tise, som dækker alle politikområder.  

Et styrket Enhedslisten kræver en lokal forankring. Som FT-kandi-
dat er en af mine hovedopgaver, at være lokalt opsøgende, tilste-
deværende og organiserende. Der ligger et uudnyttet potentiale i et 
stærkere samarbejde mellem bevægelser og vores afdelinger, by-
rådsmedlemmer og FT-kandidater. 

Det skred mod højre, som vi lige nu ser i dansk politik, har brug 
for en stærk modpol. Vi skal turde være dem, der tør italesætte den 
utryghed, som DF lukrerer på. Vi skal på ingen måder lefle for frygten, 
men i stedet adressere frygten for, at man ikke kan finde et job, at 
den lokale skole lukker og at man ikke kan sælge sit hus. Vi skal frem-
lægge en tryghedsreform, for DF-vælgere er i langt højere grad vores 
potentielle vælgere, end vi går og tror.  

Alternativets forsøg på at erobre den grønne førerposition fra os, 
skal vi tage alvorligt. Vi skal vise, at troværdige grønne løsninger kræ-
ver systembrydende krav, men vi skal samtidig også være langt bed-
re til at vise de gode eksempler på fremtidens grønne og demokra-
tiske arbejdspladser, som findes rundt omkring i landet. Som økolo-
gisk landmand og med det nye grønne delprogram i baglommen, vil 
jeg gerne være med til at stoppe røgen fra regeringens kulsorte mil-
jø- og klimapolitik.  

Rasmusv@enhedslisten.dk 

REZA JAVID
Odense, mand, 55 år
Cand.psych., lektor, Dansk Psykolog Forening

For mig handler politisk aktivitet om autentisk en-
gagement i spændingsfeltet mellem vision og vir-
kelighed. 
Jeg lægger vægt på: 
• At menneskets frihed, autonomi og selvbestemmelse skal være det 
bærende element i forholdet mellem borger og samfund • Lighed, 
respekt og retfærdighed • Støtte fra fællesskab efter behov og yde 
efter evne • Økologi og respekt for naturen skal medtænkes i alle 
relevante beslutninger. 
Jeg ønsker at bidrage til EL’s politik i almindelighed og følgende i 
særdeleshed: 
• Kombinere parlamentarisk arbejde med det udenomsparlamen-
tariske • Professionelt og empatisk socialt og sundhedsarbejde. So-
ciale ydelser og sikkerhedsnet for ledighed, sygdom mv. bør forbed-
res • Fattigdomsbekæmpelse, uddannelse og arbejde • DK skal have 
en freds- og demokratiskabende rolle i verden med humanitært ar-
bejde, uddannelse, civilsamfund, NGOer osv. DK bør støtte de under-
trykte og besatte folks rettigheder • Ytringsfrihed og gennemsigtig-
hed er folkestyrets forudsætning og garant. Debatten bør fokusere på 
reelle konflikter for at ændre på undertrykkende samfundsforhold • 
Realistisk aktiv integrationspolitik i forhold til eksisterende og poten-
tielle problemer og muligheder med integration, og finde inddragen-
de løsninger. 

Kort om mig selv: Kom til DK fra Iran i 1984 som politisk flygtning, cand.
psych. fra Københavns Universitet, arbejder som lektor på socialrådgi-
veruddannelserne i Odense og Vejle, TR for AC-kollegaer, bor i Aasum i 
Odense NØ med min kone og vores to drenge på 7 og 14. 

reza@javid.dk 

ROSA LUND
Blågård, kvinde, 31 år
Stud.soc.jur, onsulent i Ingeniørforeningen IDA, 
Djøf 

Det fællesskab, som vi alle sammen er en del af, 
er under pres. De andre partier på venstrefløjen 
har svært ved at finde deres egne ben, og ligner mere og mere end 
kopi af højrefløjen både på værdi- og fordelingspolitikken. 

Jeg tror, at mange mennesker har mistet håbet om, at det kan lyk-
kes at skabe et bedre samfund. Det er med håbet som med solen: Hvis 
man kun tror på det, når man kan se det, overlever man ikke natten. 
Derfor har vi i Enhedslisten en stor opgave i at skabe et håb om for-
andring. Et håb om at det er muligt at skabe et lige og grønt samfund. 

Vi skal sikre, at vi flytter holdninger, og arbejde sådan, at deres vrede 
og afmagt over f.eks. regeringens reformer bliver vendt til handling for 
skabelsen af et mere lige samfund. Enhedslisten skal fortsat være et 
parti, der inddrager, begejstrer, skaber håb og kæmper. Vi kan ikke ale-
ne skabe forandringer fra Christiansborg. Vi har som socialister en for-
pligtigelse til at styrke bevægelserne. Jeg mener, at vi som parti har en 
særlig forpligtigelse til at tage del i at skabe en ny velfærdsbevægelse, 
der kan samle utilfredsheden mod ulighed og vende den til handling. 
Vi skal som parti bakke bevægelsernes krav op – og samtidig pege på 
løsninger. Alt dette vil jeg rigtig gerne være med til.  

Tidligere har jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for ”Vel-
færd til alle”, siddet i SUFs ledelse og været børne- og uddannelses-
ordfører i Folketinget.

rosalund@gmail.com 
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ROSA WITTRUP
Lejre, kvinde, 22 år
DJØF 

Enhedslisten er det bedste og eneste bud på en 
klar solidarisk og grøn politik, og Jeg stiller mig 
derfor til rådighed for det parlamentariske arbej-
de ved urafstemningen 2018.  

Jeg har været aktiv i partiet siden ottende klasse.  
I 2016 og 2017 var Jeg frikøbt på fuldtid til politisk arbejde i SUF og 

Jeg har herudover været opstillet i kommunen og regionen i novem-
ber måned for Lejre Kommune og Region Sjælland. 

Jeg er ligeledes folketingskandidat i Køge-Lejre kredsen. Til dagligt 
arbejder Jeg med grøn mobilitet og med lederstilling i NGO-verdenen. 

Dertil vender Jeg snart tilbage på studiet for at færdiggøre min 
bachelor på jura.  

Jeg er datter af en social og sundheds-hjælper og en metalarbejder. 
Jeg har oplevet en enorm passion og glæde for faget – Noget Jeg be-
undrer ufattelig meget. Jeg har også set på mine forældre at det sli-
der Deres kroppe og Deres sind og det er mig derfor også en gåde og 
en enorm provokation når Jeg hører ministre udtale sig om ”lønfest” 
for Vores velfærdhelte.  

Jeg er også enormt stolt af Vores ambitiøse klimapolitik og vi skal 
fortsat kræve en hurtigere omstilling til vedvarende energikilder og 
omlægge til økologi.  

Jeg er aktivist, feminist antifascist og rødglødende socialist og Jeg 
håber på Jeres tillid!  

STEM RØDT STEM ROSA!

Rosa.Wittrup@Enhedslisten.dk 

RUNE LUND
Nørrebro Park, mand, 41 år
Cand.scient.pol, medlem af Folketinget, DJØF 

Vi skal gå til valg på vores konkrete politik og vi-
sioner. Den kommende 100-dagesplan, hvor vi vil 
fremlægge, hvad vi ville gøre de første 100 dage, 
hvis vi havde 90 mandater, bliver helt central. For at fortælle befolk-
ningen, hvad vi vil - og for at skabe gejst ved at vise, at vi kan skabe 
konkrete forandringer, hvis bare der er politisk vilje til det.  

Samtidig skal vi fortsat kæmpe for alle de både små og store for-
bedringer, vi kan hive hjem i det daglige parlamentariske arbejde. 
Selv om meget er gået i den forkerte retning under den borgerlige re-
gering, har vi også vundet opbakning til sager, som vi har kæmpet for 
i årevis, for eksempel både en aftale om strammere kemikalielovgiv-
ning, flere ressourcer til SKAT og fjernelse af 72-timers reglen på vold-
tægtsområdet, så ofre altid kan få erstatning, selvom forbrydelsen 
først anmeldes efter 72 timer.  

Jeg er i dag skatteordfører og retsordfører. Vi skal fortsætte kam-
pen for et mere lige samfund og fortsat arbejde for, at de rigeste – 
der har fået utallige skatterabatter de sidste 15 år – bidrager mere 
til fællesskabet, så der er råd til det nødvendige løft i vores velfærd.  

Grundlæggende frihedsrettigheder er efterhånden noget, som for 
de fleste andre partier er til salg, hvis bare den politiske pris er den 
rigtige. Vi skal fortsat være dem, der mest indædt vil forsvare og ud-
bygge grundlæggende frihedsrettigheder, herunder retten til et liv 
uden overvågning.  

Jeg er gift med Marianne, og vi har tre børn: Asbjørn, Magne og Nanna. 

Rune.Lund@ft.dk 

SARAH NØRRIS
Esbjerg, kvinde, 39 år
Radiograf, ledig, DSA

Jeg har boet 9½ år i Esbjerg og før det har jeg boet 
i Odense, København NV, på Bornholm og i Næst-
ved hvor jeg er født og opvokset. Jeg er uddannet 
radiograf og arbejdede indtil maj 2017 på Sydvestjysk Sygehus.  

