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Forude venter 3 spændende dage. Årsmødet er der hvor vi mødes 
med andre aktive Enhedslistemedlemmer fra hele landet og tager 
de vigtigste beslutninger for det næste år.

Igen i år foregår årsmødet på Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe.
Årsmødet finder sted midt i voldsomme brydninger i Europa. 

Flygtninge fra den blodige borgerkrig i Syrien søger hjælp og tryg-
hed i de europæiske lande. Men reaktionen er lukkede grænser og 
et kapløb mellem de fleste lande om at behandle flygtninge så sår-
ligt som muligt.

EU’s nyliberale økonomiske politisk holder stadig mange lande i et 
jerngreb, hvor arbejdsløsheden er høj og fattigdom og ulighed sti-
ger.

Også derfor er højrepopulister og reaktionære kræfter på frem-
march en i række lande.

 På dette årsmøde er EU hovedemnet. Vi skal tage stilling til et 
EU-program, så vi kan møde  den udemokratiske og nyliberale Uni-
on med skarpe analyser og klare holdninger. Samtidig skal vi beslut-
te om Enhedslisten fremover skal opstille selvstændigt til valget til 
Europa-Parlamentet eller ej.

I Danmark har vi en borgerlig regering, som gennem omstillings-
bidrag vil tvinge kommunerne til at spare på den nære velfærd, så-
som skoler, daginstitutioner, ældrepleje m.m.

Velkommen til Enhedslistens 27. årsmøde!
Derfor er der et kommunalt oprør undervejs. Hvor Enhedslisten 

på mange niveauer er aktiv. På årsmødet får vi også chancen for at 
udveksle erfaringer og ideer til at føre kampen videre.

Ligesom der vil være workshops om flygtningeaktivisme, det sta-
dig vigtigere miljøarbejde og ikke mindst kammerater fra en række 
af vores internationale samarbejdspartnere.

Og så bliver det sjovt, spændende og hyggeligt at bruge 3 dage 
sammen med andre aktive socialister!

Vi glæder os til et godt og inspirerende årsmøde.

Med kammeratlig hilsen
Mikkel Warming,
på vegne af forretningsudvalget

Mødet foregår i Pinsen 14.-16. maj 2016.
Årsmødet afholdes i Festsalen på Grønnemose Skole i Gladsaxe, 
Høje Gladsaxe Torv 4

Skolen kan nås med offentlig transport – busserne 42 og 250S  
fra Nørreport

Prisen for deltagelse
Prisen for deltagelse er 600 kr. som din afdeling betaler. Pengene 
trækkes fra afdelingernes mellemregningenskonto inden årsmø-
det.

Rejserefusion 
Alle kontaktpersoner vil inden årsmødet få tilsendt en rejserefusi-
onsliste med navne på de delegerede og suppleanter, som deltager 
fra afdelingen.  Deltagere med behov for rejserefusion skal på års-
mødet henvende sig til afdelingens kontaktperson og udfylde re-
fusionsblanketten og evt. aflevere bilag. Herefter indsender eller 

afleverer kontaktperson blanketten til Landskontoret, som sørger 
for at overføre refusionsbeløbene. Der opfordres til, at alle afdelin-
ger undersøger mulighed for fælles transport

Mad
• Under mødet er der aftensmad lørdag, frokost og aftensmad 

søndag og en sandvich til frokost mandag.
• Under mødet kan der købes kaffe, the, kage og frugt.
• Det vil være muligt at betale med Mobilepay eller med kontanter.

Overnatning
Glemte du at få tilmeldt dig til overnatning, skal du kontakte lands-
kontoret hurtigst muligt. Vi vil så prøve at skaffe dig en plads.

Papirer
Husk at medbringe hæftet her til årsmødet. Vi har selvfølgelig  
ekstra eksemplarer liggende, men der er ikke nok til alle, så sørg 
derfor for at tage dette hæfte med.

Praktisk info om årsmødet
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Guide til årsmødet
Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed og stedet, hvor 
uenigheder diskuteres og afgøres. Det er også en lang række tra-
ditioner og procedurer, som godt kan være lidt uoverskuelige, hvis 
ikke man har prøvet det før. Vi bringer her en kort guide til nye og 
andre, som gerne vil rustes til den øvelse i partidemokrati, som års-
mødet er.

Konstituering
Lørdag starter med konstitueringen. Her fremlægger dirigenter-
ne deres plan for afvikling af årsmødet, så det er her, du skal være 
klar, hvis du mener, planen skal ændres. Du kan se i forretnings-
ordenen, hvornår der er deadline for ændringsforslag til dagsor-
denen.

Beretninger 
Det er også om lørdagen, hovedbestyrelsen og folketingsgruppen 
aflægger beretning for det forløbne år. Herefter er der fri debat, 
hvor alle kan kommentere den generelle retning, partiet har taget, 
eller komme på banen med mærkesager, man f.eks. mener er blevet 
overset eller lignende. 

Hovedforslag og indkomne forslag
Årsmødet 2016 vil fokusere på to hovedområder: Vedtagelse af et 
ny delprogram om EU samt spørgsmålet om hvorvidt Enhedslisten 
skal opstille til EU-parlamentsvalget i 2019.

Derudover skal årsmødet tage stilling til indkomne forslag samt 
en hel del ændringsforslag til vedtægterne 

Når debatten er slut, skal der stemmes om alle ændringsforslage-
ne. Det kan være en temmelig kompliceret procedure, når nogle æn-
dringsforslag f.eks. gensidigt ophæver hinanden, så her gælder det 

om at holde ørerne stive og følge den plan for afstemningerne, som 
dirigenterne og årsmødet er blevet enig om.

Vigtigt om ændringsforslag
Som det fremgår af hæftet her, har hovedbestyrelsen kommenteret 
alle de ændringsforslag, som er indkommet til hovedbestyrelsens 
egne hovedforslag. 

Forslag, som hovedbestyrelsen har tilsluttet sig, vil der ikke blive 
stemt om på årsmødet, med mindre det bliver krævet på årsmødet. 
Det er hovedbestyrelsens ansvar på forhånd at have sikret sig, at 
forslagsstillerne til de forslag, hovedbestyrelsen har tilsluttet sig, 
er indforståede og har godkendt, hvis hovedbestyrelsen evt. har 
foreslået mindre ændringer.

Delegerede, der ønsker at opretholde oprindelige ændringsfor-
slag eller ønsker afstemning om forslag som hovedbestyrelsen har 
tilsluttet sig, skal meddele dette til dirigenterne senest søndag den 
15. maj kl. 9.00

Forslag, som hovedbestyrelsen ikke tilslutter sig, vil alle blive sat 
til afstemning på årsmødet.

Til sidst – et godt tip
Overvejer du at sige noget på talerstolen, så skriv dig på talerlisten, 
så snart der åbnes for debat. Talerlisten lukkes stort set altid med 
det samme, så hvis du venter, til du er helt sikker på, hvad du vil sige, 
eller til du har hørt de andre debattører, er det for sent. Du kan altid 
trække dig igen, hvis du fortryder, eller hvis andre har sagt de guld-
korn, du havde tænkt dig at berige forsamlingen med. Men du kan 
ikke skrive dig på listen, så snart den er lukket.

God fornøjelse!

•
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Løndag den 14. maj
13.00-14.00 Indskrivning
14.00-15.00 1. Velkomst og konstituering
   Åbningstale
   Konstituering (Valg af dirigenter, vedtagelse  
   af dagsorden og forretningsorden)
15.00-16.00 2. Den politiske situation.  
   Beretningsdebat
   Hovedbestyrelsens og folketingsgruppens  
   beretning.
16.00-16.15  Pause
16.15-18.30 2. Beretningsdebat – fortsat
18.30-19.30 Middag
19.30-21.30 Workshops
   Diverse workshops, møder og mulighed  
   for hygge, samt møde for kandidatudvalget

Søndag den 15. maj
09.00-10.30 3. Hovedforslag om EU-program
10.30-10.45 Pause
10.45-12.00 3. Hovedforslag om EU-program – fortsat
   Afstemning
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.45 4. Skal Enhedslisten opstille på Folke- 
   bevægelsens liste til EU-parlaments- 
   valget i 2019 eller stille selvstændigt op?
   Herunder behandles også forslag 5.1 Enheds- 
   listen prioriterer opbygning af Folkebevægelsen  
   mod EU lokalt
   Debat
   Afstemning

15.45-16.00 Pause
16.00-17.00 6. Vedtægtsændringer
   Herunder behandles også forslag 5.2 Forslag  
   til nye regler for opstilling af folketings- 
   kandidater
17.00-17.15 Pause
17.15-18.15 7. Arbejdsplan
18.15-18.50 8. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn  
   og kritisk revisor
18.50-19.00 Forslag til kandidatliste
19.00-20.00  Aftensmad
20.00-01.00 Musik og fest

Mandag den 16. maj
09.00-10.30 9. Vedtagelse af kandidatliste
   Fremlæggelse af evt. alternative kandidatlister,  
   debat og afstemning
10.30-12.00 6. Vedtægtsændringer - fortsat
12.00-12.30 Frokost - sandwich
12.30-13.30 10. Regnskab og budget
13.30-14.00 11.  Præsentation af valg af HB, kritisk  
   revisor, Rød Fond og Vedtægtsnævn
   Afslutning

1. Endelig dagsorden for Enhedslistens årsmøde 2016

Workshops og møder lørdag 
aften på årsmødet 2016

Der er ikke ændret i forslaget til dagsorden, så den endelige dagsorden svarer derfor til det først udsendte forslag til dagsorden.  
Deadline for at indsende ændringsforslag til dagsordenen er torsdag d. 28. april kl 12.00.

Flygtningepolitik
Oplæg om dilemmaer i flygtningepolitikken, hvor ligger den politi-
ske kamp? Ved bl.a. Niels Rohleder og Johanne Schmidt-Nielsen.

Grøn workshop
Hvordan kommunikerer vi den grønne dagsorden? Hvordan kan vi 
gøre den nærværende – og hvad bliver de kommende store grønne 
dagsordner vi skal slås for? Ved bl.a. Maria Gjerding, Ida Søndergaard 
og Mads Tanghøje.

Kommunalt oprør
For kommunal- og regionspolitikere og deres baggrundsgrupper, og 
alle andre interesserede. Ved bl.a. Rune Lund, Tormod Olsen og An-
ders Olesen.

Sociale medier
Hvordan sætter vi politisk dagsorden på de sociale medier? Ved bl.a. 
Mikkel Lauritzen og Emil Nielsen.

Europæisk venstrefløj i EU-parlamentet
Gode og dårlige erfaringer med repræsentation i EU-parlamentet. 
Dialog med Die Linke, Podemos og Nej-bevægelser (Bretix) og andre 
repræsentanter fra den europæiske venstrefløj. På engelsk med de 
internationale gæster. Ved bl.a Flavia Oregon. 

Flere workshops kan nå at komme til inden årsmødet – de vil i så fald 
fremgå af årsmødehæfte 3.

Møde for kandidatudvalget
Møde for kandidatudvalget foregår lørdag aften, dvs. samtidig med 
ovenstående workshops. Er du blevet valgt til kandidatudvalget, 
kan du med andre ord desværre ikke deltage i workshops i år.

Baren er åben
Ønsker du blot at bruge lørdag aften til at hænge ud med gamle 
kammerater og møde nye, er der også plads til det. Baren er åben, og 
mon ikke der på et eller andet tidspunkt dukker en guitar og nogle 
sangbøger frem fra gemmerne.
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1.2 Forretningsorden  
for Enhedslistens årsmøde 2016
1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder års-
mødets forhandlinger.

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

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

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

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

6. Taletid og talerliste
Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet. Den afgåede 
hovedbestyrelse, vedtægtsnævn og Rød Fonds bestyrelse samt di-
rigenter har desuden taleret. Dirigenterne kan i særlige tilfælde til-
dele gæster taleret.

Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 4 minutter, ved 
andengangsindlæg 2 minutter. Personer med talehandicap tildeles 
1 minut ekstra. Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten. Diri-
genterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt 
(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. Dirigenterne kan holde en af de to lister længere 
åben, hvis fordelingen på de to lister er skæv. Hvis de to lister er me-
get ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så beg-
ge bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd 
for hver kvinde. Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne befø-
jelse til at indskrænke taletiden.

Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerlisten.

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

Der stemmer som udgangspunkt ved håndsoprækning. Dirigen-
terne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet. Hvis dirigen-
terne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elektronisk afstem-
ning eller foretages en optælling af stemmerne. Eller hvis de vurde-
rer at det er en vigtig afstemning, hvor det vil være væsentligt  at 
have optalt stemmerne. Hvis der kræves optælling fra delegerede og 
dirigenterne er uenige heri, kan dirigenterne iværksætte en proce-
dureafstemning om, hvorvidt der skal være optælling.

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

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

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

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

8. Videooptagelse
Årsmødets forhandlinger optages på video.

9. Tidsfrister
26/1 kl. 12.00 Frist for opstilling til urafstemning.
29/1 kl. 12.00 Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, 

ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
27/2-9/3 I denne periode har afdelingerne møder med 

delegeretvalg. 
10/3 kl. 12.00 Frist for tilmelding af delegerede og suppleanter.
10/3-17/3 Elektronisk urafstemning om EU-opstilling og folke-

tingskandidater for alle Enhedslistens medlemmer.
14/3 kl. 12.00  Frist for opstilling til Hovedbestyrelsen, Rød Fonds

bestyrelse, vedtægtsnævnet og kritisk revisor.
18/3 kl. 12.00  Frist for alle ændringsforslag til hovedforslag 

og indkomne forslag.
28/4 kl. 12.00 Sidste frist for ændringsforslag til denne forret-

ningsorden og ændringsforslag til dagsorden.
15/5 kl. 9.00 Sidste frist for at opretholde, at ændringsforslag, 

som er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, 
sættes til afstemning.
Sidste frist for ændringsforslag til evt. aktuelle po-
litiske udtalelser (som udleveres ved indskrivning).
Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.
Sidste frist for opstilling til Rød Fond.

15/5 kl. 22.00  Sidste frist for alternative forslag til kandidatliste 
(spidskandidater til Folketinget). Kandidatudval-
gets forslag præsenteres søndag mellem kl. 18.50-
19.00.

• Forslag til dirigenter: Ditte Marie Thejsen, Falle Hjort, Mari-
anne Frederik, Ninna Hedeager Olsen, Peter Hegner Bonfils,  
Peter Dollerup.

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

• Regnegruppe: Bruno Jerup, Merete Pedersen  
og Rasmus Falck Østergaard.

• Forslag til stemme- og mandatudvalg, til både HB-valg 
og kandidatlistevalg: Stemme- og mandatudvalget vil frem-
gå af årsmødehæfte 3.

• Redaktionsgruppe: Per Clausen og Rosa Lund.
• Referenter (den hovedansvarlige er i kursiv): Bettina 

Engler, Helene Dalskov Saidyleigh, Karl Vogt-Nielsen, Mai Sloth 
Villadsen og Sonja Jacobi.
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På grund af folketingsvalget blev årsmødet i 2015 udskudt og af-
holdt 26.-27. september. Det betyder, at årsmødeperioden har været 
meget kort, hvilket naturligt også afspejler sig i denne beretning fra 
hovedbestyrelsen.

Årsmødet 2015 vedtog en ændring af vores politiske kurs ikke 
mindst i forhold til Socialdemokraterne: ”Der er behov for at opbyg-
ge venstrefløjen efter valgnederlaget og efter det tillidsbrud, som 
SR(SF)regeringens asociale politik indebar. I denne genopbygning 
kan vi ikke regne med Socialdemokraterne som medspiller. Venstre-
fløjen må styrke og udvikle sig selv i politisk modsætning til både 
højrefløjen og Socialdemokraterne. Vores hovedopgave er derfor 
ikke at forsøge at sikre små korrektioner af Socialdemokraternes 
fejlslagne politiske kurs. Vi er venstrefløj i vores egen ret med vo-
res eget projekt og vores egen kurs. Som venstrefløjens største par-
ti har Enhedslisten ikke bare initiativretten, men også pligten til at 
drive venstrefløjens genopbygning frem – politisk og organisato-
risk. Det er en opgave, som ikke løses med et enkelt greb. Vi må ar-
bejde på mange fronter.”

Dette har vi i hovedbestyrelsen i perioden forsøgt at implemen-
tere i vores arbejde og de initiativer vi har taget. Et arbejde som kun 
lige er påbegyndt, og som skal rulles yderligere ud. Vi har bla. haft 
diskussioner – herunder et fællesmøde med SUF – om hvordan vi ar-
bejder sammen med og i bevægelser. Der er ikke draget nogen kon-
klusioner på det spørgsmål, ikke mindst fordi bevægelse er et me-
get vidt begreb og det er meget forskelligt, hvordan vi kan og skal 
arbejde ift. forskellige bevægelser. Der er stor forskel på f.eks. fag-
bevægelsen, elev- og studenterbevægelsen, miljøbevægelsen, Fol-
kebevægelsen mod EU, flygtningebevægelsen etc.  Andre aktuel-
le initiativer er kampagnen for kommunalt oprør og ”Bekæmp Fat-
tigdom nu”.

Retsforbeholdskampagnen
Denne årsmødeperiodes store indsats var kampagnen i forbindel-
se med folkeafstemningen om afskaffelse af Retsforbeholdet. Det 
så umiddelbart svært ud. Afstemningen blev annonceret til at fore-
gå allerede i starten af december 2015 og ikke foråret 2016 som for-
ventet; de store flygtningestrømme fik mange til at købe de fejlag-
tige argumenter om at EU kunne levere en løsning til gavn for flygt-
ningene; alle meningsmålinger pegede på at store dele af befolk-
ningen var ligeglade/uafklarede og at de, der havde taget stilling 
støttede en afskaffelse af forbeholdet m.m.m. Enhedslistens lagde 
i kampagnen stor vægt på det retssikkerhedsmæssige aspekt, men 
også på det euro-nationalistiske aspekt i ja-sigernes kampagne, 
herunder at EU’s fælles flygtningepolitik først og fremmest går ud 
på at holde flygtningene væk fra EU’s grænser og ikke på at hjælpe 
dem. Langt flere afdelinger og medlemmer deltog aktivt i kampag-

nen end kampagnegruppen og HB havde forventet og der var behov 
for genoptryk af materialer undervejs i kampagnen. Lokalt var der 
mange steder et rigtig godt samarbejde om kampagnen med Folke-
bevægelsen mod EU. Og det lykkedes at skaffe et overbevisende nej 
til at afskaffe Retsforbeholdet – et resultat, som der ikke er nogen 
tvivl om, at Enhedslisten har en vigtig del af æren for. (Vi henviser i 
øvrigt til evalueringen af retsforbeholdskampagnen).

EU-politisk delprogram og opstilling  
til Europa-parlamentsvalget i 2019
Årsmødet 2015 besluttede, at vi på årsmødet i 2016 skal vedtage 
et EU-delprogram samt tage stilling til, hvorvidt Enhedslisten skal 
stille op til Europa-Parlamentsvalget i 2019. Diskussionen i partiet 
faldt dermed meget godt i forlængelse af den øgede opmærksom-
hed EU fik, både i offentligheden og internt i Enhedslisten, i forbin-
delse med folkeafstemningen. HB sikrede udarbejdelse af et ud-
kast til delprogram, der blev trykt i RødGrøn i november 2015. I fe-
bruar blev de to forslag, der skal vælges imellem i f.t. opstilling til 
EP-valget 2019 sendt ud med et diskussionsoplæg. I februar 2016 
blev der afholdt to seminarer henholdsvis øst og vest for Storebælt 
for at diskutere og eventuelt formulere ændringsforslag til delpro-
grammet, ligesom mange lokalafdelinger har taget diskussionerne 
op. I marts afholdtes en vejledende urafstemning om opstilling til 
Europa-parlamentet. 31,7 % af medlemmerne deltog i afstemnin-
gen, hvor 57 % stemte for selvstændig opstilling, og 34,9 % stem-
te for at stille op på Folkebevægelsens liste. Herefter er det så op til 
årsmødet at diskutere og vedtage delprogrammet samt tage stilling 
til, hvorvidt og hvordan Enhedslisten opstiller til EP-valget i 2019.

FN-missionen i Mali
I november måned tog hovedbestyrelsen stilling til spørgsmålet 
om fredsprocessen i Mali, og et evt. dansk militært bidrag til FNs 
mission i landet. Emnet blev kort drøftet på mødet i 31. oktober, 
men da der på det tidspunkt ikke forelå et klart beslutningsgrund-
lag fra regeringen, afholdt vi ugen efter ekstraordinært møde.  
FN havde henvendt sig til Danmark med et ønske om en udvidel-
se af det danske bidrag til FN-missionen, efter en nylig indgået 
fredsaftale. Der var i hovedbestyrelsen generelt enighed om, at 
den igangsatte fredsproces er positiv, og at det er positivt at den 
er FN-baseret. Men der var uenighed om, hvorvidt Danmark mi-
litært burde bidrage til FN-missionen. Blandt de, der var imod et 
dansk bidrag, var der en vurdering af, at et dansk bidrag ikke vil-
le fremme freden i landet på længere sigt. Der var også kritik af at 
sende jægerkorpset, som er en offensiv styrke, at der er en uhel-
dig sammenblanding af FNs mission og franske tropper der age-
rer selvstændigt, samt at der manglede retningslinjer for danske 
troppers håndtering af fanger.

2.1 Hovedbestyrelsens beretning 2015-2016
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Blandt de der støttede bidraget var bekymringen bla., at en FN-mis-
sion, uden militær opbakning, ikke vil kunne sikre det humanitære ar-
bejde, der er afgørende for at forhindre at Mali går i opløsning som stat.  
Til trods for store politiske uenigheder, havde HB en god og kon-
struktiv debat, hvorefter flertallet i hovedbestyrelsen besluttede, 
at Enhedslisten ikke kunne bakke op om et militært bidrag til FN i 
Mali. 

Flygtninge
Alt for mange mennesker blev i 2015 tvunget til at flygte fra krig og 
ødelæggelse. En lille del af dem søgte og nåede Europa og en endnu 
mindre del af disse nåede Danmark. Dette gav i medier og blandt fle-
re politikere anledning til en panikagtig stemning over ”flygtninge-
krisen”, lukning af en del af de indre grænser mellem Schengen-lan-
dene og både reelle og symbolske stramninger af den danske flygt-
ninge- og integrationspolitik. Men det var også anledning til at en 
masse mennesker gik den anden vej og på forskellig vis hjalp flygt-
ningene med tøj, transport og meget mere. Mange Enhedslistemed-
lemmer var og er fortsat aktive i forskellige af disse bevægelser, 
mange steder er kommunalbestyrelses-medlemmer aktive i at skaf-
fe plads til de flygtninge, deres kommuner modtager og landsorga-
nisationen og hovedbestyrelsen har forsøgt at følge med i udviklin-
gen og støtte og bakke op.

Kommunalt oprør
Den politiske hovedprioritet i foråret 2016 har været kommunernes 
økonomi og at støtte op om presset for at starte et kommunalt op-
rør mod velfærdsnedskæringer. Hovedbestyrelsen har vurderet, at 
vi har en enestående politisk mulighed for, på den ene side at pres-
se Kommunernes Landsforening til ikke at indgå en økonomiafta-
le med regeringen, hvor man gennemfører minusvækst i kommu-
nerne. Og på den anden side at presse DF og S til ikke svigte deres 
valgløfter, og gennemføre minusvækst, hvis det ikke lykkes for re-
geringen via en aftale med kommunerne. Flere steder i landet er 
der stor utilfredshed blandt socialdemokratiske og borgerlige borg-
mestre og byrødder, og i faglige kreds sker der store mobiliseringer 
blandt tillidsvalgte og lokale fagforeninger. Kampagnen er et ambi-
tiøst forsøg på, at vi som parti skal arbejde sammen på alle niveauer; 
fra afdelingernes aktivister, over Christiansborg, til vores faglige 
medlemmer og vores mange byrødder. Hovedbestyrelsen godkend-
te i februar en grundig og omfangsrig kampagneplan for at indgå i 
bevægelsen. I løbet er foråret har kampagnen mod de kommunale 
nedskæringer bredt sig til flere dele af landet, med lokale støtteer-
kæringer, tillidsrepræsentantmøder, og forberedelserne af demon-
strationer foran alle landets 98 rådhuse 12. maj.

Organisatorisk arbejdsprogram
Årsmødet 2015 vedtog også et organisatorisk arbejdsprogram 2015-
2018.  På det første hovedbestyrelsesmøde i Skanderborg blev der 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Rasmus Falck Østergaard, 
Else Kayser, Maja Albrechtsen, Marianne Rosenkvist og Rosa Lund.

Arbejdsgruppen udarbejdede en plan for hvilke opgaver der i før-
ste omgang skulle prioriteres. Planen blev godkendt på hovedbe-
styrelsesmødet d. 6. december.

I løbet af foråret er der blevet lavet undersøgelse af kurser/
træf  og seminar i Enhedslisten ved at udsende spørgeskema til af-
delingerne, som er blevet besvaret skriftligt. I forbindelse med un-
dersøgelsen af kurser/træf blev der også undersøgt afdelingernes 
behov for støtte fra Landskontoret.

Undersøgelsens konklusioner danner bl.a. baggrund for en gene-
rel debat og beslutning ift. landskontorets prioritering af ressour-
cer, som HB tager stilling til på et ekstraordinært møde d. 30. april.

Der har også været nedsat en gruppe under arbejdsgruppen, som 
har arbejdet med udvalgenes rolle i Enhedslisten. Arbejdet er endnu 
ikke færdigt, men der har været udsendt et spørgeskema til med-

lemmerne af udvalgene og deres kontaktpersoner er også blevet 
spurgt om, hvordan udvalgene arbejder. Arbejdet forventes færdigt 
til efteråret.

Hovedbestyrelsen har også igangsat udflytningen af ansættel-
sesressourcer til regionerne og afdelingerne. I første omgang har 
hovedbestyrelsen prioriteret de regioner, hvor der ikke i forvejen 
var ansat regionssekretær dvs. region Syddanmark og region Midt-
jylland. Derfor blev de regioner prioriteret over region Nordjylland, 
Sjælland og Hovedstaden.

Det har indtil videre betydet, at der er blevet ansat en regions-
sekretær i region Syddanmark d. 1. april med økonomisk støtte fra 
Landskontoret. Region Midtjylland forventes at følge med snarest 
også med økonomiske støtte fra Landskontoret.

Pr. 1.1.2017 er der foreslået, at der flyttes yderligere lønkroner ud 
i provinsen, så alle regioner på nær region Hovedstaden får økono-
misk støtte til yderlige ansættelsestimer. 

Samarbejdet med SUF
SUF og Enhedslisten valgte i efteråret at satse på to forskellige po-
litiske begivenheder: Hvor Enhedslisten sætte alle kræfter ind på 
at vinde et nej i afstemningen om retsforbeholdet, så valgte SUF at 
prioritere miljøet og COP21. Den politiske prioritering var selvfølge-
lig også afgørende for, hvor medlemmer af de to organisationer var 
aktive. Men selvom hovedfokus tydeligvis var forskelligt, så endte 
medlemmer af både SUF og Enhedslisten med at samarbejde, hvor-
for der var et vist overlap i hvor medlemmer var engagerede.

HB besluttede i sidste HB-periode at styrke samarbejdet med SUF 
ved at invitere 2 medlemmer af SUF til hvert HB-møde. Denne prak-
sis blev formaliseret ved Årsmødet 2015 i form af en vedtagelse i 
det organisatoriske program.

Derudover tog SUF i efteråret initiativ til et fællesmøde mellem 
SUF’s ledelse og hovedbestyrelsen, som blev realiseret d. 9. janu-
ar. Resultatet var et vellykket møde med megen erfaringsudveks-
ling. Temaet for mødet var bevægelser. Vi debatterede på baggrund 
af oplæg fra både SUF og Enhedslisten og havde primært udgangs-
punkt i to højaktuelle bevægelser, nemlig miljø/klimabevægelsen 
og flygtningebevægelsen.  Endelig debatterede vi også bevægelser 
i et bredere perspektiv ud fra spørgsmålet om, hvordan vores to or-
ganisationer generelt kan styrke bevægelser på en hensigtsmæs-
sig måde.

Arbejdsformen i HB
Stemningen og samarbejdet i HB har været godt i den forgangne pe-
riode. Selv i situationer med politiske uenigheder, er det lykkedes at 
have en konstruktiv og respektfuld samarbejdsform, der bør beva-
res fremover. Vi indledte perioden med et oplæg om konflikthåndte-
ring og ønsker til samarbejdsformen, hvilket var med til at sætte en 
god grundstemning.

Desuden har vi i perioden drøftet, hvordan HB i højere grad kan 
udgøre en klar politisk ledelse, der bidrager med retning og politi-
ske analyser til partiet. Dette har vi bl.a. forsøgt, gennem en temati-
sering mødets politiske hovedpunkt. Bedst lykkedes det, da vi drøf-
tede forståelsen af en ny international politisk verdensorden, og 
hvordan vi forstår den islamistiske fundamentalisme og imperialis-
men, og sammenhænge mellem disse. Punktets baggrundsmateri-
ale var en længere korrespondance mellem Mikkel Warming og Mi-
kael Hertoft, hvilket på forhånd tydeliggjorde enighed og uenighe-
der, og dannede baggrunden for en mere fokuseret og konstruktiv 
debat.

Eksklusionssag
Hovedbestyrelsen har i perioden foretaget en eksklusion af et med-
lem. Sagen blev allerede drøftet i den tidligere hovedbestyrelse og 
vi valgte på mødet 1. november at opstille en række krav til medlem-
met. Da disse ikke blev opfyldt, valgte en enstemmig hovedbesty-
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relse i december at ekskludere vedkommende. Eksklusionen hand-
lede udelukkede om samarbejdet i en afdeling og det pågældende 
medlems opførsel, og havde ikke rod i politiske uenigheder. Forsla-
get til vedtægtsændring fra HB om at kunne flytte medlemmer ud 
af afdelinger, er et forsøg på at kunne løse en sådan situation på 
mindre indgribende vis i fremtiden.

Og det vi ikke nåede…. 
Årsmødets vedtog en meget ambitiøst arbejdsplan. Samtidig har 
denne HB-perioden som beskrevet i indledningen været ekstraor-
dinært kort. Allerede ved periodens klart stod det klart, at det ikke 
var muligt at nå alt. Der er derfor en række emner HB ikke har be-
handlet:
• Nye metoder til inddragelse og politikudvikling: HB igangsætter 

en proces til at udvikle nye former for inddragelser, der skal bidra-
ge til Enhedslistens politikudvikling. 

Arbejdet er ikke prioriteret af hovedbestyrelsen, der i stedet har pri-
oriteret arbejdet med det organisatoriske arbejdsprogram.
• Nyt sundhedspolitisk delprogram og handleplan
Arbejdet er ikke nået, men sundhedspolitisk udvalg er i gang, og pa-
pirerne forventes at kunne behandles i starten af det kommende 
HB-periode. 

• Arbejdet mod TTIP: ”Enhedslisten vil indgå i et bredt samarbej-
de med den europæiske fagbevægelse, miljøorganisationer og 
NGO’er…”

Arbejdet er ikke prioriteret af hovedbestyrelsen.
• Mobilisering til COP21
Hovedbestyrelsen traf et bevidst valg om at nedprioritere COP21, 
for at kunne prioritere retsforholdskampagnen. SUF sendte busser 
afsted til demonstrationerne i Paris, hvor der også deltog en min-
dre gruppe Enhedslistemedlemmer. Desuden var en lang række af-
delinger med til at muliggøre bustransporten ved at give økonomisk 
tilskud. 
• Vores socialistiske vision: …”Derfor iværksættes der i den kom-

mende årsmødeperiode en debat om dette, hvor vægten både 
lægges på, hvordan krav om andre ejendomforhold og mere de-
mokrati på alle planer i samfundet kan indgå i vores aktuelle poli-
tik på en relevant og mobiliserende måde…”

Der er ikke taget selstændige initiativer, men hovedbestyrelsen 
har behandlet produktionspolitisk delprogram, der opfylder noget 
af formålet.

Det giver anledning til en overvejelse om, at prioritere arbejdspla-
nen skarpere fra Årsmødets side, da prioriteringen derfor blot over-
lades til hovedbestyrelsen selv.