Mit hjerte brænder for retfærdighed. Uanset om det er stort eller 
småt. Hvis der er noget der kan få mig hidset op, er det når jeg op-
lever uretfærdighed. Når nogen springer køen over i sundhedsvæs-
net fordi de har en forsikring, når nogen får en bolig hurtigere end 
andre fordi de kender en der kender en, men ikke mindst i den dag-
lige tale og omtale af andre mennesker der af en eller anden grund 
står på kanten af vores samfund. De bliver omtalt som andenrangs 
borgere der ingen værdi har i sig selv. Med de love og regler der fly-
der ud fra Christiansborg bliver denne gruppe af udstødte menne-
sker større og større – kontanthjælpsmodtagere, udlændinge, syge 
og flygtninge. Og snart kommer turen til de studerende. Hvad det så 
end skal gavne.  

Jeg sidder i byrådet i Esbjerg – netop startet på min anden perio-
de hvor jeg sidder i Kultur & Fritidsudvalget og i Social & Arbejdsmar-
kedsudvalget samt i bestyrelsen for Esbjerg Erhvervsudvikling. Jeg 
tror på at vi sammen skaber det bedste samfund. Sammen med er-
hvervslivet, sammen med de studerende og sammen med de ledi-
ge.       

sarah@rafus.dk 

SIMON HALSKOV
Herlev, mand, 35 år 
Cand. mag. i medievidenskab, kommunikations-
rådgiver og redaktør for Enhedslisten,  
Dansk Magisterforening 

700 millioner. Så mange mennesker kan være for-
drevet af vandmangel, når min yngste søn fylder tolv år. Klimaforan-
dringerne er hverken abstrakte eller fjern fremtid. De er her allerede 
og ødelægger tilværelsen for millioner af mennesker.  

Klimaudfordringen kan virke uoverskuelig, ja ligefrem håbløs. Der-
for må vi ikke blot gøre opmærksom på den gale kurs – men også an-
vise alle de gode, klimapolitiske løsninger, vi rød-grønne ligger inde 
med.  

Vi skal selvfølgelig ikke kun arbejde med langstrakte, globale ud-
fordringer. Der er et hav af problemer herhjemme – ikke mindst for 
dem, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Mange oplever at bli-
ve afvist og ydmyget af et system, der burde tage hånd om dem i en 
alvorlig livssituation. Mennesker, der må leve i fattigdom og sygdom 
på grund af et reformhelvede, som ikke kun kan tilskrives blå blok.  

Som redaktør og rådgiver i Folketinget oplevede jeg på nærmeste 
hold, hvordan Thorning-regeringen svigtede på det groveste ved at 
lave en stribe asociale aftaler med højrefløjen. Det scenarie må for 
alt i verden ikke gentage sig, når Løkke og co. mister flertallet. Vi skal 
kæmpe for at sikre så stor opbakning til vores socialistiske arbejde, 
at en ny, sort alliance ikke kan dannes og trække samfundet yderli-
gere mod afgrunden – vi skal den anden vej.  

Som repræsentant for Enhedslisten i Folketinget vil mine to vigtig-
ste arbejdsredskaber være en stålsat idealisme og en krøllet hjer-
ne, der kan se løsninger, som trodser gængse, politiske forhindrin-
ger. 

simon.halskov@enhedslisten.dk 
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SINEM DEMIR
Nordvest, kvinde, 25 år
I gang med bachelor, studerende og tjener, 3F

Populistisk fremmedfjendskhed vokser i dansk po-
litik, og racistiske bemærkninger i nyhedsmedier 
og sociale medier er blevet alment. Et hav af for-
ringende reformer er indført, og de skader både vores uddannelses-
system, sikkerhedsnetværk og livskvalitet. De katastrofale besparel-
ser på vores sundhedssektor, øger risikoen for fejlbehandlinger, og 
slider vores sunhedspersonale. Jagten på syge og arbejdsløse er de-
cideret tåkrummende og uacceptabelt. Vi har i dag utallige børn, der 
vokser op i fattigdom. Og næsten ingen på borgen tager kampen op 
imod denne retning landet har taget. 

Enhedslisten er dét parti, der ønsker fællesskab og solidaritet. Dét 
parti, der står ved sine værdier og gør som de siger. Jeg er stolt af at 
være medlem af Ø, som spiller en afsindig vigtig rolle i dansk poli-
tik. Kv17 og den efterfølgende plads som 3.suppleant, har øget min 
tro på vigtigheden af mangfoldighed blandt vores kandidater. Og jeg 
tænker at kunne bidrage som et frisk pust for Enhedslistens værdier 
og visioner. Meeto-bevægelsen og Amnestys undersøgelse om digital 
vold og chikane af kvinder i den offentlige debat, understreger end-
videre vigtigheden af flere kvinder i politik. 

Jeg er 25, og barnebarn til tyrkiske gæstearbejdere. Jeg er i gang 
med en bachelor på KUA, og arbejder som tjener. Jeg er medlem af 
Enhedslistens faglige landsudvalg og faglige sekretariat, medstifter 
af Mangfoldige Stemmer - Mod Racisme, rådsmedlem af HDK Euro-
pa og en af to stiftende delegerede af HDK Danmark samt talsper-
son. 

sinemdemir49@hotmail.com 

SUSANNE FLYDTKJÆR
Aalborg, kvinde, 55 år
Socialformidler/cand. phil, sagsbehandler, HK

Jeg nærer ingen - og har aldrig næret nogen - il-
lusioner hvad angår Socialdemokraternes vilje og 
evne til at gennemføre forringelser for arbejdslø-
se og andre udsatte grupper, gennemføre forringelser – eller undla-
delser når det handler om at beskytte miljøet og sikre en ansvarlig 
klimaindsats.  

Jeg står fast på vores grundlæggende principper om at stemme 
imod enhver forringelse og for enhver forbedring.  

Jeg ser Enhedslistens parlamentariske repræsentationer som en 
mulighed for at rykke styrkeforholdene i den ideologiske klassekamp 
- kaste grus i maskineriet og være med til at få forbedringer igen-
nem - om muligt.  

Jeg er pt. valgt til Regionsrådet i Nordjylland og   været fagligt aktiv 
og haft tillidsposter i Dansk Magisterforening, LVU og HK.  

Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen for Enhedslisten i Aalborg, 
Regionsbestyrelsen og ind imellem i HB.    

flydtkjaer@gmail.com 

SØREN EGGE RASMUSSEN
Århus Øst, mand, 56 år
Tømrer og økologisk landmand,  
folketingsmedlem, 3F Rymarken i Århus 

Jeg har siddet i Folketinget i knap 3 år og vil meget 
gerne tage en tørn mere. Jeg er uddannet tømrer 
og økologisk landmand og har erfaringer fra Århus Byråd, bestyrel-
sesarbejde i forbrugerejede energiselskaber, græsrodsorganisatio-
ner og boligforeninger. Jeg bor i et økologisk andelssamfund i Hjorts-
høj og omstillingen til økologisk landbrug ligger mig nært. Mine erfa-
ringer fra det virkelige liv bruger jeg direkte som ordfører for energi, 
bolig, fødevarer og fiskeri. 

Enhedslisten har en ambitiøs miljøpolitik og vi skal stille krav om 
hurtigere omstilling til vedvarende energi, reduktioner i forbrug og 
flere økologiske løsninger. Vi skal samtidig turde opprioritere de grøn-
ne områder og sikre, at alle dele af samfundet bidrager aktivt til at 
løse klimaforandringerne. Gennem den grønne omstilling skal vi ska-
be lokale kollektive resultater og prioritere globalt samarbejde.  

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan sikre meningsfyldte 
arbejdspladser, som de arbejdsløse og samfundet har så hårdt brug 
for. Der skal investeres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi, 
bedre boliger og udvikling af en stærk deleøkonomi. 

Udsatte boligområder skal hjælpes og ikke ryddes med bulldozer. 
Vi har brug for billige boliger både til studerende, flygtninge, og sik-
re at mennesker, som rammes af kontanthjælp og andre lave ydel-
ser hjælpes.   

Jeg håber I vil give mig muligheden for at kæmpe for, at vi efter et 
valg får et stærkt, grønt alternativ til den nuværende regering!  

soren.egge.rasmussen@ft.dk 

SØREN SØNDERGAARD
Gladsaxe, mand, 62 år
Metalarbejder, folketingsmedlem,  
Dansk Metalarbejderforbund

Det hold af kandidater, vi vælger på årsmødet, 
skal stå i spidsen i den kommende valgkamp – og 
kommer til at udgøre folketingsgruppen under den kommende rege-
ring. Jeg hører ikke til dem, som mener, at vi skal stille ultimative krav 
som forudsætning for at pege på en socialdemokratiske statsmini-
sterkandidat. For hvad er alternativet? På den anden side er vi ikke 
sat i verden for at agere dørmåtte for en socialdemokratisk rege-
ring. Vi skal fastholde, at vi stemmer for forbedringer og mod forrin-
gelser – uanset konsekvenserne for regeringen. Og vi skal være klar 
til at fremtvinge et valg, hvor vælgerne får mulighed for at tage stil-
ling, hvis en socialdemokratisk regering vælger at samarbejde til høj-
re mod almindelige lønmodtageres interesser – sådan som Thorning 
gjorde med skattereformen og DONG-salget. Vi skal ikke være ban-
ge for vores egen skygge. 

Skal Enhedslisten opnå resultater, kræver det aktivitet udenfor fol-
ketinget. På mine ordførerområder har jeg forsøgt at bidrage til det-
te. F.eks. som kontaktperson for Enhedslistens Kurdistan-solidaritets-
gruppe. Og f.eks. i arbejdet med at opbygge Enhedslistens netværk 
for skabende og udøvende kunstnere og afholdelsen af Enhedslistens 
første kulturfestival. Enhedslistens socialistiske projekt handler om 
meget mere end parlamentarisk arbejde. 