Fremmødestatistik for HB-medlemmer 2015-16
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Antal HB-medlemmer til stede           25 22 23 25 19 19.5 15 15 0
Allan Krautwald HB-medlem  75%        1 1 1 1 0 1 1 0 
Astrid Vang Hansen HB-medlem  100%        1 1 1 1 1 1 1 1 
Astrid Østergaard HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 1 0 
Bruno Jerup HB-medlem  81%        1 1 1 1 1 0.5 0 1 
Christian Juhl (A) HB-medlem  75%        1 1 1 1 1 0.5 0.5 0 
Else Kayser HB-medlem  75%        1 0 1 1 1 1 0 1 
Helge Bo Jensen HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 1 0 
Jakob Sølvhøj HB-medlem  81%        1 1 1 1 1 0.5 1 0 
Jeanne Toxværd HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 1 0 
Jens Otto Madsen HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 0 1 
Katrine Toft Mikkelsen HB-medlem  75%        1 1 1 1 1 0 0 1 
Lole Møller HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 0 1 
Maja Albrechtsen HB-medlem  75%        1 1 1 1 0 0 1 1 
Marianne Rosenkvist HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 1 0 
Michael Voss HB-medlem  100%        1 1 1 1 1 1 1 1 
Mikael Hertoft HB-medlem  75%        1 1 1 1 0 1 0 1 
Mikkel Warming  HB-medlem  81%        1 1 1 1 0.5 1 0 1 
Per Clausen HB-medlem  88%        1 1 1 1 0 1 1 1 
Pia Boisen HB-medlem  100%        1 1 1          Trukket sig    
Rasmus Bredde HB-medlem  75%        1 1 0 1 1 0.5 0.5 1 
Rasmus Vestergaard HB-medlem  88%        1 1 1 1 1 1 0 1 
Rasmus Østergaard (A) HB-medlem  88%        1 1 1 1 0 1 1 1 
Rosa Lund HB-medlem  50%        1 0 0 1 1 0 1 0 
Signe Færch HB-medlem  100%        1 1 1 1 1 1 1 1 
Stine Brix (A) HB-medlem  63%        1 0 1 1 0.5 0.5 1 0 
Jean Thierry HB-medlem  60%           1 1 1 0 0 



10 Årsmøde 2016

Vedtægtsnævnet
Medlemmer: Jette Gottlieb, Bue Nielsen, Gunna Starck.

Opgaver: Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af lands-
organisationens vedtægter, men har ikke kompetence til at fortol-
ke afdelingernes og de regionale strukturers vedtægter og proce-
durer, ud over hvor dette er behandlet i landsorganisationens ved-
tægter.

Fortolkning af vedtægterne:
Vedtægtsnævnet har besvaret et spørgsmål fra tre medlemmer 
om, hvor vidt et årsmøde kan vælge et folketingsmedlem, der har 
været ansat i Enhedslisten, som spidskandidat, hvis årsmødet af-
holdes, efter vedkommende er faldet for rotationsreglen (§15, stk. 
6), men ikke var faldet for   denne, da den forudgående urafstem-
ning fandt sted. Svaret er, at det kan årsmødet godt, idet folketings-
medlemmer, der har været ansat i Enhedslisten, ikke er anderledes 
stillet med hensyn til opstillingsmulighed end folketingsmedlem-
mer, der ikke har været ansat. Desuden skal medlemmerne af En-
hedslisten kunne regne med, at deres stemme ved urafstemningen 
afgives på kandidater, der er valgbare, uanset på hvilket tidspunkt 
et folketingsvalg måtte finde sted.

Fortolkningsoversigt: Vedtægtsnævnet har lavet en over-
sigt over sine afgørelser om de gældende vedtægter, som ved-
tægtsnævnet gennem årene har truffet. Oversigten er lagt på En-
hedslistens hjemmeside (www.enhedslisten.dk/vedtaegter/vedta-
egtsnaevnets-fortolkninger- af-enhedslistens-vedtaegter).

Falddatoer for folketingsmedlemmer: Vedtægtsnævnet har 
taget initiativ til, at der til brug for årsmødernes kandidatudvalg er 
lavet en oversigt over sidste mulige dato, hvor folketingsmedlem-
merne kan deltage i urafstemningen om spidskandidater. tidspunk-
tet for seneste afholdelse af valg af ’øvrige folketingskandidater’ 
(vedtægternes §10, stk. 5): Det er uhensigtsmæssigt, at der i ved-
tægterne er en fast dato for den årlige opstilling af ’øvrige folke-
tingskandidater’ (1. september). Datoen bør relatere til datoen for 
udpegningen af spidskandidaterne, og vedtægtsnævnet har der-
for bedt hovedbestyrelsen om at medtage dette i sit arbejde med 
vedtægtsændringer.

Rød Fond 2015-2016
Rød Fonds bestyrelse har en kortere periode end normalt (sept. 
2015 – maj 2016)

I perioden til 16. marts 2016 har vi modtaget 19 ansøgninger, 
hvoraf vi har bevilget penge til 9, hvoraf 1 har returneret pengene.
  
Stop Tøjslaveriet 1.000,00
Handlingsfabrikken 1.500,00
Palæstina Aktion 2.000,00
Demo Sjælsmark asylansøgere 2.000,00
Trampolinhuset vedr Sjælsmark flygtninge 1.500,00
Malalai Joya i DK 1.000,00
Demo/De studerendes aktivistforening 500,00
Tribunalforeningen (Irak papirer) 1.000,00
IALT 10.500,00

Der er kommet bedre overblik over økonomien; men desværre ikke 
flere penge af den grund.

Vi lagde ud med et underskud og besluttede at bruge af tilskriv-
ningerne i 2016, som er små i tiden.

Rød Fond ligger på grænsen af, hvad der skal til for at vise En-
hedslisten som støtte af græsrods-initiativer uden for partiet.  Pen-
gene er nu så små, at det ligner overfladesymbolik.

Dog får vi glæde tilbage selv ved de små donationer.
Græsrodsprisen er værd at bevare, idet den sætter lys på gode ini-

tiativer, der taler magten midt imod.  Og 10.000 kr. falder nemt på et 
tørt sted.

Vi har støttet ret forskellige ting.  Det er arbejdsvilkår i verden, 
protest vedr Palæstina, Operation Dagsværks opfølgning fra 2014, 
støtte til flygtninge i Sjælsmark, besøg af afghanske Malalai Joya, 
studerendes demo og den nye Tribunalforening, som tager op, hvor 
Irakkommissionen blev forhindret i at fortsætte.

Vi har oprettet en Rød Fond mail og det har givet lidt problemer un-
dervejs, men betyder forhåbentligt på længere sigt, at historien kan 
videreføres til kommende bestyrelser.

Bestyrelsen har i perioden bestået af Jeanne Toxværd (HB), Linda 
Hansen, Jesper Hjelm Kristensen, Michael Schølardt og Karen Ny-
gård (som efter nogen tid blev kontaktperson).

Et medlem er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager.
4 af os mødtes på Årsmødet i september.  Linda og Karen mødtes 

med Merete på Landskontoret for at få præsenteret økonomi.   Re-
sten af vores kommunikation har været via mail og telefon.

Og vi har nu tilbage at udpege Græsrodsprisen 2016.

2.2 Andre beretninger
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Enhedslistens EuropaPolitiske Udvalg, EPU
Hermed oversigt over udvalgets opgaver og aktiviteter fra dets sid-
ste årsmøde den 28.februar 2015 til februar 2016:

1) EuropaPolitisk Udvalg (EPU) har siden 2010, hvor det officielt 
blev til et udvalg, søgt at opprioritere en mere systematisk politik-
udviklende debat i en situation hvor Europa (og EU) er i en stadig dy-
bere krise og venstrefløjen arbejder på at diskutere og udvikle alter-
nativer. Mange møder i både den tidligere og denne periode har der-
for været brugt til at diskutere udviklingen, evaluere krisen, flygt-
ningesituationen mv.Udvalget har fulgt og løbende diskuteret det 
græske venstreparti SYRIZA og dets erfaringer som regeringspar-
ti i det forløbne år, samt den specifikke situation som dette har bragt 
den europæiske venstrefløj i.

2) En anden hovedopgave i denne sidste periode har været forbe-
redelsen af og deltagelsen i retsforbeholdskampagnen i forbindelse 
med folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december 2015.

3) En tredje hovedopgave har bestået i at fungere som en bag-
grundsgruppe for de to HB-nedsatte arbejdsgrupper, der har arbej-
det med at forberede et EU-delprogram samt et forslag til EU-opstil-
ling (vedr. EU-parlamentsvalget i 2019).

4) EPU vedtog på sit årsmøde i 2014 at opprioritere Norden og Øst-
europa i sit arbejde.Dette er kun blevet til et enkelt møde om arbej-
det i Nordisk Råd, mens Ukraine, Moldova har været et hovedem-
ne på flere EPU-møder og der jævnligt er blevet fulgt op på udvik-
lingen.

5) På mange måder har udvalget haft en fortsat fremgang i sit ar-
bejde i det forløbne år .Koordinationsgruppen har bestået at 2 stabi-
le kræfter, men der kunne bruges flere. Der har deltaget betydeligt 
flere i EPU-møderne, 15 - 20 deltagere, heriblandt også fra IU.

Det internationale nyhedsbrev som startede i forrige periode, har 
desværre vist sig at være lidt ustabilt. Det er desværre heller ikke 
lykkedes mere systematisk at fremme omtalen af udvalgets arbej-
de og det europæiske samarbejde samt udviklingen på den europæ-
iske venstrefløj i fx Rød + Grøn. Men udvalget har - som i den forri-
ge periode - søgt til det yderste at være på forkant med udviklingen 
og været med til at gøre en indsats omkring mange konkrete initia-
tiver og kampagner samt i den politikudviklende debat. Specifikke 
opgaver og aktiviteter:

6) Både før og efter sejren i det græske valg den 25. Januar 2015 
har EPU fulgt udviklingen omkring SYRIZA tæt. Efter den 12. Juli, 
hvor SYRIZA- koalitionsregeringen bøjede sig for Euro-ledernes 
krav, tog EPU dette og erfaringerne op på flere møder. Her invite-
rede vi også Dimitris Tsekeris, den tidligere repræsentant for SY-
RIZA i Danmark, til at bidrage med oplæg. Udvalget gik aktivt ind i 

solidaritets-kampagnen med grækerne for at fjerne de værste so-
ciale følger af nedskæringspolitikken påtvunget af den såkald-
te Trojka, EU Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og IMF, 
samt for at forsvare grækernes demokratiske ret til at afvise den 
påtvungne nedskæringspolitik. Det skal understreges, at udval-
get ikke kun betragtede dette som solidaritetsarbejde, men i høj 
grad en fælles kamp imod EU’s økonomiske diktater og EU-eliten 
og en situation, der gav nye muligheder for at styrke den europæ-
iske venstrefløj og dens mål om at skabe et andet Europa. Men vi 
måtte desværre konstatere at den europæiske venstrefløj ikke var 
tilstrækkelig stærk. 

7) EPU har desuden søgt at følge og diskutere de mange forstær-
kede nyliberalistiske tiltag fra EU i takt med at krisen i Europa har 
bidt sig fast og er uddybet: Vi har løbende fulgt forhandlingerne ift. 
TTIP, den transatlantiske frihandelsaftale, der forhandles mellem 
EU og USA. Vi støtter op om og følger bevægelsen Blockupy’s aktivi-
teter vendt imod Den Europæiske Centralbank (ECB).

8) HB besluttede på sit møde den 6. december 2014, at såvel et nyt 
revideret EU del- program, samt afgørelse vedr. Enhedsliste opstil-
ling eller ej ved EU-parlamentsvalget i 2019 skal besluttes på En-
hedslistens årsmøde i 2016. EPU har haft en central rolle i det vide-
re arbejde (se ovenfor).

9) Enhedslistens årsmøde blev på grund af folketingsvalg udsat 
til den 24. - 26.september. Grundet udsættelsen var der færre in-
ternationale gæster end sædvanlig og arbejdet med dem varetoges 
især af den internationale sekretær .

10) HB vedtog på sit møde den 11. Januar 2014 at igangsætte en 
strategi proces, der skal styrke det internationale arbejde i En-
hedslisten via en i højere grad af koordinering og politisk priori-
tering. EPU har deltaget i dette arbejde, der i denne periode er ud-
mundet i et arbejde med et internationalt strategipapir sammen 
med IU og IU’s undergrupper. Vi har kunnet konstatere en større 
grad af koordinering af det internationale arbejde om følge af den-
ne proces. EPU’s og IU’s koogrupper søger bevidst at koordinere ar-
bejdet.

11) EPU har i hele perioden varetaget kontakten til andre europæ-
iske venstrepartier og deltaget i Enhedslistens europæiske samar-
bejde – i fora såsom European Left, som Enhedslisten blev medlem 
af i 2010, seminarer og møder arrangeret af det europæiske tænke-
tanks netværk ”transform!europe” i samarbejde med European Left 
og/eller GUE/NGL, venstrepartigruppen i EU-parlamentet, samt fle-
re partikongresser. Andre af Enhedslistens udvalgsmedlemmer del-
tager i arbejdsgrupper i European Left. Mikael Hertoft, HB, Nikolaj 
Villumsen, MF, og Inger V. Johansen, EPU, har i hele perioden været 

2.3 Udvalgs-beretninger
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fungerende medlemmer af European Left’s ledelse (ExBoard). Des-
uden er Astrid Østergaard Andersen suppleant.

12) EPU var med til at koordinere at en delegation på 5 Enhedsli-
ste-medlemmer deltog i European Left’s sommeruniversitet i Lito-
merice, Tjekkiet, i juli 2015.

Vedtaget på EPU’s årsmøde den 5. marts 2016

Handicappolitisk udvalg. HPU
Behandlet på udvalgstræf den 13. marts 2016.

Handikamp er klassekamp
Handicappolitisk udvalg lavede en kampagne sidste år for at 

sætte fokus på handicappolitik internt i partiet. Til det fik vi lavet 
T-shirt, som udvalget brugte på både udvalgstræf & under årsmø-
det i september 2015. Det skete under sloganet ”Handikamp er klas-
sekamp”. Der blev også lavet badges med samme slogan. Udvalget 
lavede også selv en flyer op til Folketingsvalget, som blev brugt ak-
tivt flere steder. Vi kan med glæde konstatere, at Enhedslisten un-
der folketingsvalgkampen som det eneste parti lavede valgmate-
riale rettet mod blinde og handicappede. Det lykkedes også for En-
hedslisten at få handicappolitik på dagsordenen op til selve valgda-
gen.

Desværre er rettigheder for mennesker med handicap stadigvæk 
ikke en given ting ude i kommunerne. Tit skal der klages, før en ret-
tighed i loven giver den nødvendige hjælp. Mange gange skal det 
helt forbi Ankestyrelsen, før rettigheden er en realitet. Det rammer 
især de svage mennesker med handicap, der måske ikke har pårø-
rende til at hjælpe dem.

Handicappolitisk udvalg har siden sidste årsmøde arbejdet på at 
involvere medlemmer igennem Skype møder med faste månedlige 
mødedatoer. Jakob Sølvhøj har fået etableret en baggrundsgruppe 
til brug for det daglige arbejde & har deltaget i møderne. Handicap-
politisk udvalg har en facebook gruppe for medlemmer af udvalget 
til erfaringsudveksling. Der er i dag 47 medlemmer af udvalget. Alle 
med interesse for handicappolitik kan blive medlem af udvalget.

Vi har på sidste udvalgstræf valgt en ny kontaktperson.
Tak til Charlotte Nørgaard & Gitte Christensen for deres arbejde 

i udvalget. 

Kulturudvalget
Kulturudvalget beskæftiger sig med emner cirka inden for Kultur-
ministeriets område. Udvalget har p.t. 39 medlemmer, hvoraf cirka 
8-10 regelmæssigt er aktive. Udvalget holder møde cirka en gang 
om måneden, normalt 2. onsdag i måneden. Derudover har udval-
get holdt et par møder med ordføreren i Folketinget specifikt om Fi-
nanslov16. Skype er blevet brugt.

Vi benytter en e-mailliste der har haft pæn trafik. Desuden har vi 
hjemmesiden samt en Facebook-gruppe.

Der er en koordinationsgruppe med 2 medlemmer.

Emner vi har behandlet:
• Turismeindtægter og økonomi til kultur
• DR og alsidighedsforpligtelser, indtægter på salg af Tv-serier 

samt nedlæggelse af FM-båndet
• Kunstindlæring og almendannelse
• Biblioteker og e-bøger
• Flygtninge og højskolerne
• Udarbejdelse af et arbejdsprogram
• Udvalget har i perioden arbejdet med en revision af en kulturp-

jece på cirka 4 sider, som er blevet færdiggjort. Udvalget har gen-
nemgået alle input fra udvalgets medlemmer og oparbejdet en 
idébank med godkendte punkter, som så er indarbejdet i revisio-
nen. Dette er så blevet korrekturlæst, og godkendt af HB/FU. Pje-
cen er overgivet til sekretariatet, som har lovet at lave layout.

Vi har en redaktør der står for redigeringen.
Udvalget har arbejdet med Finanslov 16, og diskuteret forslag til 

finansloven med budget sammen med partiets kultur- og medieord-
fører i Folketinget, Søren Søndergaard.

Udvalget har arbejdet med formulering af spørgsmål til Folke-
tingets Kulturudvalg, bl.a. om biblioteker og e-bøger, indtægter på 
tv-serier, DRs mediedominans på web med tekstnyheder, som vi på-
tænker at medlemmer af udvalget indsender direkte til FTs kultu-
rudvalg.

Udvalget har efter lang tids bearbejdelse af HB fået en kontakt-
person i HB, Marianne Rosenkvist.

Udvalget har givet input til et dokument om kultur og turisme i 
kommuner og regioner

Udvalget stillede forslag til Årsmøde 2015 om at kunne være 
repræsenteret med en observatør på årsmøder, men dette forslag 
faldt med en lille margen. Udvalget har derfor fortsat ikke mulig-
hed for selv at tale for sin sag, herunder kulturpolitik, på årsmø-
der. 

Kvindeudvalget
Kvindepolitisk Udvalg har 33 medlemmer på maillisten, som opdate-
res ca. hvert halvandet år. En del står der for ”at følge med”, mens vi 
jævnligt ser 10-12 medlemmer til møderne.

Udvalget afholder et møde om måneden samt det årlige seminar, 
som i år havde emnerne: Feministisk økonomi, den postmo-
derne familie og kapitalisering af kroppen.

Udvalget deltog sammen med andre seje kvinder og mænd i par-
tiet i planlægning og afvikling af optoget 5. juni. Vores blok var 
en af de flotteste med tydeligt rødt tema, buer med masser af røde 
ø-balloner og røde strømper samt bannere med feministiske bud-
skaber.

Vi har haft møde med vores nye ordfører, Pernille Skipper, om 
samarbejdet generelt og uagtsom voldtægt specifikt.

Vi var fire af sted til European Lefts Summer University i 
Tjekkiet (rolig, vi betalte selv). De feministiske emner er nu en inte-
greret del af Summer University med plads til spontane workshops, 
og det fungerer godt.

For at være godt forberedt til diskussionen om et femini-
stisk delprogram har udvalget systematisk på hvert møde siden 
november gennemgået vore nabopartiers feminismeprogrammer: 
Feministisk Initiativ, Vänsterpartiet, Alternativet, Rødt, SF, Ven-
stregrønne (Island), og Østrigs kommunistparti. Det er spændende 
- og af og til nedslående - læsning, som vi regner med at få god brug 
for det kommende år.

To af udvalgets medlemmer rejste til Oslo i november for at del-
tage i en forelæsning i rækken af emner om feministisk økonomi på 
Kvinneuniversitetet - et tværpolitisk tilbud om feminisme. Det 
var meget givtigt. Ligeledes gennemførtes dagen efter et flere ti-
mer langt interview om kvindebevægelsens udvikling og strategier 
på den norske venstrefløj.

Diskussionerne efter Köln m. fl. byer har fyldt en del på flere af 
udvalgets møder. 

8. marts valgte udvalget selvstændigt at markere med et op-
taktsmøde d. 7. om eftermiddagen på Suffragetten med overskrif-
ten ”Lever vi for at arbejde - eller arbejder vi for at leve”. Stine Brix 
holdt 8. marts-talen, andre havde spontane indlæg om dagens tema 
samt kvindevinkler på andre temaer. Det var pænt besøgt og snak-
ken gik livligt.

Vores næste satsning bliver Talk Town, som afholdes i Den Grå 
Kødby 18.-20. maj. København er vært for en stor FN-konferen-
ce Women deliver i Bella Centret, som prismæssigt ikke er for me-
nigkvinde. Men for at få glæde af de mange spændende menne-
sker, der kommer til byen og for at få styrket den kønspolitiske de-
bat afholder Kvinderådet Talk Town. Se mere på talktown.dk. En-
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hedslistens Kvindepolitiske udvalg er i gang med at stable en række 
workshops på benene, og håber, at mange i partiet vil være med - 
så hvis I har en idé, så kom med den. Men aktivisme er også velkom-
men.

Udvalgsmedlemmerne deltager løbende i møder, seminarer, 
sommeruniversitet m. v. i vores samarbejdsorganisationer EL-Fem, 
Kvinderådet, KULU, fagforeninger osv. Udvalget deltager også i føl-
gegruppen om nedsat arbejdstid.

Miljøudvalget
Miljøudvalget har 115 medlemmer og fungerer som vidensbank for 
folkevalgte, som kontaktnetværk for grønne aktiviteter og som fo-
rum for politikudvikling på det grønne område.

Funktionen som vidensbank betyder, at FT-gruppen og byrød-
der kan benytte netværkets kompetencer i forhold til konkrete 
sager. Der sendes lejlighedsvis forespørgsler ud, om nogen kan 
bidrage med oplysninger og viden vedr. konkrete problemstillin-
ger eller hjælp til at læse rapporter etc. Endnu flere byrødder kan 
formentlig gøre brug heraf. På byrådstræffet i august, fik vi in-
put til, hvilke områder byrådsmedlemmerne har brug for mere vi-
den om.

Maillisten bruges også som kontaktnetværk, når der søges folk 
eller sparring til et grønt initiativ. Fx ved demonstrationer op til kli-
matopmødet i Paris og deltagelsen i aktivistturen til Paris. Selvom 
kun få deltager i den type aktiviteter, er det en vigtig måde at spre-
de informationer om, hvad der foregår.

Mailtrafikken er ca. 100 mails pr. måned i netværket. Det skal 
bemærkes, at EL’s kartotekssystem ikke kan benyttes som mail-
netværk, men alene til envejskommunikation, hvorfor vi er nødt 
til at holde styr på en parallel mailliste med de udfordringer, der 
er heri.

Vi har arbejdet med politikudvikling på landbrugsområdet, og i 
gang med at opbygge et netværk på området. Vi har sammen med 
PØU afholdt et velbesøgt og vellykket åbent heldagsseminar om 
landbrugspolitik. Vi har arbejdet med forslag til årsmødet til ar-
bejdsplan, i håb om at klima kan få en mere fremtrædende rolle i par-
tiets aktiviteter. 

Udvalget er præget af at favne rigtig mange faglige felter med 
hver sine politikker – kemi i forbrugerprodukter, energi, klima, fi-
skeri, transport og kollektiv trafik, natur, forurening, planlægning, 
landbrug etc., hvilket gør det vanskeligt at komme i dybden. Vi dis-
kuterer, om vi skal dele os op i undergrupper, der arbejder med de en-
kelte politikområder og/eller samarbejdsfelter.

Vi har i årets løb afholdt 4-6 egentlige møder i miljøudvalget, og 
der er sket aflysninger pga. for få tilmeldte. Det skyldes formentlig 
for vidtfavnende dagsordener præget af dagsaktuelle problemstil-
linger, som enkeltmedlemmer ønsker drøftet, og dagsordener, der 
går på kryds og tværs af de mange områder, som udvalget dækker. 
I erkendelse af, at dette ikke skal styre mødernes indhold er nu be-
sluttet, at vi udarbejder en egentlig arbejdsplan for, hvad Miljøud-
valget skal bruge sine møder til og kun at afholde 4 årlige møder. Vi 
har dertil et logistisk problem, med aktive medlemmer i alle dele af 
landet, også på småøer. Vi har flere gange forsøgt at benytte Sky-
pe, men det fungerer så dårligt, at vi nu har droppet det midlerti-
digt. Det er meget vigtigt for miljøudvalgets arbejde, at de tekniske 
problemer bliver løst, så vi fremover kan benytte Skype til udvalgs-
møder.

Politisk Økonomisk Udvalg, PØU
Produktions- og erhvervspolitisk delprogram optager 
alle kræfter
PØU Har først og fremmest arbejdet med det Produktions- og er-
hvervspolitiske delprogram, som årsmødet (sep. 15) pålagde udval-

get at udarbejde i samarbejde med hovedbestyrelsen. Udvalgets 
kræfter har været brugt på netop dette forslag, som er resulteret i 
indtil videre 3 versioner.

Hovedbestyrelsen har behandlet forslag til delprogrammet før-
ste gang 12. marts 2016, hvor det besluttedes at udkastet fra ud-
valget skulle gennemskrives og behandles i HB på ny. I skrivende 
stund er det uklart, hvordan programmets endelige udformning 
bliver.

Udvalgets arbejde med delprogrammet har været gen-
nemført på følgende måde:
1)      Landsdækkende seminar
2)      Høring af andre udvalg
3)      Debat i afdelinger
4)      Indlæg i Rød+Grøn
5)      Offentlige møder

Konkret har følgende arrangementer været gennemført.
Møder og seminarer:
12.1.  Offentligt møde arr. Enhl. Silkeborg. 21 deltagere plus Jørgen  
 og Per som oplægsholdere.
16.1.  Seminar i miljøudvalget på Christiansborg. Ca. 25 deltagere,  
 Per som oplægsholder og Margit som deltager.
19.1.  Offentligt møde arr. Enhl. Nørrebroafdelingerne. 44 deltagere,  
 herunder Pelle Dragsted (FTG), Per Clausen (HB)
20.1.  Møde med FLUs ledelse på Christiansborg.
20.1.  Offentligt møde arr. EL Køge. 15 deltagere.
20.1.  Møde i EL Amager Øst. 11 deltagere.
23.1.  Seminar arr. af PØU i Middelfart. 29 deltagere inkl. oplægs- 
 holdere fra PØU
31.1.  Møde for Region Sjælland i Ringsted. 17 deltagere.
09.2.  Møde i EL Roskilde.15 deltagere.
20.2.  Møde i EL Amager Vest.
16.3.  Møde i EL Albertslund.

Artikler og indlæg:
• Udvalget: ”Produktions- og erhvervspolitik - udkast til delpro-

gram for Enhedslisten”. Modkraft 1.12. og Enhedslistens hjemme-
side.

• Kommentarer bl.a. Michael Voss: ”Problemer og mangler i udka-
stet til produktions- og erhvervspolitisk program for Enhedsli-
sten” 18.1.

• Margit, Per: ”Konkurrencestaten skal være rød-grøn”. Politiken 
2.12.

• Margit, Per: ”Hvad skal vi leve af”, R+G jan.
• Margit, Per: ”Hvad skal vi leve af  - på vej til socialismen”, Arbej-

deren 12.1.
• Margit, Per:  ”Et alternativ til konkurrencestaten”. Modkraft 12.1.
• Margit: ”Fra beskidt konkurrence til fair forhold”. Modkraft 12.1.
• Udvalget og udvalgsmedlemmer: Temanr. R+G febr.
• Annoncer og diverse omtaler af høring og møder.

Strategi-papirer: Omstilling af forskellige  
produktionssektorer
Udvalget har også arbejdet videre med at producere omstillingspa-
pirer, som ligger i forlængelse af papiret for omstilling af landbrugs- 
og fødevaresektoren. Udvalget har på den baggrund udarbejdet tre 
omstillingsnotater, der har fokus på produktionens organisering og 
et udvidet demokrati: Grøn omstilling af landbrug- og fødevaresek-
tor, Grøn omstilling af transportsektoren og grøn omstilling af ener-
gisektoren.

Transportsektorpapiret er godkendt af FU til anvendelse i partiet. 
I september 2015 blev der afholdt et velbesøgt seminar i Middelfart 
om landbrug og fødevarer med deltagelse af 58 personer og vore to 
ordførere på området. Energipapiret er ved at blive finpudset.
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Forskellige emner
Udvalget har derudover arbejdet med produktion af debatoplæg om 
følgende områder: Alternative ejerformer, Økonomiske modeller, 
Demokrati som produktivkræft, demokratisk banksektor.

Om Politisk Økonomisk Udvalg
Politisk Økonomisk Udvalg er et udvalg, der beskæftiger sig med ud-
viklingen af Enhedslistens økonomiske politik gennem møder, poli-
tikpapirer, debatoplæg og resolutionsforslag.

Udvalget har en mailliste med ca. 50 deltagere. Udvalget afholder 
månedlige møder med ca. 10-15 deltagere. Udvalget har en hjemme-
side, som ikke er opdateret. Udvalget har en kontaktperson og et ko-
ordinationsudvalg på 4 personer.

Palæstinaudvalget
Beretning fra 17. marts 2015 – 13. marts 2016

Udvalget afholder møde hver den første torsdag i måneden.
I efterårsferien gennemførte udvalget en rejse til Palæstina og 

Israel. Udvalget tilbyder i den forbindelse inspirerende foredrag 
med PowerPoint til såvel medlems- som offentlige møder. Der arbej-
des med en ny rejse i oktober 2017.

Den 15. maj kom ms Marianne til København på vej til Gaza med 
mad og nødhjælp til det blokerede Gaza. Danske deltagere med fra 
Göteborg til København. Skibet blev opbragt og besætningen arre-
steret af israelsk militær.

Nakba (fordrivelsen) markeres i år med aktiviteter fra den 9. – 12. 
maj. Udvalget støtter aktiviteterne.

Udvalget forbereder aktiviteter i forbindelse med 50året for Seks-
dageskrigen i 1967, hvor Israel besatte Gaza, Vestbredden, Østjeru-
salem og De syriske Golanhøjder. Vi opfordrer til at hele partiet ind-
drages i markeringerne.

Udvalget arbejder på en henvendelse til Den internationale Krigs-
forbryderdomstol i Haag ( ICC).  

Den seneste finanslov betyder nedskæringer i danske bidrag til 
Palæstina. Det danske Hus i Palæstina finansieres dog i det kom-
mende år.

I samarbejde med udvalget har Christian Juhl stillet 15 spørgsmål 
til udenrigsministeren. Der vil igen blive stillet forslag i Folketinget 
om anerkendelse af Palæstina som selvstændig stat.

Hovedstyrelsen har debatteret et forslag om at nedlægge Palæ-
stinaudvalget og lægge arbejdet ind under Internationalt Udvalg. Vi 
argumenterede imod og beholder vores status.

Den 16. januar afholdt Internationalt Udvalg og Europaudvalget 
en Mellemøstkonference. Vi har opfordret Internationalt udvalg til 
et samarbejde bl.a. om sådanne arrangementer.

Socialpolitisk udvalg
Uligheden og fattigdommen har været voksende i de seneste år 
som følge af en veritabel tsunami af reformer. Dagpenge-, fleks- og 
førtids-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne har været 
med til at forringe levevilkårene for alle reformramte. Med det så-
kaldte moderne kontanthjælpsloft og den nye lavere integrations-
ydelse kommer 30.000 kontanthjælpsmodtagere og 25.000 flygt-
ninge til at lide yderligere afsavn .I socialpolitisk udvalg har vi dels 
arbejdet med forslag til afbødning af reformerne, dels med udvik-
ling af forslag til genopretning. Vi foreslår bl.a. at der stilles for-
slag i byrådene om at øge udgifterne til enkeltydelser og en lem-
peligere tolkning af paragrafferne om enkeltydelser og tilskud til 
medicin.
• der bygges flere billige boliger og at der med det nye kontant-

hjælpsloft etableres flere nødboliger til enlige og familier.
• inddrivelse af gæld til kommunen må sættes på stand by.
Samtidig har udvalget haft fokus på de betydelige retssikkerheds-

mæssige problemer, der knytter sig til sagsbehandlingen i kommu-
nerne. Senest det ulovlige stop for udbetaling af sygedagpenge.