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden starten. Har sid-
det i EU-parlamentet for Folkebevægelsen 2007-14. Er aktiv i Glad-
saxe-afdelingen og bor i Vadgårdsparken. Er gift og har to voksne 
børn.   

soren.sondergaard@ft.dk 



41Årsmøde 2018

TORSTEN RINGGAARD
Mariagerfjord, mand, 41 år
Lokomotivfører, Dansk Jernbaneforbund

Jeg har været aktiv i dansk politik siden 1994 og 
i Enhedslisten siden 2008. Jeg er arbejdsmiljøre-
præsentant og bestyrelsesmedlem i lokalgruppen 
i min fagforening samt kontaktperson i Enhedslisten Mariagerfjord. 

Som 21-årig var jeg udvekslet til Colombia hvor jeg i et år udførte fri-
villigt socialt arbejde blandt landets fattigste og boede hos en værts-
familie, der tilhørte den absolutte overklasse. Det gav mig et indblik i 
hvad der kan ske i et samfund der bliver styret efter en benhård libera-
listisk ideologi. Jeg prøvede hvad det vil sige at blive udsat for fordom-
me pga. hudfarve – og jeg oplevede den forfærdelige afmagt man føler 
når ens omgivelser bedømmer en ud fra hår- og hudfarve. 

Mine forcer inden for politisk kommunikation ligger især det per-
sonlige møde på gågaden og i paneldebatter, hvor jeg forstår at tale 
i et sprog som alle forstår. Jeg mener at det er vigtigt at vi i et arbej-
derparti som Enhedslisten sørger for at vores kommunikation ikke 
bliver for akademisk og docerende. Vi skal tage arbejdstagernes frygt 
alvorligt og sørge for at fortælle om vores løsninger, så de ikke en-
der i favnen hos de fremmedfjendske partier med letkøbte løsninger. 

Jeg mener, at vi i Enhedslisten skal gå forrest i lovgivningsproces-
sen om at få et forbud mod ikke-medicinsk omskæring af drenge-
børn. En traditionelt funderet omskæring skal naturligvis være lovlig 
– men først når den person, der lægger krop til er gammel nok til at 
give sit samtykke til indgrebet.   

torsten@torsten-ringgaard.dk 

ULF HARBO
Norddjurs, mand, 40 år
Bachelor i Idræt og Meritlærer, FSL

Jeg har været Enhedslistens folketingskandidat på 
Djursland et par år og er nu opstilling i Århus Nord 
og jeg har de sidste 4 år været medlem af kom-
munalbestyrelsen i Norddjurs kommune. Mine 2 største mærkesager 
er folkeskolen og beskæftigelsesområdet. Jeg kæmper imod de lange 
skoledage, målstyret undervisning, nationale tests og lov 409. Jeg bru-
ger meget tid på at hjælpe, vejlede og mobilisere kronisk syge, nedslid-
te, handicappede og ulykkesramte, som er parkeret på kontanthjælp 
eller i skadelige ressourceforløb. Jeg har et godt samarbejde med Finn 
Sørensen, som ofte bruger de sager jeg sender til ham til at stille kri-
tiske spørgsmål til skiftende ministre og til at udstille de kommunale 
ulovligheder og de sindssyge konsekvenser fattigdomsreformerne har 
for nedslidte, kronisk syge, ulykkesramte og handicappede.
3 artikler fra 2017:
• https://politiken.dk/indland/art6107006/12-eksperter-siger-

at-Marianne-er-for-syg-til-at-arbejde-alligevel-kan-hun-ikke-
f%C3%A5-f%C3%B8rtidspension 

• https://www.tv2lorry.dk/artikel/jysk-lokalpolitiker-koeben-
havn-er-den-vaerste-kommune 

• http://www.thomasaastruproemer.dk/strid-kl-ulf-harbos-politi-
ske-oproer-arne-eggerts-anna-mee-allerslevs-kup.html 

Året der gik 2017.
• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243392620

0166152&id=100006463864075 
For yderligere info vil jeg henvise til min blog på avisen.dk, debatind-
læg på folkeskolen.dk og Google. 
• https://www.avisen.dk/blogs/ulfbaldrian@hotmail.com https://

www.folkeskolen.dk/brugere/148044/ulf-harbo

ulfbaldrian@hotmail.com 

VICTORIA NINOSCA RISBJERG 
VELÁSQUEZ 
Vesterbro, kvinde, 26 år
Cand.soc, organiser i HK,  
HK og Dansk Magisterforening

“Det er første gang, at jeg stemmer på jer”. Det 
sagde en kollega til mig. Hun så sit gamle parti kaste grundprincipper 
over bord og tilsidesætte de problemer folk dagligt kæmper med.  

Hvordan flytter vi holdninger? Får frustrationer til at blive en hand-
lekraft for forandring? Vi skal sikre, at flere får tillid til, at de med os 
kan sikre et opgør med den neoliberale politik. Vi er gode til at være 
principfaste, når vi insisterende knokler for et bæredygtigt, lige og 
retfærdigt samfund. Vi kan blive endnu dygtigere til at være nær-
værende i folks hverdag med troværdige svar og handlemuligheder.   

Det kræver at vi bliver ved med at trække i arbejdstøjet, når det 
handler om at forsvare vores tilkæmpede rettigheder. At vi tør stå 
på mål for vores holdninger og være visionære når vi sammen ska-
ber nye veje.   

Jeg er 26, har trådt mine barnesko i Sydhavnen, fået Latinameri-
ka ind med modermælken og ser mig selv som verdensborger. Er fag- 
og uddannelsespolitisk aktiv, bl.a. som tidl. tillidsrepræsentant, for-
mand samt i studienævnet sideløbende med mit engagement i SUF 
og Enhedslisten. Erfaringerne, samt min kandidat i Arbejdslivsstudier 
og Socialvidenskab, bruger jeg dagligt i HK, hvor jeg understøtter til-
lidsvalgte og kollegaer i at forbedre deres arbejdsliv.   

Jeg er parat til at knokle for at rykke beslutningerne ud af borgens 
tykke mure og gøre kampene nære og lokale. Det håber jeg på, at få 
jeres tillid til.  

Sammen kan vi revolutionere. Lad mig høre dine tanker - byder 
gerne på en kop kaffe!

victoria.r.velasquez@gmail.com 
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7. OPSTILLEDE TIL   
VEJLEDENDE URAFSTEMNING 
OM SPIDSKANDIDATER TIL 
EUROPAPARLAMENTET
Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning 
om de 4 øverst placerede EU-parlamentskandidater. Alle kandida-
ter er noteret med køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og fagfor-
ening. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt 
du har spørgsmål eller behov for uddybning. Landskontoret kan svare 
på, hvornår de enkelte kandidater falder for rotationen.

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets be-
slutning om fordeling af EU-parlamentskandidater fra 1-4, hvoraf der 
skal vælges 2 kvinder og 2 mænd. 

Alle medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som 
foregår elektronisk fra den 8. marts kl. 8 - 15. april kl. 12. Du vil mod-
tage en mail med link til afstemningen den 8. marts – og medlem-
mer uden mail får tilsendt et brev. Er du i tvivl, om vi har din mailad-
resse, så send den til landskontoret@enhedslisten.dk inden den 6. 
marts 2018.  

Benny Dall

Brian Willum Petersen

Ditte Marie Gyldenberg Ovesen

Eva Flyvholm

Eva Milsted Enoksen

Frederik Werner Kronborg

Hans-Henrik Rasmussen

Jakob Nerup

Jeppe Studtmund Andersen

Julie Wetterslev

Mathias Teglbjærg

Maya Bruus

Mikael Hertoft

Morten Skov Jørgensen

Nikolaj Villumsen

Sabrina Louise Christiansen

Torsten Ringgaard

BENNY DALL
Kolding, mand, 61 år
Studentereksamen, udviklingskonsulent, HK
Netop genvalgt til byrådet for Enhedslisten.

EU spørgsmålet har altid haft min største op-
mærksomhed og interesse. Enhedslistens opstil-
ling til EU parlamentet er en central udfordring. En udfordring jeg me-
ner at kunne bibringe succes, med mine mange års politiske og inter-
nationale erhvervsmæssige erfaringer.

Der er oplagte temaer at føre valgkamp på: sikring af sociale ret-
tigheder - mod social dumping, afvisning af militariseringen af EU, 
indsats for bedre miljø. En vigtig forudsætning for at vi lykkes, er 
imidlertid at vi får skabt enhed og fælles fodslag.

Vi har brug for at tydeliggøre at vi er tilhængere af internationalt 
samarbejde, solidaritet og en åben global verden med lige mulighe-
der for alle. Et billede af Enhedslisten som vi desværre endnu ikke har 
været i stand til at viderebringe til bl.a. de mange unge jeg mødte i 
den kommunale valgkamp. Det må, skal og kan vi gøre bedre.

Vi har brug for at finde vores egen EU profil, hvor vi samarbejder 
med Folkebevægelsen og EU kritikere, men hvor vi også skiller os ud 
med egne mærkesager, og udnytter vores kollektivs mange styrker.