Det enkelte menneske anerkendes kun som en fuldgyldig borger 
for sit produktive arbejde. Der sker en benhård, kynisk økonomisk pri-
oritering af, hvem der skal have hjælp. Udvalget har på den baggrund 
også været aktiv i mobiliseringen til ”Folket åbner tinget” for derigen-
nem at få sat en anden politisk dagsorden og gjort op med de mange 
myter i velfærdsdebatten. Vi har også været med til at etablere Kon-
tanthjælpsalliancen, som løbende følger op på konsekvenserne for 
mennesker på de nedsatte ydelser. De enkelte udvalgsmedlemmer 
har deltaget aktivt i en lang række konferencer. Vi har bl.a. været re-
præsenteret ved Ceveas Ulighedens Topmøde, ved Rådet for Socialt 
Udsattes høring om Udsatte grønlandske kvinders og Kontanthjælp-
salliancens åbne høringen om Konsekvenserne af Kontanthjælps-
loftet. Endelig indgår medlemmer af socialpolitisk udvalg i socialpo-
litiske baggrundsgrupper flere steder i landet  Flere udvalg arbejder 
med forskellige sider af det samme problemkompleks og derfor sam-
arbejde socialpolitisk udvalg med ældre- , handicap- og sundhedspo-
litisk udvalg, ligesom vi er repræsenteret i kvindeudvalget .Socialpo-
litisk udvalg holder årligt 4 landsdækkende møder på skift i hoved-
staden og provinsen. Der har i perioden været afholdt møde med lek-
tor Morten Ejrnæs om ”Flygtninge –beskæftigelse og integration” i 
København og med formand for Socialpolitisk Forening Knud Aarup 
om ”Hvordan stopper vi den socialpolitiske deroute. 

Udvalget har 51 medlemmer på maillisten og vælger en gang år-
ligt en koordinationsgruppe, der lige nu består af Ingelise Bech Han-
sen – Odense, Søren Dalgaard - Odense, Lole Møller, HB og Amager 
Øst og Dorte Olsen, Christianshavn

Faglige netværk

HK-netværket 
Netværket har eksisteret siden Enhedslistens start. Der er i dag ca. 
300 på udsendelseslisten. 

Netværket fungerer dels som backup for deltagernes faglige ak-
tiviteter, og dels diskuterer vi forskellige emner af faglig interesse 
med en HK-indfaldsvinkel. 

Vi mødes ca. 4 gange om året. Mødet i januar er et landsmøde, som 
holdes skiftevis i Jylland og i København. Aktiviteterne forberedes 
af et sekretariat. Der udsendes referat fra møderne.

Siden sidste årsmøde har vi bl.a. diskuteret:
• Administrative uddannelser, dimensionering og praktikpladser
• Udflytning af statslige HK-arbejdspladser, især har vi kritiseret 

videnstabet og den samtidige centralisering af andre funktioner 
• Digitalisering og problemerne for borgerne
• Arbejdsmiljø – vi har holdt fællesmøde med arbejdsmiljøudvalget 

om nye metoder i det psykiske arbejdsmiljø
• Arbejdstidsnedsættelse
• Vi er så småt begyndt at diskutere overenskomst 2017 (private) 

og 2018 (offentlig)
• TTIP og udfordringerne for fagbevægelsen
• Dagpengeforliget
• Problemerne ved overdragelse af opgaver til Udbetaling Dan-

mark
• 50%-reglen, som forhindrer overenskomster på HK-området

Der er fortsat HK’ere i Fagligt Landsudvalg, i denne periode dog in-
gen fra sekretariatet.

HK-netværket har også en facebookside, men den er ved at lide 
en stille død.

Kontaktperson for HK-netværket er Merete Pedersen, merete@
a16.dk, tlf. 25 36 26 86. Tilmelding til netværket: landskontoret@en-
hedslisten.dk

mailto:landskontoret@enhedslisten.dk
mailto:landskontoret@enhedslisten.dk
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Hovedforslag til Enhedslistens årsmøde 2016. Forslag til del-
program om EU.

I Enhedslisten ønsker vi at skabe et bedre samfund til fordel for den 
brede befolkning. Et samfund, hvor demokrati gælder alle dele af 
samfundet, herunder økonomien, og hvor solidariteten omfatter 
alle. I Enhedslisten mener vi, at hensynet til mennesker og natur 
skal komme før hensynet til markedet og jagten på profit. Vi tror på, 
at de bedste beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt, og 
vi mener, at forandringer skal komme fra neden. Vi tror på, at stør-
re lighed er kernen i at sikre et bæredygtigt og demokratisk sam-
fund til gavn for både det enkelte menneske og kloden som helhed.

Vi ønsker et samfund, hvor demokrati, bæredygtighed og lighed 
driver udviklingen, og hvor solidaritet på tværs af grænser også 
indbefatter grænser uden for EU. Denne vision ligger til grund for 
vores holdning til EU, som vi fremlægger i dette delprogram.

1. Globalisering - en indbygget tendens i kapitalismen
Kapitalismens kerne er jagten på størst mulig profit. Derfor er glo-
baliseringen også en indbygget tendens i kapitalismen. Det gælder 
salg af varer. Det gælder produktion af varer. Og det gælder også den 
vare, som hedder arbejdskraft.

I 1848 skrev Karl Marx: ”De billige varepriser er det svære artilleri, 
som skyder alle kinesiske mure i grus”. Siden dengang er globalise-
ringen fortsat med uformindsket styrke. I dag findes stort set ikke 
en plet på kloden, som ikke er inddraget i og underlagt verdensmar-
kedet og den kapitalistiske konkurrence.

EU er et redskab for at styrke markedskræfterne og kapitalismen 
på bekostning af demokratiet og lønarbejderne. EU er ikke et red-
skab, som kan skabe større solidaritet og lighed.

2. Fra kul- og stålunion til Euro-union – et redskab for 
den europæiske kapital
I 1951 dannede Frankrig, Vesttyskland, Italien, Belgien, Holland og 
Luxemburg ”Det europæiske Kul- og Stålfællesskab”. Over for den 
krigstrætte befolkning blev samarbejdet solgt som et værn mod en 
ny krig mellem Tyskland og Frankrig, men først og fremmest hand-
lede det om at styrke den vigtige kul- og stålindustri og om at kon-
kurrere med USA på verdensmarkedet.

Det europæiske samarbejde i Kul- og stålunionen var altså fra før-
ste færd et redskab for den europæiske kapital.

Siden etableringen af Kul- og stålunionen har samarbejdet grad-
vist udviklet sig. Dels til at omfatte flere og flere områder og dels til 
at omfatte flere og flere lande. 

I 1957 indgik de 6 lande Rom-traktaten og skabte Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab (EF). Kursen mod ”en stadig tættere union” 
blev lagt. I 1986 blev etableringen af det indre marked vedtaget, hvil-

ket konkurrenceudsatte stort set alle varer, inklusive arbejdskraft. 
I 1992 vedtoges Maastricht-traktaten, som udstak retningslinjerne 
for en fælles politik på retsområdet, militær- og udenrigs-området og 
for etableringen af en fælles mønt. Og i 2009 trådte Lissabon-trak-
taten i kraft som et foreløbigt højdepunkt i Unions-dannelsen. En 
Union, som beskæftiger sig med alle vigtige samfundsområder, som 
træffer sine beslutninger med flertalsafgørelser, hvor store lande 
tæller mere end små, og hvor møntenheden skal være euroen for alle 
(bortset fra Danmark og Storbritannien, som er traktatligt undtaget).

Hele denne udvikling fra Kul- og stålunion til Euro-union – og fra 
6 til 28 lande – har dog ikke ændret på det grundlæggende udgangs-
punkt. at unionen er et redskab for den europæiske kapital.

3. Traktatfæstet markedsfundamentalisme
Den overordnede politik i EU ligger i forlængelse af formålet med at 
etablere Kul- og stålunionen og EF. Det handler først og fremmest 
om at gavne erhvervslivets interesser.

Kernen i EU er det indre marked, hvor varer, arbejdskraft, kapi-
tal og tjenesteydelser kan bevæge sig fuldstændig uhindret i jag-
ten på profit – de såkaldte ”fire friheder”. Selv om der på en række 
områder er lagt en fælles bund gennem minimumsstandarder, så er 
resultatet blevet et pres for at forringe velfærd, løn- og arbejdsfor-
hold, forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd m.v. i lande eller sektorer 
med de bedste forhold.

Reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed giver arbejdsgi-
verne mulighed for at misbruge udenlandske arbejdere til at pres-
se og undergrave de faglige og sociale rettigheder på arbejdsmar-
kedet. Denne form for social dumping er i Danmark blevet helt afgø-
rende efter de østeuropæiske landes optagelse i EU.

Retningslinjerne for euroen og for de enkelte landes økonomiske 
politik bygger på en borgerlig økonomisk tankegang. Det så vi bl.a. 
med den EU-dikterede nedskæringspolitik over for lande som Ir-
land, Grækenland, Spanien og Portugal, der kastede millioner og at-
ter millioner ud i arbejdsløshed og fattigdom. Lønarbejderne i EU op-
lever massive indgreb med forringelser af bestående overenskom-
ster, begrænsning af konfliktretten og privatiseringer, som nedbry-
der den offentlige velfærd.

EU stiller sig ikke tilfreds med at gennemtrumfe markedsfunda-
mentalismen inden for unionens grænser. EU arbejder også målret-
tet for at skaffe europæiske koncerner større markeder og mere fri-
hed til at hente profit i resten af verden. Dermed bidrager EU afgø-
rende til at fastlåse landene i Det Globale Syd i et afhængigheds-
forhold til de højtudviklede kapitalistiske lande og til at fastholde 
befolkningerne i fattigdom.

I et demokrati kan befolkningen vælge en ny regering til at ændre 
på politikken. Men i EU er den grundlæggende politiske linje traktat-
fæstet, hvilket gør dem umulige at ændre gennem nyvalg.

3. Det mener Enhedslisten om EU
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Faktum er, at der ikke findes nogen anden forfatning i verden, 
hvor kapitalens rettigheder er skrevet så klart og tydeligt som i EU’s 
traktatgrundlag, og som er så gennemsyret af idéen om, at faglige 
og sociale rettigheder er underordnet kapitalens ret til fri bevæge-
lighed.

4. En udemokratisk struktur
Befolkningens mulighed for at få indflydelse på EU-politikken er 
langt mindre end muligheden for at få politisk indflydelse i de en-
kelte medlemslande. Det skyldes en række forhold: F.eks. at der kun 
i meget begrænset omfang findes en samlet europæisk offentlig-
hed, hvor EU-spørgsmål kan diskuteres, og hvorigennem et folke-
ligt pres kan kanaliseres. Og det faktum, at EU-systemet er svært 
gennemskueligt og i høj grad styres af teknokrater placeret i Bru-
xelles, hvilket også giver lobbyister fra de store multinationale sel-
skaber en uforholdsmæssig stor indflydelse på lovgivningen.

Men det helt grundlæggende problem er, at EU har en fastlåst 
udemokratisk struktur. På den ene side har EU en omfattende trak-
tatfastsat politisk (højreorienteret) linje. På den anden side skal 
EU-kommissionen (som har initiativretten i EU) og EU-domstolen 
(som er højeste retsinstans i hele EU) bygge deres initiativer, for-
slag, afgørelser og domme på traktaten – de er traktatens vogtere. 
Og endelig kan traktaten kun ændres, hvis der på et og samme tids-
punkt er enighed om det blandt samtlige 28 medlemslande. 

Konkret betyder det, at hele EU og hele EU-apparatet vil fortsæt-
te i den nuværende retning, så længe bare ét – i praksis skal det nok 
være et betydeligt – land insisterer på det – også selv om et flertal 
af befolkningen i EU og et flertal af EU’s medlemslande måtte øn-
ske noget andet. Og skæbnens ironi er, at denne grundlæggende an-
ti-demokratiske struktur også kun kan fjernes ved enstemmighed.

 5. EU-parlamentets rolle
EU-parlamentet er ikke et rigtigt parlament.  De valgte har kun en 
meget begrænset adgang til at kontrollere magten. Medlemmerne 
af EU-parlamentet kan ikke stille selvstændige forslag til lovgiv-
ning, men er underlagt EU-kommissionens initiativret. Og EU-par-
lamentet er frem for alt underlagt nogle traktatmæssige spænde-
trøjer, som det ikke har nogen mulighed for at ændre – helt ned til 
parlamentets påtvungne månedlige rejsecirkus mellem Bruxelles 
og Strasbourg.

Men det betyder ikke, at parlamentets arbejde er uden betydning. 
Inden for de snævre rammer, som traktaterne påtvinger EU-parla-
mentet, er der et vist spillerum til at forsøge at trække forholdene 
i den ene eller den anden retning. Og på nogle områder kan EU-par-
lamentet forhindre dårlige forslag i at blive vedtaget, som det f.eks. 
skete med det såkaldte ”havnedirektiv”, som dramatisk ville have 
forringet forholdene for alle havnearbejdere i EU, eller ”ACTA”-afta-
len, som ville have begrænset ytringsfriheden og retten til et privat-
liv. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der sidder i EU-parlamentet.   

Enhedslistens parlamentariske princip om at arbejde for selv den 
mindste forbedring og imod enhver forringelse gælder også for 
EU-parlamentet. Dog kan vi aldrig støtte mere magt til EU – heller 
ikke i sager, som ellers kan lyde positive – da mere magt til EU altid 
vil medvirke til at styrke EU som institution.

6. Danske politikere fører an i EU-tilpasningen
Selvom EU-systemet grundlæggende er udemokratisk og ikke kan 
laves om efter normale parlamentariske spilleregler, så går EU-be-

gejstrede danske politikere ofte længere i EU-integrationen, end 
EU-medlemskabet nødvendiggør.

Siden den økonomiske krises gennemslag i 2007/2008 er der ble-
vet vedtaget en række foranstaltninger med det primære formål 
at redde euroen fra kollaps. For bl.a. at legitimere brugen af EU’s in-
stitutioner til at forvalte disse foranstaltninger er ikke-eurolande 
samtidig blevet tilbudt at tilslutte sig. Her har EU-begejstrede dan-
ske politikere – modsat f.eks. Sverige – helt frivilligt valgt at tilslut-
te Danmark til en række af disse foranstaltninger. Det gælder f.eks. 
Finanspagten, som lægger meget snævre rammer for den økonomi-
ske handlefrihed i Danmark, når det gælder statsbudgettet og den 
kommunale økonomi.

Det samme ses på områder, hvor Danmark af historiske grunde 
har haft en traktatmæssig undtagelse fra at være med, først og 
fremmest på retsområdet, på militærområdet og vedrørende indfø-
relsen af euroen. Her har det ikke i første omgang været EU, men 
EU-begejstrede danske politikere, som er gået forrest for at få dis-
se undtagelser fjernet.

Derfor er kampen mod den EU-tilpasning, som EU-partierne i 
Danmark står i spidsen for, mindst lige så vigtig som kampen mod 
tiltag, der kommer fra EU.  

7. Euroens krise stiller EU foran en korsvej
Med anvendelsen af euroen i 19 ud af EU’s 28 medlemslande og med 
forpligtelsen for yderligere 7 lande til at gå med på et tidspunkt står 
EU/Euro-zonen foran en korsvej: Enten må EU/Euro-zonen forvand-
les til en egentlig forbundsstat med en fælles økonomisk regering, 
eller også vil EU/Euro-zonen før eller senere bryde sammen i sin nu-
værende form.

Bag dette dramatiske valg gemmer sig den kendsgerning, at 
Euroens udformning har været totalt forfejlet, fordi den hverken 
har taget højde for de store forskelle mellem de forskellige øko-
nomier i Euro-zonen eller har etableret en omfordelingsmekanis-
me til at sikre de mindst produktive lande i Euro-zonen mod so-
cial forarmelse. Det økonomiske og levevilkårsmæssige kollaps i 
Grækenland er et tydeligt eksempel på dette. Euroen har aldrig 
været et rationelt økonomisk projekt, men er et politisk projekt, 
hvor den fælles mønt har fungeret som en drivkraft i at flytte 
magt over den økonomiske politik væk fra de europæiske befolk-
ninger og over til et centralistisk og stadigt mere udemokratisk 
EU.

Den korsvej, EU/Euro-zonen står overfor, vil kunne aktualisere 
spørgsmålet om EU-medlemskabet – ikke bare i Danmark, men også 
i en række andre EU-lande som bl.a. Storbritannien og Sverige. Rea-
listisk vurderet vil en dansk udmeldelse formentlig finde sted i for-
bindelse med et opbrud i det EU, vi kender i dag, hvor også andre lan-
de vil afvise at blive en del af en egentlig forbundsstat.

Forud for folkeafstemningen om Euroen blev den danske befolk-
ning tudet ørerne fulde af, at det ville være en katastrofe, hvis den 
stemte nej. Det gjorde befolkningen så … og katastrofen udeblev.

Det samme vil være tilfældet, hvis Danmark melder sig ud af EU 
og bliver endnu et af de over 160 andre lande i FN, som heller ikke 
er medlemmer af EU. Herunder sammenlignelige europæiske lande 
som Norge, Island og Schweiz. Plus dem, der eventuelt forlader EU 
sammen med Danmark.

En udmeldelse vil først og fremmest give et langt større råde-
rum for at kunne gennemføre en mere progressiv, rød og grøn po-
litik. Samtidig vil en udmeldelse give Danmark mulighed for at op-
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trappe sin aktivitet i den lange række af internationale samarbejds-
organisationer, som ikke bygger på markedskræfternes forrang, 
f.eks. Europarådet, OSCE, Nordisk Råd, Arktisk Råd og FN. Samhand-
len med lande, som måtte forblive i EU, kan reguleres via handels-
aftaler.

En dansk udtræden af EU vil bidrage til at skabe opbrud i hele 
EU-systemet og svække EU som sådan. Men vores perspektiv er en 
total opløsning af EU til fordel for en helt anden form for samarbej-
de på tværs af landegrænserne baseret på solidariske, demokrati-
ske løsninger med respekt for de enkelte landes suverænitet, som 
det allerede sker i de nævnte internationale samarbejdsorganisati-
oner, der sagtens kan udbygges.

8. Grundlæggende forandringer umulige i EU
Enhedslisten er et socialistisk parti. Vi ønsker grundlæggende sam-
fundsforandringer, hvor almindelige menneskers interesser og 
hensynet til miljøet vejer tungere end hensynet til det frie marked. 
Vi er fuldstændig bevidste om, at denne politik står i modsætning 
til EU’s traktatgrundlag. Vi står derfor over for det samme valg som 
alle andre progressive kræfter i EU: Enten at vente med de nødven-
dige forandringer til der kan opnås enstemmighed i EU – eller at bry-
de med EU. Stillet over for det valg er vi ikke i tvivl. Derfor går vi ind 
for dansk udmeldelse af EU.

Men EU vil også være en forhindring længe inden vi overhove-
det snakker grundlæggende samfundsforandringer. For eksem-
pel kan Danmark ikke gennemføre aktuelle og jordnære forbed-
ringer som en effektiv afskaffelse af social dumping, forbud mod 
sundhedsskadelige stoffer eller afskaffelse af lange dyrplageri-
transporter uden at komme på kant med EU-traktaten. Derfor ar-
bejder Enhedslisten i Danmark og i samarbejde med andre socia-
listiske og demokratiske kræfter i resten af Europa for at svække, 
nedbryde og afskaffe EU. Sådan en udvikling vil danske udmel-
delse kunne bidrage til. Når befolkningens interesser i hverda-
gen står over for EU’s, så vælger vi altid at forsvare befolknin-
gens interesser.

9. Alliancepolitik
Enhedslisten er grundlæggende modstander af EU og ønsker en 
dansk udmeldelse. Derfor er Enhedslisten kollektivt medlem af Fol-
kebevægelsen mod EU. 

På et rent demokratisk grundlag kan vi også arbejde sammen med 
andre, som ønsker at begrænse EU’s magt. 

Denne alliancepolitik er ikke mindst vigtig, fordi de danske EU-po-
litikere åbenlyst har erklæret, at de ønsker Danmark med ”i kernen” 
af EU, og gør alt, hvad de kan, for at overdrage mere og mere magt til 
EU – også på områder, hvor den danske befolkning allerede en eller 
flere gange har stemt nej hertil ved en folkeafstemning.

Men også en anden alliance er vigtig på EU-spørgsmålet. Nemlig i 
forhold til dem, som nok kan være kritiske over for EU på nogle få el-
ler på mange punkter, men som håber at kunne sikre bedre forhold 
for f.eks. lønmodtagere, miljøet og dyrevelfærden gennem at stil-
le krav til EU.

Selvom vi ikke deler illusionen om, at der kan skabes markant 
bedre forhold inden for EU, så deler vi ønsket om de bedre forhold. 
Derfor er vi klar til kæmpe sammen med alle, som ærligt ønsker bed-
re forhold -  så må det være op til erfaringerne at vise, hvor meget 
som kan opnås indenfor rammerne af EU. 

Til gengæld opfordrer vi så alle andre, som virkelig ønsker forbed-

ringer om at indtage den samme holdning som os: Hvis valget kom-
mer til at stå mellem forbedringerne (eller som i Grækenland bare at 
forhindre de værste forringelser) og EU, så altid at holde fast i det 
første.

10. Enhedslistens EU-modstand
Et centralt element i Enhedslistens strategi er at styrke internati-
onalt samarbejde fra neden med afsæt i konkrete kampe mod kon-
sekvenserne EU’s nyliberale politik og udemokratiske karakter. For-
udsætningerne for politiske resultater er massive udenomsparla-
mentariske mobiliseringer. Da de fælles interesser er grænseover-
skridende, skal samarbejde mellem arbejder-, kvinde-, miljø-, og 
studenterbevægelse m.fl. ligeledes være det. Samtidig er det cen-
tralt at udvikle og styrke samarbejdet på venstrefløjen i Europa 
både i forhold til konkrete politiske kampe og ikke mindst om udfol-
delserne af visionerne for en bedre verden. 

Enhedslistens EU-modstand betyder ikke, at vi afviser europæ-
isk samarbejde. Tværtimod. Enhedslisten har bl.a. støttet op om 
Europarådet og har siden midten af 1990’erne været repræsenteret 
i Europarådets parlamentariske forsamling, som er et samarbejde 
baseret på den europæiske menneskerettighedskonvention mel-
lem 47 europæiske lande. 

Samtidig indgår Enhedslisten aktivt i det europæiske og nordi-
ske venstrefløjssamarbejde på tværs af landegrænserne, f.eks. Det 
Europæiske Venstre. Vi bidrager også til græsrodsarbejde på euro-
pæisk plan, hvad enten det er anti-racistisk netværk, miljøbevægel-
ser eller fagligt samarbejde. Men det betyder ikke, at vi støtter et-
hvert samarbejde, alene fordi det er europæisk.  

Vi støtter national selvbestemmelse – men afviser enhver form 
for nationalisme. Eksempelvis skal modstanden mod misbruget af 
udenlandske arbejdere i Danmark via social dumping rettes mod ar-
bejdsgiverne – ikke mod arbejdere fra andre lande. Udenlandske ar-
bejdere er velkomne, men skal arbejde på samme vilkår som danske 
arbejdere. 

EU begrænser på flere områder muligheden for national kamp 
mod den sociale dumping, som EU-reglerne selv bidrager til. Derfor 
støtter Enhedslisten det europæiske LO’s krav om en social proto-
kol, der skal give faglige og sociale rettigheder i de enkelte lande for-
rang i forhold til reglerne om kapitalens og arbejdskraftens fri be-
vægelighed.

Enhedslisten afviser den euro-nationalisme, som ofte er for-
klædt som internationalisme, men som går hånd i hånd med opbyg-
ningen af EU-staten. Det gælder f.eks. EU’s udenrigspolitik, hvor ud-
viklingslande påtvinges handelsaftaler, som kun gavner EU’s multi-
nationale selskaber; hvor landbrugssubsidier gør det muligt for EU’s 
landbrugsgiganter at dominere lokale markeder i udviklingslande-
ne, og hvor EU’s fiskerflåder tømmer de afrikanske farvande for fisk 
med lokal fattigdom til følge.

Dagens store spørgsmål kræver virkelige internationale svar. 
Den økonomiske krise, klimakrisen og de store flygtningestrømme 
er tydelige eksempler. 

Enhedslisten er et internationalt socialistisk parti. Derfor er vo-
res modstand mod EU baseret på vores socialistiske og internatio-
nalistiske grundholdninger. Vi kæmper for et andet Europa og en 
anden verden.

Verden er større end EU.

Stillet af hovedbestyrelsen
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3.1 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Side 15, linje 13:
I andet afsnit i indledningen indføres i linje 13 ordet miljømæssig før 
bæredygtighed.

Begrundelse:
Vi synes, der er tale om en god beskrivelse af Enhedslistens grund-
læggende EU-modstand, som vi er helt enige i. Vi mener dog, at det 
grønne element i vores politik ikke er placeret centralt nok og vi har 
derfor udarbejdet en række mindre ændringsforslag, der retter op 
på dette, uden i øvrigt at ændre på forslagets længde, opbygning el-
ler politiske indhold.

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Helge Bo Jensen, Albertslund

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes derfor 
ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.

3.2 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjelse side 15  linje 22:
“EU bidrager ikke til freds-og konfliktløsning og dermed forebyggel-
se af krig. Jugoslavien krigene er et tragisk eksempel.

EU er tæt knyttet til NATO som har globale ambitioner og bygger 
på atomvåben og militær intervention hvor det tjener imperialis-
mens interesser”

Stillet af John Graversgaard, Aarhus

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Afsnittet handler om ekspansion af markeder-
ne. Udkastet behandler ikke i sin nuværende form EUs strategisk/
militære rolle i international politik. Det vil i givet fald nok kræve fle-
re ord end de foreslåede konstateringer. 

3.3 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjelse side 15, linje 27:
I stedet for den europæiske kapital skrives: “den europæiske fi-
nans-og monopolkapital”

Stillet af John Graversgaard, Aarhus

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Der står ikke noget om den europæiske kapi-
tal i linje 27.

3.4 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Side 15 linje 29:
I afsnit 1 ”Globalisering – en indbygget tendens i kapitalismen” ind-

føjes ordene miljø og natur, så denne kommer til at lyde sådan: ”be-
kostning af demokratiet, lønarbejderne, miljøet og naturen.”

Begrundelse:
Se begrundelse v. forslag 3.1.

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Helge Bo Jensen, Albertslund

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes derfor 
ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.

3.5 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjes på side 15, linje 31:
”EU-traktatens krav om at landene forbedrer deres militære kapaci-
tet hænger sammen med EU’s imperialistiske ambitioner og strider 
imod fredelig konfliktløsning og konfliktforebyggelse.” 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Afsnittet handler om ekspansion af markeder-
ne. Udkastet behandler ikke i sin nuværende form EUs strategisk/
militære rolle i international politik

3.6 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Side 15, linje 70:
I ”Traktatfæstet markedsfundamentalisme” Indføjes ordene miljø og 
natur. Så den kommer til at lyde: ”så er resultatet blevet et pres for at 
forringe velfærd, løn-og arbejdsforhold, miljø, natur, forbrugerbeskyt-
telse, dyrevelfærd m.v. i lande eller sektorer med de bedste forhold.”

Begrundelse:
Se begrundelse v. forslag 3.

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Helge Bo Jensen, Albertslund

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes derfor 
ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.

3.7 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjelse side 15, linje 93:
“EU er en imperialistisk blok som arbejder tæt sammen med USA for at 
sikre finans-og monopolkapitalens kontrol over verdensøkonomien”
Stillet af John Graversgaard, Aarhus

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Passer ikke ind i sammenhængen, men over-
ser at der både eksisterer samarbejde og stærk rivalisering.
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3.8 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Side 16, linje 4:
På side 16, linje 4 indføjes ordet miljø og naturen i sidste linje. Så 
denne kommer til at lyde: ”faglige og sociale rettigheder samt hen-
synet til miljø og natur er underordnet kapitalens ret til fri bevæ-
gelighed.”

Begrundelse:
Se begrundelse v. forslag 3.1

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Helge Bo Jensen, Albertslund

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes derfor 
ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.

3.9 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjes på side 17, linje 6:
”En simpel mulighed er genindtræden i EFTA. Derimod er vi imod 
Det Indre Marked og dermed også EØS.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke.

3.10 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Side 17, linje 26-28:
I ”Grundlæggende forandringer umulige i EU” indføjes ordet miljø i 
linje26-28, side 17, så denne kommer til at lyde: ”forbedringer som en 
effektiv afskaffelse af social dumping, forbud mod miljø- eller sund-
hedsskadelige stoffer”

Begrundelse:
Se begrundelse v. forslag 3.1

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Helge Bo Jensen, Albertslund

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes derfor 
ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.

3.11 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjes på side 17, linje 39 efter ”udmeldelse”: 
”og en opløsning af EU. Dermed er vi et EU-modstanderparti og ikke 
et EU-kritisk eller EU-kritikkerparti, selv om vi er kritiske over for 
EU.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Synspunktet er dækket ind, når der i linje 22 
står, at vi arbejder for at svække, nedbryde og afskaffe EU og på side 
7 linje 129 ”vores perspektiv er en total opløsning”.

3.12 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Tilføjes på side 17, linje 63:
”I en lang række folkeafstemninger har modstanden mod EU og EU’s 
udvikling vist sig. Danmark har stemt Nej til EU i 1992 (omdannel-
sen af EF til EU), i 2000 (Euroen) og i 2015 (Retsunionen - afskaffel-
se af retsforbeholdet). Norge stemte Nej til EU-medlemskab i 1972 
og 1994. Schweiz stemte Nej til EØS i 1992 og har flere gange stemt 
Nej til at søge om EU-medlemskab. Irland har to gange stemt Nej til 
nye traktater. Frankrig og Holland stemte Nej til EU-forfatningen i 
2005. Grønland stemte sig ud af EF/EU i 1982.”

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. En historisk redegørelse, der ikke rummer 
overvejelser om aktuelle alliancemuligheder.

3.13 Ændringsforslag til  
”Det mener Enhedslisten om EU”
Side 17, linje 99:
I afsnit 10 ”Enhedslistens EU-modstand” indsættes efter linje 99, 
side 17 følgende afsnit.

Enhedslisten støtter internationale minimumskrav – også i EU 
– i forhold til miljø, klima, forbrugerbeskyttelse og dyrevelfærd. Vi 
fastholder imidlertid også alle landes ret til at stille skrappere krav 
på disse områder, end dem der fremgår af de internationale aftaler.

Begrundelse:
Se begrundelse v. forslag 3.1

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Helge Bo Jensen, Albertslund

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes derfor 
ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.
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Hovedbestyrelsen har udarbejdet et forslag til beslutning til 
årsmødet 2016 for hvert af de to forskellige scenarier, hvor 
Enhedslisten opstiller selvstændigt med ønske om valgfor-
bund med Folkebevægelsen mod EU og hvor Enhedslisten 
ikke selv opstiller, men i stedet fører valgkamp for Folkebe-
vægelsen mod EU. Årsmødet 2016 skal træffe den endelige 
beslutning - og skal dermed vælge mellem forslag 1 om opstil-
ling på Liste N eller for forslag 2 om opstilling på liste Ø.
Hovedbestyrelsen stiller begge forslag. En arbejdsgruppe 
under hovedbestyrelsen har udarbejdet begrundelserne.

4.1 Forslag 1: Enhedslisten opstiller på Folkebe-
vægelsens liste til EU-parlamentsvalget i 2019
• Enhedslisten opstiller ikke på egen liste til EU-parlamentsvalget 

i 2019. Enhedslisten er et bevægelsesparti og har siden sin dan-
nelse bakket op om den unikke danske tradition for EU-modstan-
derbevægelser og har altid opfordret til at stemme på disse ved 
EU-valg.

• Derfor anbefaler Enhedslisten en stemme på Folkebevægelsen 
mod EU og vil opfordre vores medlemmer til at føre kampagne for 
Folkebevægelsens internationalistiske og progressive EU-mod-
stand og benytte Enhedslistens fremgang til at sikre EU-mod-
standen et godt valg.

• Parallelt med dette vil Enhedslisten komme med egne rød-grønne 
udspil, der understøtter Folkebevægelsens kampagne og i hele 
vores arbejde i Folketing, kommuner og regioner sætte fokus på 
EU’s indblanding og på socialistiske alternativer til EU’s nylibera-
le politik.

Stillet af hovedbestyrelsen

Begrundelse:
Enhedslisten skal bakke op om Folkebevægelsen mod EU. Enheds-
listen skal derfor ikke stille op til EU-parlamentsvalget i 2019. En-
hedslisten skal bygge bevægelser op og ikke rive dem ned. Med En-
hedslistens større organisation og mediebevågenhed, vil et mandat 
i et valgforbund sandsynligvis gå til Enhedslisten og derved koste 
Folkebevægelsen sit mandat i EU-parlamentet, hvilket vil være en 
alvorlig trussel mod bevægelsens platform, økonomi og eksistens. 
Såfremt Folkebevægelsen ikke måtte blive genvalgt til EU-parla-
mentet vil det således være en klokkeklar svækkelse af EU-mod-
standen. 