Som kandidat håber jeg at få mulighed for at være inspirator og 
tovholder i en kollektiv proces frem mod valget. En proces der afgør 
om vi kan udnytte vores store potentiale. Det er min styrke at kun-
ne udfordre, lytte og samle med respekt for fællesskabet. Det er der 
brug for.

PS: Kommer gerne til EU-diskussion i din afdeling. 

benny.dall@gmail.com 

BRIAN WILLUM PETERSEN
Vordingborg, mand, 29 år
Cand.mag. i filosofi og historie, Lærer,  
amatørentomolog, kirkebogsindtaster,  
foredragsholder, Magistrenes A-kasse

Danmarks selvbestemmelse bliver i stigende grad 
udfordret af institutionen EU. Det er et problem af flere grunde, bl.a. 
pga. de neoliberale strukturer EU er bygget  på, som gør det muligt 
for både europæiske og transatlantiske firmaer at profitere på, og 
udhule, de nationale økonomier. Det er også et problem fordi min-
dre selvbestemmelse gør det sværere at beskytte sig mod miljøska-
dende tiltag, social dumping m.v. og skaber en generel mistillid hos 
befolkningen mod det etablerede system. Jeg er som udgangspunkt 
imod forslag, der giver mere magt til EU, men som den politiske situ-
ation ser ud i dagens Europa, giver det også mening for Enhedslisten 
at blande sig i EU-debatten. 

Mine mærkesager er følgende:
Mindre magt til EU • Stop privatiseringsbølgen • Bekæmp skatte-
spekulation • Øget grøn omstilling • Bekæmp tab af biodiversitet • 
Arbejde for en fælles flygtningeaftale, der sikrer flere mennesker ret-
ten til et værdigt liv udenfor flygtningelejre.

Brianwillum@gmail.com 
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DITTE MARIE GYLDENBERG OVESEN
Aalborg, kvinde, 27 år
Folkeskolelærer og kandidat i anvendt filosofi, 
jobsøgende, Dansk Magisterforening

Jeg hedder Ditte Marie, er 27 år og fra Aalborg. Jeg 
er uddannet folkeskolelærer, og har efterfølgen-
de taget en kandidat i anvendt filosofi, og det meste af min fritid går 
med politisk aktivisme, bl.a. som kandidat for Enhedslisten Aalborg 
og Enhedslisten Nordjylland til kommunal- og regionsrådsvalget i ef-
teråret 2017. Derudover sidder jeg i bestyrelsen og den kommunalpo-
litiske baggrundsgruppe for Enhedslisten Aalborg og i bestyrelsen for 
Enhedslisten Nordjylland.

Jeg vil gerne stille op som kandidat for Enhedslisten til EU-Parla-
mentsvalget, da jeg brænder for at være med til at skabe en bedre 
verden - en verden uden EU. Jeg har som tidligere praktikant hos Fol-
kebevægelsen mod EU i EU-Parlamentet i Bruxelles selv erfaret, hvor 
vigtigt det er, at den europæiske venstrefløj og EU-modstanden styr-
kes endnu mere. EU er en enorm trussel for demokratiet, fællesska-
bet, velfærden, miljøet og ikke mindst fagbevægelsen og arbejdsta-
gerne - ikke blot i Danmark men i hele Europa. Jeg mener, at vi i En-
hedslisten skal være med til at sætte endnu mere skub i EU-mod-
standen, og dét vil jeg gerne være en del af!

m.gyldenberg@gmail.com 

EVA FLYVHOLM
Holbæk, kvinde 36 år
Roskilde Universitet, folketingsmedlem, Djøf

Der er brug for Enhedslisten i EU-parlamentet. 
Gang på gang forsøger EU at underminere for-
holdene for almindelige mennesker. Det gælder 
både, når der tillades farlige hormonforstyrrende kemikalier i vores 
børns skoletasker og når vores rettigheder på arbejdsmarkedet kon-
stant presses. Derfor er det helt oplagt, at vi i takt med at vi er ble-
vet et større parti også bruger en opstilling til EU-parlamentet som et 
afsæt for at tage de nødvendige kampe. 

Samtidig må vi også se i øjnene, at EU agerer som en stopklods for 
at realisere det samfund vi som socialister drømmer om. Det ret-
færdige og solidariske samfund vi hver dag kæmper for – på gaden, i 
kommunerne, i bevægelserne og i folketinget – kan ikke lade sig gøre 
inden for rammerne af EU. Det er også derfor vi mener at Danmark 
skal kunne gå foran for bedre beskyttelse af mennesker, dyr og natur. 

Når vi i Danmark ønsker at føre en venstreorienteret økonomisk 
politik, vil EU stå i vejen. Derfor ser vi os  også om efter andre må-
der at samarbejde internationalt. For selvfølgelig skal vi samarbej-
de international, om klimaudfordringer, om bedre forhold for flygt-
ninge og meget mere, men det skal være et rødt og grønt samarbej-
de, ikke blåt og kulsort. 

Modstanden mod EU har altid været en central del af mit politi-
ske liv. Min vej ind i Enhedslisten gik gennem det Europapolitiske ud-
valg. Og jeg har i mange år været medarbejder på EU-området. Der-
for vil jeg også meget gerne være en del af spidskandidatholdet til 
EU-valget.

elevfl@ft.dk 

EVA MILSTED ENOKSEN
Christianshavn, kvinde, 38 år
Statskundskab, Københavns Kommunes  
indsatsteam mod social dumping, Djøf

EU-modstand er klassekamp og ligestillingskamp.
Klassekamp fordi EU i sit væsen er ultrakapitali-
stisk. EU er baseret på det indre marked, hvor spillereglerne er de-
signet til virksomheder, og mennesker er et middel til profit. Det ly-
der som en kliché, men det er virkeligheden. Det indre marked ska-
ber social dumping, klimakatastrofer, fattigdom og en koncentration 
af værdier på færre og færre hænder.

EU-modstand er ligestillingskamp, fordi kvinder og minoriteter 
er de første, der ryger ud af arbejdsmarkedet og ud i fattigdom på 
grund af EU’s nedskæringspolitik. Enhedslisten skal være et del af so-
cialistisk og feministisk opgør med EU-eliten i Bruxelles og EU’s an-
dre hovedstæder.

Derfor skal vi samarbejde tæt med venstreorienterede kræfter i og 
udenfor EU. Det gælder naturligvis også vores kammerater i Folkebe-
vægelsen mod EU, som vi skal lave et brag af en valgkamp sammen med. 
Pladsen i EU-Parlamentet skal også bruges offensivt hver gang den 
danske regering overhaler EU højre om. Det arbejde vil jeg gerne 
være en del af.

Jeg har arbejdet med og mod EU i en årrække. Først for Folkebevæ-
gelsen i EU-parlamentet, siden som EU-medarbejder for Enhedslisten 
og senest som EU-analytiker i Oplysningsforbundet DEO. Nu arbej-
der jeg i Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping.

Jeg har været aktiv lokalt i Enhedslisten i 5 år, både som kontakt-
person og medlem af Københavnsbestyrelsen. Og så er jeg 38 år, gift 
med Ulrik, har tre børn og bor på Christianshavn.

eenoksen@hotmail.com 

FREDERIK WERNER KRONBORG
Odense, mand, 25 år
Historiestuderende, Dansk Magisterforening

Et Europa for fremtiden.
Jeg er 25 år, skriver speciale i historie ved SDU og 
er frivillig håndboldtræner i min fritid. Ligeledes 
har deltaget aktivt i ’Landsforeningen For Arm/Bendefekte og AMC’ 
hvor jeg som ung med et medfødt handikap har holdt oplæg om det 
at leve et almindeligt liv med et handikap. 

Min vej ind i det politiske arbejde gik i gennem studenterpolitik. I 
en årrække har jeg været bestyrelsesmedlem og almindelig aktiv i 
Odense samt ansat som regionskoordinator i Region Syddanmark. 
Jeg valgte at opsige min stilling, da jeg fik muligheden for et studie-
ophold i Irland. Mit møde med Sinn Féin både på universitet, i Dublin 
og på deres årsmøde har givet mig en forståelse af hvorfor netop in-
ternationalt samarbejde kan bringe os utroligt meget, og at det er 
her jeg vil ligge mine kræfter.

Vores unionskritik skal være jordnær. Når EU har baseret sig til ar-
bejdsgivernes vilkår, er arbejdstagerne blevet sat bagerst i køen. Det 
har betydet, at vi i dag kender begreber som working poor og soci-
al dumping. Det er vores ansvar altid at stå på arbejdstagernes side, 
og bekæmpe det neoliberale system, som har skabt problemerne.

Vi har nyligt set hvor store demokratiske problemer EU har i forbin-
delse med Catalonien. Her gav EU-toppen den kolde skulder til helt 
almindelige mennesker, der blev tævet af Madrids politi. Det er på 
ingen måde EU’s ansvar at blande sig i interne problemer, men hvis 
”fredens projekt” kan ikke bare set bort og nægte at starte den nød-
vendige dialog.

frederik.w.kronborg@gmail.com 
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HANS-HENRIK RASMUSSEN
Slagelse, mand, 44 år
Ufaglært, bryggeriarbejder, 3F

Der bliver nok at se til for Enhedslisten i Euro-
pa-Parlamentet. 
Jeg ser social dumping som et af de største pro-
blemer ved EU. Når udenlandske firmaer udfører opgaver i Danmark 
presser de ansættelsesvilkårene for danske arbejdere. Det betyder 
ikke alene ringere vilkår for arbejderne, men er også med til at styr-
ke højrefløjen, der får opbakning fra de pressede arbejdere, som ser 
deres job blive taget af udenlandsk arbejdskraft. 