Brug for Folkebevægelsen mod EU
Uden Folkebevægelsen vil EU-modstanden miste en vigtig pro-
gressiv stemme. Senest spillede Folkebevægelsen en vigtig rol-

le i det flotte Nej 3. december. Omdeling og uddeling af valgaviser 
med Nej-sigere fra alle Folketingets partier er eksempel på en vig-
tig indsats, som vi ikke selv kan som Enhedslisten. Folkebevægel-
sen mod EU gav ligeledes en ekstra stemme i debatterne op til af-
stemningen om retsforbeholdet. Folkebevægelsen gennemfører 
hvert år EU-oplysning med flere hundredtusinder styks materia-
le. Den indsats går tabt, hvis Folkebevægelsen mister mandatet. 
Uden Folkebevægelsen mod EU ville færre danskere sandsynlig-
vis have stemt nej til at afskaffe retsforbeholdet. Det er vigtigt at 
huske på i forhold til fremtidige folkeafstemninger. Havde vi ikke 
Folkebevægelsen, så skulle vi opfinde den. Der skal ikke spilles ha-
sard med Folkebevægelsens eksistens. Det gør en Enhedsliste-op-
stilling. 

Folkebevægelsen fører en solidarisk og grøn politik
Der findes en myte om, at Folkebevægelsen er så tværpolitisk, at 
der ikke er plads til solidarisk og rød politik. Dette er forkert. Folke-
bevægelsen har gennemført store kampagner mod EU’s udnyttel-
se af ulande, mod Fort Europas flygtningeværn, mod EU’s våben-
handel, mod forringelser i velfærden og imod social dumping fra 
EU. Der er ingen grund til at tro, at Folkebevægelsen ikke fortsat 
vil gøre dette og dermed konkurrere om samme vælgere som En-
hedslisten. 

Tænk langsigtet – får Dansk Folkeparti eneret på EU-
modstanden?
Hvis Enhedslisten stiller op og vinder mandatet, så Folkebevægel-
sen ryger ud, så risikerer vi, at hvis Enhedslisten om få år mister 
lidt vælgeropbakning - og derfor ikke alene kan få over 7,7 procent 
af stemmerne ved næste valg igen – så er EU-kritikken overladt til 
Dansk Folkeparti.

Rygterne om Folkebevægelsens død er stærkt 
overdrevne
Ved EU-parlamentsvalget i 2014 fik Folkebevægelsen et flot valg 
med 8,1 procent af stemmerne. Folkebevægelsen gik oven i købet 
frem med 0,9 procentpoint, da Folkebevægelsen fik 7,2 procent af 
stemmerne ved valget i 2009. Og i 2004 fik Folkebevægelsen 5,2 
procent af stemmerne. Folkebevægelsen er dermed gået frem to 
valg i træk. Folkebevægelsen valg i 2014 er dermed bevægelsens 
bedste resultat siden 1994.

Enhedslisten er blevet et stærkt parti. Med Enhedslistens frem-
gang kan vi gøre en stor indsats med at hjælpe Folkebevægelsen 
til endnu engang at gå frem ved det kommende valg i 2019. Stiller 
Enhedslisten derimod op på egen liste, risikerer vi at Enhedslisten 
vil hente en stor del af sine vælgere fra dem, der plejer at stemme 
på Folkebevægelsen. Der er stor risiko for, at Folkebevægelsen bli-

4. Skal Enhedslisten opstille på Folkebevægelsens liste  
til EU-parlamentsvalget i 2019 eller stille selvstændigt op?
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ver den lille i et valgforbund, og at Folkebevægelsen dermed kom-
mer til at lide samme skæbne som Junibevægelsen, der lukkede ef-
ter at være røget ud af EU-parlamentet ved valget i 2009. Det er 
altså ikke en hjælp til Folkebevægelsen, hvis Enhedslisten stiller 
op.

Det gælder om at samle – ikke splitte
Stiller Enhedslisten op vil det medføre konkurrence om de samme 
vælgere uanset et eventuelt valgforbund eller ej, og det kan split-
te Enhedslisten. Det kan også trække Enhedslistefolk væk fra Fol-
kebevægelsens kampagne, og for mange vælgere vil det virke un-
derligt, at der er Enhedslistekandidater på Folkebevægelsens liste, 
samtidig med at Enhedslisten selv stiller op. 

Enhedslisten skal ikke være dem, som huskes for at have kostet 
Folkebevægelsen livet og dermed den unikke tradition vi har her-
hjemme med bred folkelig EU-modstand. I stedet skal vi gøre en god 
indsats for at styrke Folkebevægelsen mest muligt og dermed en 
bred og solidarisk EU-modstand i dagligdagen. Det sikrer Folkebe-
vægelsen mod EU.

Enhedslisten skal prioritere EU-modstanden
Med finanskrisen og EU’s generelle krise er EU’s klassekarakter og 
manglende sammenhængskraft blevet forstærket, og det kræver 
et øget Enhedslistefokus på EU-modstanden. Men det skal ikke ske 
ved, at Enhedslisten stiller op og derved risikerer at tage livet af 
Folkebevægelsen, hvilket vil betyde mindre og ikke mere EU-mod-
stand. En fortsat opstilling på Folkebevægelsens liste vil ligeledes 
sikre en klar EU-modstanderprofil hos Enhedslisten. 

Enhedslisten deltager i dag i mange internationale samarbejdsfo-
ra såsom European Left, Europæisk Antikapitalistisk Venstre, Nor-
disk Råds venstrefløjssamarbejde, United European Left i

Europarådet, NELF og den EU-kritiske alliance Team. Endvidere er 
vi associeret medlem af venstrefløjsgruppen GUE/NGL i EU-parla-
mentet, hvor Folkebevægelsen også sidder. Enhedslisten skal fort-
sat prioritere disse samarbejder, og vi skal styrke debatten om alter-
nativerne til EU og EU’s nyliberale politik.

Men en plads i EU-parlamentet er ikke en forudsætning for det-
te. Enhedslisten kan sagtens øge sit fokus på EU uden at stille op 
selv. Til gengæld kan Folkebevægelsen ikke undvære sin plads i par-
lamentet. Derfor skal vi – for EU-modstandens skyld – fortsat bakke 
op om Folkebevægelsen mod EU.

Enhedslisten er i dag på mange måder et samlingspunkt for den 
socialistiske EU-modstand. Såfremt Enhedslisten vælger at opstille 
på egen liste til EU-parlamentet, kan denne samlende rolle komme 
i fare. Det kan eventuelt betyde, at andre partier og organisationer 
på venstrefløjen i højere grad vil kunne føle sig tiltrukket af tanken 
om opstilling til folketingsvalg.

Enhedslisten opstiller på Folkebevægelsens liste til EU-parlaments-
valget i 2019
• SSMT: Styrker-Svagheder-Muligheder-Trusler
• Styrker: Enhedslisten bidrager til at styrke og være tættest 

muligt knyttet til den brede, internationalistiske og progressi-
ve EU-skepsis og EU-modstand. Folkebevægelsen vil have størst 
chance for fortsat at have en platform og ressourcer til at være 
med til at vinde folkeafstemninger.

• Svagheder: Koblingen mellem arbejdet i EU-parlamentet og En-
hedslistens rød-grønne profil vil ikke fremstå så tydelig.

• Muligheder: Den bedste mulighed for, at Folkebevægelsen be-
varer sit ene mandat i EU-parlamentet. 

• Trusler: Folkebevægelsen mod EU risikerer ikke at kunne træk-
ke et mandat uden et valgforbund. Enhedslisten risikerer at blive 
overset under valgkampen.

Udarbejdet af Rune Lund, Jean Thierry og Andreas Nissen (arbejds-
gruppe under HB)

4.2 Forslag 2: Enhedslisten opstiller selvstændigt og 
søger valgforbund med Folkebevægelsen mod EU
• Enhedslisten opstiller til EU-parlamentsvalget i 2019 og søger 

valgforbund med Folkebevægelsen mod EU, med det formål at 
styrke den progressive EU-modstand og fortsat sikre denne en 
repræsentation i EU-parlamentet. 

• Enhedslisten vil opfordre til at man deltager aktivt i valgkampen 
for såvel Enhedslisten og Folkebevægelsen. 

• Enhedslisten vil opfordre til, at man stemmer på enten Enhedsli-
sten eller Folkebevægelsen. 

• Såfremt et eventuelt valgforbundet kun opnår et mandat og det 
tilfalder Enhedslisten, fordeles de samlede økonomiske midler, 
der udløses ved valg og repræsentation i EU-parlamentet, imel-
lem parterne i valgforbundet med udgangspunkt i de opnåede 
stemmetal. Enhedslisten vil som led i dette stille mindst en stil-
ling til rådighed for Folkebevægelsen.

Stillet af hovedbestyrelsen

Begrundelse:
Enhedslisten skal stille selvstændigt op til EU-parlamentsvalget i 
2019. Det er et politisk valg. Vi ønsker, at Enhedslisten repræsen-
teret i EU-parlamentet for at fremme en rød-grøn og socialistisk 
EU-kritik og EU-modstand. Samtidig ønsker vi at skabe en tæt sam-
menhæng mellem det politiske arbejde, der foregår i Danmark og 
det politiske arbejde Enhedslisten vil kunne bidrage med og udfø-
re i EU-parlamentet.
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Socialistisk EU-modstand
EU er med finanskrisen og indførelsen af finanspagten blevet mo-
tor i en omfattende nedskæringspolitik over hele Europa. Samtidig 
har EU de seneste år fået en enorm magt over den økonomiske po-
litik i medlemslandene, hvilket er med til at forhindre muligheden 
for at føre en progressiv og venstreorienteret politik. Det er derfor 
tydeligt at der er brug for en demokratisk og socialistisk rød-grøn 
stemme i EU, som fremhæver og italesætter sammenhængen mel-
lem EU’s liberalistiske natur og nedskæringspolitikken.

Folkebevægelsen har både en svaghed og en styrke i sin tværpoli-
tiske platform. Den sikrer bredde, men begrænser samtidig hvad, der 
kan siges. Ved et valgforbund ville Folkebevægelsen og Enhedslisten 
kunne appellere til forskellige vælgere. Enhedslisten ville for eksem-
pel kunne føre en klassisk venstreorienteret linje imod EU’s liberalisti-
ske nedskæringspolitikker og dermed appellere til især de rød-grønne 
vælgere, der ikke stemte på Folkebevægelsen ved valget 2014.

Folkebevægelsen risikerer at ryge ud
Det lykkedes lige akkurat at sikre Folkebevægelsen mod EU et man-
dat ved EU-parlamentsvalget i 2014. Folkebevægelsen gik godt nok 
frem fra 7,2 procent at stemmerne i 2009 til 8,1 procent at stemmer-
ne i 2014. Men Junibevægelsen opstillede ikke til valget i 2014, da 
bevægelsen røg ud af EU-parlamentet ved valget i 2009. Og da det 
samlede stemmetal for Junibevægelsen og Folkebevægelsen i 2009 
var 9,6 procent, fordi Junibevægelsen fik 2,4 procent af stemmer-
ne, gik Folkebevægelsen og Junibevægelsen samlet set tilbage med 
1,5 procent ved valget i 2014. Hvis denne tendens fortsætter, vil der 
være en reel risiko for, at den progressive EU-modstand ikke sikres 
en plads i EU-Parlamentet, da det sandsynligvis vil kræve mindst 7,7 
procent af stemmerne for at være sikker på et mandat. I det hele ta-
get vil det være usikkert, om Folkebevægelsen ved en selvstændig 
opstilling vil være i stand til at trække et mandat. Det vil i givet fald 
betyde, at EU-skepsissen de næste 5 år vil være repræsenteret ude-
lukkende af Dansk Folkeparti. 

Erfaringen fra EU-parlamentsvalget i 2014 var mange steder, at 
det var vanskeligt at mobilisere Enhedslistens medlemmer til at en-
gagere sig i Folkebevægelsens valgkamp. Det er således også et ar-
gument for selvstændig opstilling, at vi vil kunne engagere flere 
medlemmer og større dele af organisationen i valgkampen.

Enhedslisten vil hjælpe Folkebevægelsen
Opstiller Enhedslisten til EU-parlamentsvalget i valgforbund med 
Folkebevægelsen mod EU, vil det med større sandsynlighed være 
muligt at sikre mindst et mandat til den progressive EU-modstand. 
For at sikre, at Folkebevægelsen ikke mister sit økonomiske grund-
lag i tilfælde af, at valgforbundet kun får et mandat, og at dette til-
falder Enhedslisten, besluttes det at de økonomiske midler, der ud-

løses ved valg, fordeles imellem parterne i valgforbundet med ud-
gangspunkt i de opnåede stemmetal. På den måde vil Folkebevæ-
gelsen uanset hvad, fortsat være sikret et økonomisk grundlag 
efter valget i 2019.

En opstilling i valgforbund med Folkebevægelsen vil i praksis be-
tyde, at Enhedslisten støtter og samarbejder med Folkebevægelsen 
under valget, både lokalt og centralt. Enhedslistens lokalafdelinger 
vil for eksempel blive opfordret til at hænge valgplakater og uddele 
materialer for begge parter i valgforbundet, ligesom vi under tv-de-
batterne og ved debatarrangementer vil kunne understøtte Folke-
bevægelsens budskaber.

Selvstændig opstilling giver flere stemmer
Derudover er det ikke usandsynligt, at et valgforbund mellem En-
hedslisten og Folkebevægelsen mod EU vil kunne trække to man-
dater. Vi så i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet, at 
meget store dele af vælgerne fra Alternativet, SF og Socialdemokra-
terne stemte nej. En stor del af disse vælgere vil for eksempel uden 
tvivl overveje at stemme på Enhedslisten, hvis Enhedslisten stiller 
selvstændigt op.

Ved at samarbejde og sikre den bredest mulige mobilisering af 
progressive EU-modstandere op til næste valg kan vi opnå det 
bedste resultat i form af flest mulige stemmer til den progressive 
EU-skepsis og EU-modstand. Ligeledes vil man kunne sikre, at den 
progressive EU-skepsis og EU-modstand med stor sikkerhed vil få 
mindst et mandat, og muligvis to mandater, ved det kommende 
EU-parlamentsvalg.

Enhedslisten opstiller selvstændigt i valgforbund 
med Folkebevægelsen mod EU
• SSMT: Styrker-Svagheder-Muligheder-Trusler
• Styrker: Flest mulige stemmer på progressive EU-modstand.  

Selvstændig opstilling vil styrke partiets EU- og Europapolitiske 
profil og arbejde.

• Svagheder: Kan virke forvirrende for vælgerne, at der er En-
hedsliste-kandidater på to lister. Medierne kan bore i dette og af-
lede opmærksomheden fra de politiske budskaber.

• Muligheder: Politisk mulighed for at kunne tone rent flag i for-
hold til en rød EU-skepsis og EU-modstand. Mulighed for to man-
dater: Både et til Enhedslisten og et til Folkebevægelsen mod EU.

• Trusler: Folkebevægelsen mod EU risikerer ikke at blive valgt, 
såfremt der kun opnås et enkelt mandat. Medierne kan fejlagtigt 
fremstille det som om, at Enhedslisten dropper Folkebevægelsen 
og opgiver EU-modstanden.