Det er derfor vigtigt, at vi her sætter os op imod EU for at få æn-
dret reglerne på området, men også, at vi bakker fagbevægelsen op 
og får brudt med arbejdernes tilslutning til højrefløjen.

Beslutninger i EU træffes hen over hovedet på befolkningen. Et ek-
sempel på dette så vi da man lavede CETA aftalen med Canada. Af-
talen mødtes med store protester fra miljøorganisationer og store 
dele af fagbevægelsen. Pressen gjorde ikke meget ud af sagen og af-
talen blev vedtaget uden den store offentlige debat.

Vi skal derfor i Enhedslisten arbejde for mere åbenhed, oplysning 
og debat omkring de ting, der foregår i EU.

Vi skal kort sagt kæmpe imod det EU, som trækker det danske vel-
færdssamfund ned. 
Kort om mig selv:
Jeg er 44 år, gift og far til to piger på 13 og 19, bosiddende i Slagelse 
kommune • Bryggeriarbejder • Læser HF
Tidligere organisationsarbejde: 
Bestyrelsen for PS-Landsforeningen for pårørende til personer med spi-
seforstyrrelse • Bestyrelsen for Bedre Psykiatri, Slagelse lokalafdeling.

hhrasmussen1973@gmail.com 

JAKOB NERUP
Frederiksberg, mand, 56 år
Maskinarbejder, arbejdsmarkedsrådgiver  
i Enhedslisten, HK

Underbetaling, usle boliger og utrygge forhold er 
hverdagen for millioner af lønarbejdere i Europa. Vi 
møder dem på de danske byggerier og rastepladser, når arbejdsgiver-
ne nytter fattigdommen til social dumping. Jeg vil sætte lys på social 
dumping i et europæisk perspektiv, så vi sammen med fagbevægelsen 
og andre gode kræfter jagter bagmændene på tværs af grænserne.

Det er ikke kun i Danmark, at vi skal vinde over Ryanair og Uber.
Løkke og Socialdemokratiet påstår, at EU har bragt velstand til 

Europa. Men det gælder ikke for de fattige og arbejdsløse syd for 
grænsen. Enhedslisten skal sammen med fagbevægelsen og venstre-
fløjen i Europa føre en fælles kamp for mere social retfærdighed. Jeg 
vil tale for kravet om en social protokol, der sikrer at lønarbejdernes 
sociale rettigheder står over det indre marked.

De store Europæiske virksomheder og de rige ejere skovler milliar-
der ned i lommen. De gør meget for at undgå skattebetaling, og EU 
vil ikke sætte effektivt ind mod skattely i fx Luxembourg, Holland og 
Irland. Det vil jeg kritisere højlydt. Jeg vil heller ikke undlade, at gøre 
opmærksom på, de danske kommuner er underlagt EU’s nyliberale 
regler, som konstant tvinger dem til at spare.

Jeg håber på din stemme, hvis du ønsker en stærk faglig på det 
hold, der skal få Enhedslisten i EU-parlamentet. Jeg er faglig i hjer-
tet og socialist i kernen. Der medfølger erfaring fra fagligt europæisk 
samarbejde, masser af tillidshverv og mit job som arbejdsmarkeds-
rådgiver for Enhedslisten.

jakobnerup@gmail.com 

JEPPE STUDTMUND ANDERSEN
Skanderborg, mand, 19 år
Læser HF, pt. ingen fagforening

I Den Europæiske Union kommer markedet altid før 
mennesket. Unionen er bundrådden, udemokra-
tisk og tjener først og fremmest til at forgylde Euro-
pas økonomiske elite. Derfor står venstrefløjen i en krise, når EU-mod-
stand oftest bliver forbundet med de højreekstremes racisme og ra-
dikale nationalisme, mens de neoliberales venner i kommissionen på 
den anden side planlægger en voldsom ekspansion i magtbeføjelser.

Når Bruxelles-eliten ønsker flere skadelige frihandelsaftaler, en 
EU-præsident, en hær og den asociale finanspagt gjort til lov for alle 
medlemslande, så er det vigtigt, at vi promoverer os med vores mo-
nopol på den antikapitalistiske EU-modstand i kampen for at spæn-
de ben for slipsebandens planer. Vores modstand mod markedsty-
ranniet er måske vigtigere end nogensinde før.

Derfor vil jeg:
Styrke Enhedslistens internationale netværk • Kæmpe imod tvungne 
velfærdsnedskæringer og social dumping til fordel for alle arbejde-
res rettigheder • Et internationalt klima- og miljøpolitisk samarbej-
de med reelle løsninger • Et stærkere internationalt samarbejde på 
demokratiske præmisser inden- og udenfor EU’s grænser • Give EU 
kamp til stregen • Gå forrest i skabelsen af et nyt Europa

Jeg er nitten og studerende, men har på trods af min alder en lang 
række erfaringer inden for politik som debattør, aktivist, kandidat til 
kommunalvalget og frivillig i næstehjælperne og venligboerne. Og 
vigtigst af alt: Jeg er ung, entusiastisk og drømmene om en solidarisk 
og demokratisk verden brænder i mig.

jeppe.studtmund.andersen@gmail.com 

JULIE WETTERSLEV
Nordvest (men pt. bosat i Italien), kvinde, 34 år
Cand.scient.soc i Internationale Udviklingsstudier, 
PhD. studerende ved det Europæiske Universitets 
Institut i Firenze, Djøf

Verden er stor og mangfoldig. Og meget større end 
EU.
Mange af de valg der foretages i dansk og europæisk politik er afgø-
rende for udviklingen i resten af verden. Vi kan således ikke adskille 
Danmarks og andre EU-landes aktive opbakning til USAs krige i Afgha-
nistan, Irak og Libyen fra det kaos vi idag oplever i det krigshærgede og 
terrorplagede Mellemøsten og fra de flygtningestrømme som bevæ-
ger sig mod Europas grænser. Enhedslisten skal bruge EU-parlamen-
tet som en platform, hvorfra vi kan rejse kritik af det udemokratiske og 
ulighedsskabende EU. Vi skal arbejde tæt sammen med Folkebevægel-
sen mod EU og med fagforeninger, studenterbevægelser, miljøbevæ-
gelser og internationalistiske aktivister. Vi skal styrke vores alliancer 
med venstrefløjspartierne i Europa – og vi skal bruge vores stemme i 
parlamentet til at  løfte samarbejdet med partier og bevægelser i det 
Globale Syd og i Mellemøsten. Vi skal føre socialistisk, miljø- og kli-
mabevidst og feministisk politik på tværs af landegrænser, og opbyg-
ge et folkeligt pres der kan drive EU-landene væk fra deres nuværen-
de katastrofekurs. Jeg er klar til at tage udfordringen op. Jeg har en 
baggrund indenfor udviklings og udenrigspolitik, og har arbejdet på to 
danske ambassader og en EU-delegation samt hos Danida i Udenrigs-
ministeriet. Jeg har samtidigt været aktiv på den danske venstrefløj i 
mange år, bl.a. som talsperson i foreningen Kærlighed Uden Grænser, i 
Internationalt Forum og hos Enhedslisten. 

juliewetterslev@gmail.com 
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MATHIAS TEGLBJÆRG
Frederiksberg, mand, 36 år
Cand.mag. His., idrætskonsulent,  
Dansk magisterforening

Uligheden er stigende, klimaforandringerne er 
over os og et rekord stort antal flygtninge forsø-
ger at finde en plet på jorden, hvor de kan finde fred og ro til at leve 
et anstændigt liv. Det er blot nogle af de massive udfordringer, ver-
den står over for. Skal vi finde løsninger, kræver det internationalt 
samarbejde og beslutninger, der tager hensyn til miljøet og de sva-
geste i vores samfund og gavner flertallet. Samtidigt er det problem-
stillinger, der rører mig dybt, og som jeg til enhver tid vil kæmpe for.

Jeg vil gerne være spidskandidat for Enhedslisten til Europa-par-
lamentsvalget, da jeg om noget i politik er optaget af internationale 
relationer, og jeg tror på, at jeg kan være med til at sprede Enhedsli-
stens budskaber omkring EU på fornuftig og saglig vis og vinde væl-
gernes gunst.

Jeg har gennem min uddannelse beskæftiget mig en del med EU’s 
historie, og selvom EU implicit og eksplicit har været med til at sikre 
om ikke andet så et stabilt Vesteuropa uden væbnede konflikter, og 
på trods af at jeg finder tanken om det fælles mellemstatslige appa-
rat interessant, er jeg kommet til den erkendelse, at det kræver enor-
me forandringer, hvis vi ikke fortsat skal opleve kapitalismens ufor-
trødne fremgang og klodens miljømæssige forfald. 

Vi skal selvfølgelig kæmpe for selv den mindste forbedring og imod 
enhver forringelse, og jeg vil være med.

www.mathiasteglbjærg.dk

mathias.tegl@gmail.com 

MAYA BRUUS
Lolland, kvinde, 46 år
Social og sundhedsassistent, timelønnet vikar  
som sosu-assistent, FOA

Gennem mit arbejde i hjemmeplejen som social 
og sundhedsassistent, har jeg oplevet konsekven-
sen af regeringens overimplementering af finanspagten,for arbejds-
miljø og velfærd. En pagt Danmark slet ikke behøver implementere, 
da vi ikke er med i eurosamarbejdet. Konsekvensen i hjemmeplejen 
er et fokus på budgetoverholdelser og besparelser, og kun begrænd-
set fokus på god pleje og godt arbejdsmiljø, så det psykiske arbejds-
miljø er hårdt og har medført en stressepidemi. 

Jeg ønsker at stille op til europaparlamentet, da jeg mener at der 
er brug for almindelige mennesker, der ved hvordan politikken påvir-
ker vores hverdag. Jeg vil arbejde for at vi får et endnu bedre samar-
bejde med den øvrige europæiske venstrefløj, for en stærk europæ-
isk venstrefløj, er den bedste modstand mod EUs asociale og neoli-
berale politik. Jeg mener vi skal arbejde os hen imod et socialistisk 
europa. Jeg mener det er vigtigt at stå sammen i kritikken af EU, som 
ekstrem liberal, udemokratisk, og elitær både i Enhedslisten og in-
ternationalt. 

Min interesse for EU startede, da jeg sammen med mange andre, 
var med i bevægelse “”for et andet europa””, til modtopmødet, og de 
store demonstrationer i Amsterdam. Jeg så styrken i en samlet ven-
strefløj, men også svagheden, når uenighed blev til splittelse. Det er 
min baggrund for at ønske at stille op.

mayabruus@gmail.com 

MIKAEL HERTOFT
Østerbro, mand, 61 år
Cand. mag i russisk, underviser i dansk  
for udlændinge, Uddannelsesforbundet

EU er et fundament for den neoliberale økonomi-
ske politik, der bliver ført.
EU er ikke en del af løsningen, men en del af problemet. Det gælder 
økonomien hvor EU koncentrerer magten hos de rige og øger ulighe-
den.  Jeg har selv oplevet hvordan EU’s krav om udbud, har ødelagt 
min skole. EU er meget aggressiv i forhold til krig og flygtninge.

Når Enhedslisten får et mandat i EU parlamentet giver det os 
ikke megen indflydelse i det cirkus, heller ikke selv om vi selvfølge-
lig skal være medlem af den venstrefløjens gruppe med ca 35 man-
dater i parlamentet. Vi skal ikke afvise indflydelsen. Men vi skal hel-
ler ikke lade os købe af symbolske sejre til lunken tilslutning til syste-
met. Princippet, om at sige nej til forringelser sukret ind i forbedrin-
ger, gælder også her. 

Men Enhedslisten skal være repræsenteret i EU parlamentet, fordi 
det er et udsigtstårn, hvorfra man kan se det meste af verden.  

Det vil jeg bruge i forlængelse af mine aktiviteter som aktivist. Jeg 
har været græsrodsjournalist i Rød+Grøn længe  og forsøgt at dæk-
ke hvad der sker i verden. Enhedslisten har meget brug for den viden.

Mandat i EU parlamentet giver også en mulighed for at styrke ven-
strefløjens internationale samarbejde.

Målet er at få opløst EU og erstatte det med et ligeværdigt og de-
mokratisk internationalt samarbejde baseret på solidaritet.

Kontaktperson for Internationalt Udvalg og aktiv i Europapolitisk ud-
valg. Repræsenterer Enhedslisten i European Lefts ledelse.

mikael.hertoft@enhedslisten.dk 

MORTEN SKOV JØRGENSEN
Indre by, mand, 35 år
Cand.Scient i datalogi, software udvikling  
og innovation, PROSA

Jeg er født i Esbjerg og er vokset op i Skanderborg 
og Århus. Jeg har altid interesseret mig for tre ting: 
politik, fodbold og computere. Det har ført mig til København efter 
et arbejde indenfor programmeringsverdenen, hvor jeg arbejder med 
innovation.

Jeg har boet i Barcelona og kommer ofte i Spanien hvor jeg har 
set og følt de direkte udfordringer af recession og den efterfølgen-
de håndtering deraf. 

Jeg har altid svoret at på at et internationalt og solidarisk udsyn er 
den bedste mulighed for mennesket og har oplevet hvordan forskel-
lige samfundssystemer påvirker de mennesker der lever deri. 

Der hvor jeg specielt har mit faglige grundlag til at byde ind, er i 
forhold til holdningen til IT, datasikkerhed og privacy. Områder, hvor 
der har været stor aktivitet i forbindelse med ACTA, som enhver med 
teknologisk indsigt var strengt imod, samt GDPR’en som vil have stor 
indflydelse over de kommende år, dog kun hvis vi sikre os at den bli-
ver effektueret. Overfor den forskudte magtbalance vi oplever mel-
lem demokratier og de store teknologiske virksomheder, er der brug 
for et tværnationalt samarbejde for at svinge pendulet tilbage til be-
folkningen og væk fra aktionærerne.

Uden dette fokus vil vi opleve en dystopisk fremtid og det er der-
for vigtigt at vi ikke kun arbejder på udtrædelse af EU, men også sikre 
os at vi teknologien udvikles til at hjælpe folk og demokratier, i mod-
sætning til at undertrykke, overvåge og diskriminere de selv samme.

zkovdk@gmail.com 

about:blank
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NIKOLAJ VILLUMSEN
Herlev, mand, 34
BA Historie, medlem af Folketinget,  
Dansk Magisterforening

Jeg har valgt at stille mig til rådighed som spids-
kandidat for Enhedslisten til det kommende 
EU-parlamentsvalg fordi jeg mener der er behov at styrke den ven-
streorienterede EU-modstand.

Noget af det første jeg gjorde som politisk aktiv var at holde en 1. 
maj tale mod Amsterdam-traktaten i Botanisk Have hjemme i Aar-
hus foran 6.000 mennesker tilbage i 1998. Jeg kan huske jeg var meget 
nervøs. Ikke bare for at holde tale foran et stort publikum, men også 
fordi vi dengang frygtede at EU ville tage mere og mere magt til sig og 
dermed lægge et øget pres på velfærdssamfundet. Det er nu blevet 
en realitet fordi vi gang på gang oplever at EU prioriterer hensynet til 
store virksomheder over hensynet til mennesker og miljø.

EU sætter velfærdssystemerne i de forskellige EU-lande under pres. 
Den danske velfærdsmodel, hvor vi gennem en begrænsning af mar-
kedskræfterne har skabt et af de mest rige, lige og frie samfund i ver-
den bliver undergravet af EU. Det sker fordi EU grundlæggende øn-
sker en samfundsmodel med lave lønninger og færrest mulige reg-
ler for virksomhederne.

Jeg håber at få lov at bruge mine erfaringer fra Folketinget og 
Europarådets parlamentariske forsamling til gavn for Enhedslisten i 
EU-parlamentet. 

Jeg opstiller ligeledes til urafstemningen om at blive folketingskan-
didat og håber at få lov at fortsætte som kandidat i Østjylland frem 
mod næste folketingsvalg. Bliver jeg samtidig eller efterfølgende 
valgt til EU-parlamentet vil jeg selvfølgelig trække mig fra Folketinget.

Nikolaj.villumsen@ft.dk 

SABRINA LOUISE CHRISTIANSEN
Esbjerg, kvinde, 22 år
HF, Studerende, HK

Jeg opstiller til EU-parlamentet, fordi jeg gerne vil 
gerne vil være med til at gør mit for at repræsen-
tere en venstreorienteret EU-modstand fra Dan-
marks side.

Jeg vil kæmpe for, at Danmark bliver forgangs land på alle socia-
le- og klimaorienteret parametre. 

Og når vi som Enhedslisten første gang stiller op selvstændigt, er 
det også vigtigt at vi er bredt repræsenteret. Som en ung 22-årig og 
energisk kvinde, er jeg klar til at se alle udfordringer i øjnene. For mig 
er demokrati det kæreste eje vi har, men med det politiske system 
der ligger til grund for EU, fra tages demokratiet fra borgerne. Net-
op derfor er det vigtigt, at vi i Enhedslisten stiller op med et stærkt 
og repræsentativt hold, som sammen kan føre en stærk kampagne 
sammen med de lokale afdelinger, og i samarbejde med Folkebevæ-
gelsen, kan sætte demokrati på den europæiske dagsorden.

sabrinac@live.dk 

TORSTEN RINGGAARD
Mariagerfjord, mand 41 år
Lokomotivfører, Dansk Jernbaneforbund

Jeg har været aktiv i dansk politik siden 1994 og i 
Enhedslisten siden 2008.

Jeg er arbejdsmiljørepræsentant og bestyrel-
sesmedlem i lokalgruppen i min fagforening samt kontaktperson i 
Enhedslisten Mariagerfjord.

Som 21-årig var jeg udvekslet til Colombia hvor jeg i et år udfør-
te frivilligt socialt arbejde blandt landets fattigste og boede hos en 
værtsfamilie, der tilhørte den absolutte overklasse. Det gav mig et 
indblik i hvad der kan ske i et samfund der bliver styret efter en ben-
hård liberalistisk ideologi. Jeg prøvede hvad det vil sige at blive ud-
sat for fordomme pga. hudfarve – og jeg oplevede den forfærdeli-
ge afmagt man føler når ens omgivelser bedømmer en ud fra hår- 
og hudfarve.

Mine forcer inden for politisk kommunikation ligger især det per-
sonlige møde på gågaden og i paneldebatter, hvor jeg forstår at tale 
i et sprog som alle forstår. Jeg mener at det er vigtigt at vi i et arbej-
derparti som Enhedslisten sørger for at vores kommunikation ikke 
bliver for akademisk og docerende. 

Jeg mener at det er vigtigt at vores politik i EU kører på to spor, et 
ideologisk og et realpolitisk. Vi er imod EU og skal arbejde for en ud-
træden! Samtidigt er det vigtigt at vores mandater arbejder for at vi 
får drejet EU hen i så grøn og solidarisk en retning som muligt – en 
aktiv kamp mod fremmedhad, forurening, homofobi og social dump-
ning.

torsten@torsten-ringgaard.dk 
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8. FORSLAG TIL   
ARBEJDSPLAN FOR  
ENHEDSLISTEN 2018-19
Denne arbejdsplan handler om opgaver for hele organisationen mel-
lem årsmøderne i 2018 og 2019. Herudover vil der være andre lokale 
og regionale aktiviteter og politikudviklende initiativer sammen med 
andre organisationer, partier og enkeltpersoner. 

Det skal der være plads til, og derfor skal der ikke være for mange 
centralt fastlagte opgaver.

INTERNE DEBATTER
Venstrefløjens fremtid
Enhedslisten er det største venstrefløjsparti, og i forskellige parla-
mentariske sammenhænge det 5., 4. eller 3.største parti. Det for-
pligter til at udvikle og styrke venstrefløjen – politisk og organisato-
risk. Hvordan gør vi det? Og hvor vil vi hen? Hvilke mål skal vi sætte? 
Medlemstallet er stagnerende, samtidig med at vi fortsætter med at 
være politisk ambitiøse, og forsøger at koble det parlamentariske 
arbejde med det organisatoriske. Holder vi til det? Hvordan fasthol-
der vi nye medlemmer, skaber gejst og politikudvikling? Vi har brug 
for at være nytænkende og visionære i det organisatoriske og po-
litiske arbejde. 

Kan vi lære af erfaringerne fra andre politiske bevægelser og orga-
nisationer i Danmark, Europa og globalt?

Analysen og besvarelsen af disse spørgsmål, ønsker vi, skal være 
rammen for de næste par års arbejde i Enhedslisten. Formålet er en 
afklarende debat og udvikling, der kan føre til handling og kan være 
et nyt spring for venstrefløjens fremgang.

Hvordan påvirker dette perspektiv arbejdet med f.eks.
• Den politiske profil
• Politikudviklingen
• Arbejdet med at skabe folkelig bevægelse og organisering
• Det parlamentariske arbejde
• Opbygning og udvikling af partiorganisationen

Grønt delprogram og handlingsplaner
På årsmødet i 2018 vedtages et grønt delprogram. Dernæst er der 
brug for at omsætte grundlaget til politisk handling og konkrete ud-
spil. Ligesom vores egen grønne praksis skal implementeres i organi-
sationen. Arbejdet med handleplanerne og deres gennemførelse vil 
også være en del af Enhedslistens opgaver i løbet af 2018-19.

Globaliseringsprogram
Enhedslisten har på et årsmøde besluttet, at et delprogram om glo-
balisering skal vedtages på årsmødet i 2019. Der vil derfor være op-
læg og debatter herom. I løbet af december 2018 og januar/februar 
2019 diskuteres et programudkast i organisationen.

Borgerløn 
I Enhedslisten bekæmper vi til stadighed fattigdomsydelserne og de 
inhumane, tidsrøvende disciplineringssystemer, der ikke får folk i ar-
bejde, uddannelse eller skaffer dem en ordentlig tilværelse.

Enhedslisten har en vedtagelse om samfundssikret indkomst, som 
er gældende indtil andet er vedtaget. Der skal organiseres en de-
bat om dette/borgerløn, da der munder ud i et beslutningsforslag 
på årsmødet i 2019.

Processen skal være inddragende og sætte gang i de mere visio-
nære debatter, som vi tror, medlemmerne længes efter. Derfor bør 
den starte i basis, samles op i ledelsen, som sender essensen ud til en 
diskussion, der kan munde ud i beslutninger. 

UDADVENDTE KAMPAGNER
Vi ved, at der er valg til EU-parlamentet i 2019 og folketingsvalg se-
nest juni 2019.

Vi skal videreudvikle kampagnemetoderne og bygge på erfaringer 
med lyttemøder og åbne møder, ringe på døre, anvende sociale me-
die på nye måder, mv. Vi skal benytte valgkampene til at bygge alli-
ancer og koble det lokale med det nationale og vi skal styrke partior-
ganisationen gennem videreudvikling af konkrete og visionære poli-
tikker. De udadvendte aktiviteter kan også være med til at fastholde 
og få nye medlemmer, samt række ud til mange forskellige enheds-
listevælgere.

Valg i 2019
Der skal være valg til EU-parlamentet i slutningen af maj i 2019. 

Det er første gang, Enhedslisten stiller op til EU-parlamentsvalget, 
så derfor skal det forberedes i god tid. Der er mange vigtige debat-
ter og beslutninger vi skal tage, så alle er klar med argumentation og 
dokumentation over for familie, venner, naboer, kolleger og i medier-
ne. Det handler bl.a. om EU’s grundlag og alternativer, om udmeldel-
se og forskellige scenarier, hvad vi vil arbejde for i EU parlamentet, og 
hvem vi vil samarbejde med. 

Der skal være valg til Folketinget, senest juni 2019. Vi er til stadig-
hed parat til et folketingsvalg. Vi har en kandidatliste og en køreplan 
og har igangsat en debat om 100-dagsplan. Vi glæder os til at vælte 
den borgerlige regering og kæmper for alternative, rød-grønne poli-
tiske visioner. For første gang går Enhedslisten til valg på en ny par-
lamentarisk strategi, og det er en selvstændig opgave at sørge for, at 
hele partiet kan argumentere for den, og at presset på Socialdemo-
kratiet samtidigt øges i Folketinget.

Som forberedelse til denne valgkamp vil det være oplagt at tage 
udgangspunkt i materialet ”Der er råd”. Der samarbejdes med an-
dre partier og organisationer, og forskellige aktivistiske arbejdsfor-
mer kobles på initiativerne. Ligesom evalueringerne fra valgkampen i 
2017 vil indgå i arbejdet.

STYRKET PARTIORGANISATION
Vi har brug for flere ressourcer for at styrke Enhedslisten og venstre-
fløjen, også fremover.

Flere ressourcer i form af flere medlemmer, flere systemkritiske og 
visionære ideer, flere aktiviteter og forslag, flere samarbejdsformer 
og aktivistiske tiltag, samt en bedre økonomi.

Enhedslistens vælgere er efterhånden meget bredt sammensat, og 
vi ønsker en ligeså bred sammensætning af medlemmerne, både i 
deltagelse i de lokale initiativer, udvalg, faglige netværk og det par-
lamentariske arbejde.

Derfor vil der blive gennemført en kampagne for at skaffe nye 
medlemmer samt fastholde og inddrage medlemmerne endnu mere 
i politikudviklingen og udadvendte aktiviteter.

Der skal gøres en særlig indsats for det ungdomspolitiske arbejde 
og gennemførelsen af feministisk praksis.

HB har diskuteret om årsmødet i 2019 skulle ligge i pinsen eller i 
september. Et flertal har valgt at lægge det i september, så der ikke 
er årsmøde lige efter valg

Stillet af Hovedbestyrelsen
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9. REGNSKAB OG BUDGET
Fremlæggelse af forslag til budget 2019 til årsmødet

Indledning
2019 er et valgår, i dette forslag er der taget udgangspunkt i, at både 
folketingsvalg og EU-parlamentsvalg foregår i 2019. Vores partistøtte 
fortsætter uændret året ud, ligegyldigt hvornår folketingsvalget fal-
der. Skulle folketingsvalget falde i 2018, vil vi skulle lave et nyt budget 
ud fra resultaterne af valget. 

Normalt ville der være fremskrivning til det følgende år (2020), men 
da vores økonomiske situation vil være anderledes efter valget, giver 
det ikke mening at foretage denne fremskrivning nu. Et EP-medlem vil 
f.eks. give flere midler til EU-arbejdet herhjemme, og 1 procentpoints 
fremgang ved folketingsvalget vil give godt 1,2 mio. kr. mere i stats-
støtte og partiskat.

Forudsætningen for budgettet er ca. 1,5% stigning i udgifterne ift. 
budget 2018, bortset fra huslejen, som stiger 2% og lønningerne, som 
dels stiger med Metals lønstatistik og dels en højere fritvalgsprocent. 

Et mere detaljeret budget med uddybende noter kan fås ved hen-
vendelse til den økonomiansvarlige Merete Pedersen, merete@en-
hedslisten.dk.

Generelt
Budgettet balancerer nogenlunde mellem indtægter og udgifter, hvil-
ket betyder, at vi med udgangen af 2019 står med et akkumuleret 
overskud på 2 mio. kr. foruden vores vikarfond, hensatte feriepenge 
og anlægsaktiver samt Rød Fond. Det vil sige, at vi fortsat har en ro-
bust økonomi og f.eks. hurtigt kunne være økonomisk klar til et evt. 
lynvalg.

Indtægter
Medlemstallet forventes at være det samme som ved udgangen af 
2017. Men det er jo blot et gæt. Der er forhåbentlig sat gang i en 
effektiv medlemshvervning og fastholdelse inden. Beløb til indsam-
linger er taget fra de to valgbudgetter.

Udgifter
Politisk system: Ingen nævneværdige ændringer.

Løn og personaleudgifter: Den nye overenskomst for medarbejderne 
i Enhedslisten implementeres fuldt i 2019 med en fritvalgsprocent på 
4 %. Det gælder også tilskuddet til de regionale ansættelser. Disse 
var ikke med i den oprindelige fremskrivning. Derudover er der ikke 
foretaget ændringer i ressourcerne. Tilskuddet til regionernes ansæt-
telser fortsætter i 2019 uændret med 15 t/ugen til hver region, som  
HB besluttede ifm. budgetrevisionen af 2018. FU har desuden beslut-
tet at starte en diskussion af anvendelsen af det samlede lønbud-
get i 2019.

Administration i øvrigt: Ud over større portoudgifter pga. portostig-
ning og valg samt større gebyrer er der kun småændringer under 
denne post.

Intern kommunikation: Forudsætningen er her igen 11. numre af 
Rød+Grøn. Der udestår diskussion om et nyt netmedie, og der er der-
for ikke afsat særlige midler hertil, hvorfor udgifterne forventes ta-
get fra Rød+Grøn.

Træf og kurser: Samme niveau som i 2018.

Kampagner, indsatser m.v.: Her ligger folketingsvalgkampen. Samlet 
set er der fra 2017-2019 afsat 5 mio. kr. til valgkampen inkl. valgkamp-
smedarbejder.
Budgettet er udvidet med pilotprojekt og skolevalg.

Andre aktiviteter: Her ligger EU-arbejdet og europaparlamentsvalget. 
Der er samlet set afsat 2.375.000 kr. til EP-valgkampen i 2018-2019, 
inkl. valgkampsmedarbejder.

Andet: Ren fremskrivning

Hensættelser: Der hensættes ikke til kommende valg i et valgår.
Der er afsat 20.000 til ekstra donation til Rød Fond, idet der i 2018 kun 
hensættes 250.000 kr. til fonden.  
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Årsmøder og delegeretmøder/ 

programseminarer 568.156 681.867 725.000 707.000 735.000 755.000 760.000 

HB, FU og HB’s arbejdsgrupper 142.460 182.325 215.000 187.000 220.000 195.000 215.000 

Konflikthåndtering 23.355 40.104 50.000 17.000 50.000 70.000 50.000 

Udvalg 65.884 64.917 100.000 80.000 120.000 120.000 120.000 

Faglige netværk 8.536 9.395 60.000 35.000 65.000 65.000 45.000 

Organisation i alt 808.391 978.607 1.150.000 1.026.000 1.190.000 1.205.000 1.190.000 

Løn  6.513.854 7.177.119 7.000.000 7.335.000 6.825.000 7.070.000 7.350.000 

Regionalt løntilskud 0 115.987 340.000 330.000 680.000 960.000 975.000 

Øvrige personale- og aktivistudgifter 290.102 405.127 311.000 320.000 320.000 345.000 340.000 

Husleje, forsikringer m.m. 855.850 799.289 953.600 778.600 959.000 894.000 929.500 

IT- og teleudgifter 206.471 142.833 155.000 290.000 175.000 180.000 160.000 

Øvrig drift 237.421 212.297 280.500 312.850 270.000 235.000 300.000 

Renter og gebyrer 86.061 17.104 30.000 35.000 35.000 50.000 50.000 

PBS  205.482 171.163 175.000 150.000 180.000 160.000 185.000 

Revision 75.061 67.415 100.000 110.000 100.000 100.000 110.000 

Kartotek/medlemssystem 0 0 25.000 525.000 100.000 238.000 250.000 

Administration i alt 8.470.301 9.108.332 9.370.100 10.186.450 9.644.000 10.232.000 10.649.500 

Rød+Grøn 561.693 652.528 765.000 845.000 775.000 800.000 900.000 

Øvrig kommunikation 

(hjemmeside, SMS m.m.) 115.276 123.014 285.000 260.000 250.000 185.000 160.000 

Kurser og træf 326.290 417.635 650.000 404.700 660.000 645.000 655.000 

Kommunalvalg m.m. 0 13.967 335.000 345.000 40.000 0 0 

Folketingsvalg 2.600.441 27.115 170.000 507.000 315.000 1.394.500 3.043.500 

EU-afstemninger 693.670 0 0 0 0 770.000 1.605.000 

Øvrige centrale kampagner og indsatser 125.308 171.151 208.000 250.000 210.000 215.000 300.000 

EU-aktiviteter 495.966 374.629 456.000 456.000 456.000 511.173 511.173 

Internationale aktiviteter 37.781 69.098 80.000 80.000 85.000 85.000 90.000 

Andre aktiviteter  

(folkemøde, kampagner m.m.) 147.753 311.244 347.000 398.000 505.000 505.000 515.000 

Tilskud til lokalafdelinger, 1. maj, SUF m.m. 92.338 108.600 135.000 136.000 115.000 115.000 120.000 

Merchandise, materialer m.m. 138.132 105.758 150.000 445.000 125.000 200.000 250.000 

Dobbelt medlemskab SUF 131.000 84.300 130.000 130.000 125.000 0 0 

Kontingentandel lokalafdelinger 1.512.700 1.661.500 1.700.000 1.658.800 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

Medlemskaber af andre org. 54.223 68.732 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 

Øvrige aktiviteter i alt 7.032.572 4.189.271 5.481.000 5.985.500 5.431.000 7.195.673 9.924.673 

Hensættelser til feriepenge og vikarfond) 575.367 -42.616 375.000 325.000 250.000 110.000 75.000 

Hensættelser FT-valg og EP-valg 0 1.222.885 1.855.000 1.418.000 1.735.000 30.000 0 

Hensættelser Rød Fond -21.678 18.524 0 25.000 500.000 270.000 20.000 

Afskrivninger 311.153 231.376 250.000 200.000 200.000 200.000 150.000 

Udgifter i alt 17.176.105 15.706.380 18.481.100 19.165.950 18.950.000 19.242.673 22.009.173 

Overført fra hensættelser       2.670.885 

Resultat 1.112.879 2.823.084 485 -344.913 -541.427 -770.028 132.885 

Overført resultat -797.552 315.327 3.138.411 3.138.895 2.793.982 2.793.982 2.023.954 

Akkumuleret overskud 315.327 3.138.411 3.138.895 2.793.982 2.252.555 2.023.954 2.156.839 

Resultat  

2015

Resultat  

2016

Rev. Budget  

2017

Prognose  

2017 pr. 30/11  

2017

Budget 2018,  

årsmøde 2017

Revideret  

budget 2018,  

HB jan. 2018 

Forslag  

til budget 2019

 

 

UDGIFTER

Kontingent 6.156.411 6.505.779 6.550.000 6.350.000 6.550.000 6.275.000 6.275.000 

Indsamlet støtte til kampagner og valg 1.901.522 1.025.564 1.070.000 950.000 1.050.000 1.050.000 1.700.000 

Partiskat folketingsgruppen og andre 1.584.080 1.852.564 1.635.000 1.705.000 1.465.573 1.640.000 1.565.000 

Statsstøtte, stemmepenge 7.224.230 8.439.737 8.645.585 8.645.585 8.775.000 8.851.472 9.000.000 

Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg 973.772 374.433 456.000 458.452 456.000 511.173 511.173 

Indtægter fra valgtilforordnede 235.022 207.279 0 0 0 0 200.000 

Salg af merchandise m.v. 203.839 95.924 125.000 280.000 112.000 145.000 220.000 

Øvrige indtægter 10.109 28.184 0 432.000 0 0 0 

Indtægter i alt 18.288.985 18.529.464 18.481.585 18.821.037 18.408.573 18.472.645 19.471.173 

Resultat  

2015

Resultat  

2016

Rev. Budget  

2017

Prognose  

2017 pr. 30/11  

2017

Budget 2018,  

årsmøde 2017

Revideret  

budget 2018,  

HB jan. 2018 

Forslag til bud-

get 2019

 

 

INDTÆGTER
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TIDSPLAN FOR ÅRSMØDET 2018  
12. jan. kl. 12:  
Deadline for indkomne forslag og ændringforslag til vedtægterne

18. jan. kl. 12:  
Deadline for opstilling til urafstemning om kandidater til Folketinget samt EU-parlamentet 

18. jan.:  
Opgørelse af antal delegeret pr. afdeling

7.-9. feb.:  
Årsmødehæfte 1 kommer med posten – indhæftet i Rød+Grøn – til alle, som modtager medlemsbladet.

26. feb. - 8. mar.:  
Valg af delegerede i lokalafdelingerne

8. mar. kl. 8. - 15. mar. kl. 12:  
Urafstemning om kandidater til Folketing og EU-parlament

9. mar. kl. 12 deadline for: 
• Ændringforslag til de indkomne forslag,
• Ændringsforslag til vedtægtsændringer,
• Opstilling til hovedbestyrelsen, vedtægtsnævn, interne revisorer og Rød fonds bestyrelse, 
• Beretninger fra udvalg, netværk m.fl.
• Samt tilmelding af delegerede 

27.-28. mar.:  
Årsmødehæfte 2 kommer med posten til årsmødedeltagerne

20. apr. kl. 12:  
Deadline for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden

30. apr. kl. 12:  
Deadline for opstilling til de restende pladser (ikke spidskandidater) til EU-parlamentsvalget.  
Skriv til Mads Hadberg på mads.h@enhedslisten.dk 