Udarbejdet af Rune Lund, Jean Thierry og Andreas Nissen (arbejds-
gruppe under HB)

 Enhedslisten opstiller selvstændigt ved EU parlamentsvalget 1734 57,0%
 Enhedslisten opstiller på Folkebevægelsens liste 1061 34,9%
 Udelader 247 8,1%
 Samlet deltagelse i procent  31,7%



23Årsmøde 2016

Resultat af den vejledende urafstemning

 I alt 3044  1734 1061 249
 Uden afd. 19 26.4% 9 5 5
 Albertslund 63 39.6% 28 34 1
 Allerød 18 69.2% 11 6 1
 Amager Vest 63 25.6% 36 25 2
 Amager Øst 67 29.4% 39 22 6
 Asssens 13 40.6% 8 4 1
 Ballerup 27 41.5% 18 8 1
 Billund 4 44.4% 0 2 2
 Blågård 71 30.6% 52 14 5
 Bornholm 33 37.9% 16 13 4
 Brøndby 4 13.8% 3 1 0
 Brønderslev 10 41.7% 5 5 0
 Brønshøj-Husum 47 29.9% 35 11 1
 Christianshavn 33 26.8% 22 7 4
 Esbjerg 65 41.7% 27 35 3
 Faaborg-Midtfyn 16 41.0% 5 10 1
 Favrskov 15 41.7% 7 7 1
 Faxe 14 45.2% 4 9 1
 Fredensborg 19 37.3% 11 7 1
 Fredericia 21 43.8% 12 7 2
 Frederiksberg 106 30.2% 69 28 9
 Frederikshavn 20 40.8% 6 13 1
 Frederikssund 15 28.8% 7 6 2
 Furesø 21 25.6% 13 3 5
 Gentofte 24 24.2% 13 9 2
 Gladsaxe 69 42.9% 41 21 7
 Greve-Solrød 18 48.6% 5 9 4
 Gribskov 18 34.0% 10 8 0
 Guldborgsund 27 35.5% 9 17 1
 Haderslev 10 18.5% 4 6 0
 Halsnæs 27 42.2% 12 12 3
 Helsingør 39 41.1% 27 11 1
 Herlev 17 37.8% 14 3 0
 Herning 11 29.7% 9 2 0
 Hillerød 16 25.4% 5 9 2
 Hjørring 16 33.3% 4 9 3
 Holbæk 41 42.7% 28 12 1
 Holstebro-Struer- 
 Lemvig 24 47.1% 13 8 3
 Horsens-Hedensted 44 42.7% 31 11 2 
 Hvidovre 20 26.7% 12 7 1
 Høje Taastrup 12 24.0% 5 6 1
 Ikast-Brande 6 40.0% 2 4 0
 Indre by 33 23.6% 21 8 4
 Indre Nørrebro 48 24.7% 41 6 1
 – Den røde firkant     
 Ishøj 5 27.8% 3 2 0
 Jammerbugt 4 17.4% 0 4 0
 Kalundborg 22 42.3% 15 7 0
 Kolding 26 35.1% 11 12 3
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Køge 24 44.4% 12 10 2
Langeland 7 22.6% 6 1 0
Lejre 13 32.5% 7 2 4
Lolland 19 32.2% 7 11 1
Lyngby 25 40.3% 14 10 1
Mariagerfjord 7 35.0% 2 5 0
Middelfart 8 28.6% 4 2 2
Norddjurs 11 26.8% 3 8 0
Nordfyn 7 30.4% 5 1 1
Nordvest 83 26.3% 45 24 14
Næstved 28 29.2% 19 9 0
Nørrebro Park 54 24.4% 40 9 5
Odder 8 50.0% 6 2 0
Odense 86 31.9% 56 22 8
Odsherred 15 32.6% 4 10 1
Randers 27 31.4% 13 13 1
Rebild 15 0.0% 10 4 1
Ringkøbing-Skjern 15 35.7% 6 9 0
Ringsted 26 44.1% 16 7 3
Roskilde 53 31.9% 36 13 4
Rudersdal 17 30.4% 12 4 1
Rødovre 18 32.1% 12 5 1
Samsø 4 30.8% 1 3 0
Silkeborg 45 39.1% 23 17 5
Skanderborg 28 38.9% 21 7 0
Skive 10 32.3% 2 4 4
Slagelse 32 45.1% 15 14 3
Sorø 11 37.9% 3 5 3
Stevns 15 38.5% 8 7 0
Svendborg 41 33.3% 19 21 1
Syddjurs 13 36.1% 10 3 0
Sydhavnen 39 26.7% 26 7 6
Sønderborg 19 44.2% 12 2 5
Thy-Mors 22 31.9% 7 14 1
Tønder 14 63.6% 3 11 0
Tårnby-Dragør 19 35.8% 11 5 3
Valby 58 27.6% 38 14 6
Vanløse 34 26.6% 20 9 5
Varde 8 36.4% 3 4 1
Vejle 30 36.1% 17 13 0
Vesterbro 81 22.9% 60 16 5
Viborg 30 40.0% 14 14 2
Vordingborg 22 36.1% 12 8 2
Ydre Nørrebro 57 22.0% 44 8 5
Ærø 6 35.3% 1 5 0
Østerbro 102 26.4% 63 27 12
Østfyn 19 31.7% 10 9 0
Aabenrå 18 42.9% 6 12 0
Aalborg 115 38.5% 64 38 13
Århus 192 28.7% 93 86 13
Århus Øst 33 32.4% 15 12 6
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5. Indkomne forslag

5.1 Enhedslisten prioriterer opbygning  
af Folkebevægelsen mod EU lokalt
Folkebevægelsen var en vigtig allieret i kampen for at bevare rets-
forbeholdet og ydede en meget stor indsats rundt i landet for at sik-
re NEJ’et. En alliance, som Enhedslisten er en del af som kollektivt 
medlem. Imidlertid konstaterer Enhedslistens årsmøde, at der er 
”huller i landkortet” hvor Folkebevægelsen ikke har velfungerende 
lokalkomiteer, eller at disse trænger til en styrkelse. Skal der opbyg-
ges en stærkt bevægelse for EU-modstand, så kræver det derfor, at 
Enhedslisten som kollektivt medlem af Folkebevægelsen tager an-
svaret på sig og arbejder målrettet for at sikre opbygning af Folke-
bevægelsen lokalt. Enhedslistens årsmøde vedtager derfor:
• Enhedslistens afdelinger opfordres til lokalt at gå ind i arbejdet 

med at opbygge nye og styrke eksisterende Folkebevægelse-ko-
miteer (lokalafdelinger i Folkebevægelsen).

• FU/ sekretariatsledere prioriterer, at Enhedslistens organisati-
onssekretærer kan bistå afdelingerne i dette arbejde under skyl-
dig hensynstagen til de øvrige arbejdsopgaver. Det kan fx ske ved 
at bistå med 1) identificering af huller gennem kontakt til Folkebe-
vægelsen centralt, 2) koordinere med afdelingerne om etablering 
af nye komiteer på tværs af Enhedslisteafdelinger, 3)sikre kon-
takt til eksisterende Folkebevægelsesmedlemmer, herunder an-
dre kollektive medlemmer, samt 4) bistå med rådgivning o.l. til det 
praktiske arbejde med indkaldelser, opreklamering o.l.  

• Enhedslistens afdelinger opfordres ligeledes til at sætte fokus 
på EU i dagligdagen, herunder ikke mindst EU’s indblanding i lo-
kalpolitik såvel som landspolitikken. Dette kan eventuelt ske ved 
fælles arrangementer med Folkebevægelsen lokalt.

• Enhedslistens medlemmer opfordres til at melde sig ind i og delta-
ge i arbejdet i Folkebevægelsen mod EU.

Begrundelse:
Ovenstående kan vedtages uanset, om Enhedslisten stiller op selv 
til EU-valget i 2019 eller ej. I Enhedslisten ved vi, at det kræver en 
stor indsats at skabe velfungerende afdelinger, hvor disse ikke ek-
sisterer i dag. Således tog det mange år, før Enhedslisten reelt var 
landsdækkende. Samtidig ved vi i Enhedslisten, hvor enormt vigtigt 
det er med velfungerende bevægelser, og hvor stort et bidrag Folke-
bevægelsen har ydet i at sikre NEJ’et i december og før det tidligere 
nej’er. Derfor vil vi gerne tage det ansvar på os, som ligger i, at En-
hedslisten suverænt er det største kollektivt medlem med de mu-
ligheder dette giver for at opbygge Folkebevægelsen til at blive en 
stærk lokal bevægelse i hele landet. Det meget mindre parti KP har 
lavet en tilsvarende vedtagelse om at bygge Folkebevægelsen op, 
og dette har allerede betydet meget. Med Enhedslistens tyngde, så 
kan meget mere opnås. Det er således ikke meningen, at Enhedsli-
sten skal ”overtage” eller ”udgøre” Folkebevægelsen, men vores tro 
er, at vi sammen med de øvrige kollektive medlemmer kan gøre en 
enorm forskel for at styrke Folkebevægelsen, og derfor opfordrer vi 
årsmødet til at vedtage dette forslag. 

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Christian Juhl, Silkeborg, Henning 
Hyllested, Esbjerg, Kathrine Klok Due, Århus, Allan Krautwald, Svend-
borg, Jeanne Toxværd, Gentofte, Hans Jørgen Vad, Århus, Per Mark-
møller, Lolland, Jean Thierry, Nordvest, Marianne Rosenkvist, Ama-
ger Vest.

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB anbefaler at forslaget behandles under pkt. 4 om opstilling til 
EU-parlamentsvalget i 2019.

HB har ingen indstilling til forslaget, men bemærker, at årsmødet 
2015 vedtog en organisatorisk arbejdsplan, som indeholder at HB 

skal vedtage en prioritering af hvilken eller hvilke bevægelser, man 
vil prioritere at udvikle en strategi for i løbet af de næste fire år, ud-
over den faglige strategi. HB har sat dette arbejde i gang. En vedta-
gelse af dette forslag vil selvfølgelig påvirke dette arbejde, men ikke 
være i strid med årsmødets vedtagelse i 2015.

5.2 Forslag til nye regler for opstilling  
af folketingskandidater
Årsmødet vælger ml. forslag 1 og 2

5.2.1 Forslag 1: Årsmødet opstiller færre 
spidskandidater
Årsmødet opstiller spidskandidater i samtlige Storkredsene med 
undtagelse af Bornholms Storkreds ( i alt 9). Herudover opstiller års-
mødet kandidater i de storkredse, hvor Enhedslisten ved sidste valg 
fik valgt 2 eller flere kandidater ud over spidskandidaten. Årsmødet 
udpeger et antal kandidater, som svarer til halvdelene af disse. Der 
sker ingen oprunding ved beregningen. Så 1 ekstra valgt får ingen 
konsekvenser. 2 ekstra fører til at årsmødet skal vælge 1. 3 giver 1. 
4 giver 2 o.s.v.

Konsekvenserne af dette vil med udgangspunkt i valgresultatet 
i 2015 være, at Årsmødet udover de 9 spidskandidater, skal udpege 
en kandidat i Københavns Storkreds.

De resterende kandidater vælges og prioriteres af et delegeretmø-
de i de enkelte storkredse efter de nugældende regler. Delegeretkvo-
ter fastlægges i de enkelte regioners/storkredses vedtægter. Med-
lemmer og afdelinger skal i vedtægterne sikres samme mulighed for 
at indkalde til ekstraordinære delegeretmøder, som de er sikret i for-
hold til at indkalde ekstraordinære møder i de landsdækkende ved-
tægter. Dog skal opstillingen fremover ske på baggrund af en vejle-
dende urafstemning i storkredsene.   Denne urafstemning afholdes 
efter samme regler og på samme måde som den landsdækkende uraf-
stemning. Regionsbestyrelsen tager stilling til hvor mange stemmer 
medlemmerne har ved denne urafstemning i de enkelte storkredse 
med udgangspunkt i, hvor mange kandidater med reel mulighed for 
at at blive valgt, der er i den enkelte storkreds, sådan at valget af de-
res suppleanter også bliver en del af den vejledende urafstemning.

5.2.2 Forslag 2: Initiativer til at fremme opstilling af 
lokalt forankrede kandidater til folketinget

1. Det skrives ind i vedtægterne, at kandidatudvalget ved udar-
bejdelsen af sit forslag til kandidatlisten bl.a. skal tage hensyn til 
geografisk spredning og lokal forankring hos kandidaterne. 

2. Ved offentliggørelsen af resultatet af urafstemningen grup-
peres resultaterne efter storkreds med en samlet opgørelse fra den 
enkelte storkreds, for at få et bedre overblik over den lokale opbak-
ning til den enkelte kandidat.

3. Der oprettes en kandidat-udviklings-linje i vores kursustilbud, 
hvor afdelinger og storkredse kan sende potentielle lokale kandida-
ter. Kursus-tilbuddet skal fx introducere til folketingsarbejdet, give 
hjælp til kommunikation, synlighed mm.  

4. Der gennemføres efter årsmødet i 2020 en evaluering af hvor-
vidt det gennem disse initiativer er lykkedes at fremme opstillingen 
af lokalt forankrede kandidater. Og hvis det ikke er tilfældet genop-
tages diskussionen af lokalt valg af en del af spidskandidaterne

Stillet af hovedbestyrelsen

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB anbefaler at forslagene behandles under pkt. 6 om vedtægts-
ændringer. HB har desuden besluttet en række tiltag for under alle 
omstændigheder at sikre en bedre præsentation af kandidaterne til 
urafstemningen.
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Nuværende vedtægter:

Vedtægter for Enhedslisten – de rød-grønne

§1. NAVN
Enhedslisten - de rød-grønne.

§2. FORMÅL
Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati 
i Danmark og internationalt. Enhedslisten opfatter det som en af-
gørende opgave at sikre samarbejde på venstrefløjen og samling af 
røde og grønne kræfter.

Enhedslisten vil arbejde for venstrefløjsrepræsentation i Folke-
tinget.

 §3. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT
Stk. 1 Man kan blive medlem af Enhedslisten ved at tilslutte sig En-
hedslistens formål og betale kontingent som fastsat af årsmødet.

Stk. 2 Kontingentet opkræves af Enhedslistens landsorganisati-
on. Kontingentet deles mellem landsorganisationen og afdelinger-
ne efter årsmødets bestemmelse.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte et særligt lavt introduktions-
kontingent ligesom der i enkelte tilfælde kan fastsættes et særligt 
lavt kontingent.

Medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentre-
stance.

Stk. 3 Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten er organise-
ret i den fagforening/forbund, der dækker det overenskomstområ-
de, i hvilket man er beskæftiget.

 §4. MEDLEMMERNES TILHØRSFORHOLD TIL 
AFDELINGER
Stk. 1 Alle medlemmer tilknyttes som udgangspunkt lokalafdeling i 
deres lokalområde.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan medlemmet vælge at blive tilknyttet 
en anden afdeling eller vælge ikke at være tilknyttet en afdeling.

Stk. 3 Som medlem af Enhedslisten udøver man sine medlems-
rettigheder, herunder stemmeafgivninger, der efter Enhedslistens 
vedtægter finder sted i lokalafdelinger, i den lokalafdeling, man er 
tilknyttet.

Stk. 4 Lokalafdelinger kan afvise at modtage et medlem, der ikke 
bor i lokalområdet.

Stk. 5 Medlemmer af Enhedslisten har fulde medlemsrettigheder 
fra den dag, kontingentet er betalt.  

Stk. 6 Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde bistå medlemmer i 
en lokalafdeling med indkaldelse og afholdelse af ekstraordinære ge-
neralforsamlinger i overensstemmelse med afdelingens vedtægter.

 §5. AFDELINGER OG REGIONER
Stk. 1 Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i Enhedslisten 
og kan oprettes i lokalområder med medlemmer af Enhedslisten. 
Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger godkendes af Enhedsli-
stens hovedbestyrelse.

Stk. 2 Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne ved-
tægter.

Stk. 3 I tilfælde af flere afdelinger i samme kommune, skal der 
etableres en demokratisk struktur for afdelingerne i kommunen, 
der kan sikre medlemmernes indflydelse i forbindelse med byråds-
politik mm.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give tilladelse 
til at der oprettes en afdeling ud fra andre kriterier end geografiske. 
Hovedbestyrelsen kan også beslutte at en sådan afdeling skal ned-
lægges.

Stk. 5  For hver af de fem regioner i Danmark er der en regional 
struktur for afdelingerne i denne region.

Stk. 6 Hver region har selvstændig økonomi og egne vedtægter.

 §6. REGIONALT OG KOMMUNALT VALG
Stk.1 Byrådsmedlemmer valgt for Enhedslisten mødes minimum 
én gang årligt, hvor der ved almindeligt stemmeflertal vælges en 
landsdækkende kommunalgruppe på op til 15 personer, der har til 
opgave at koordinere arbejdet samt udgøre baggrundsgruppe for 
Enhedslistens medlemmer af Kommunernes Landsforenings be-
styrelse. Valg til kommunalgruppen sker efter bestemmelserne 
om valg til hovedbestyrelsen. Desuden skal der til hovedbesty-
relsen indstilles forslag til, hvem der skal vælges som repræsen-
tant for Enhedslisten til bestyrelsen for Kommunernes Landsfor-
ening.

Stk. 2 Regionsrådsmedlemmer valgt for Enhedslisten udgør en 
regionsgruppe, der mødes minimum én gang årligt, hvor der ved al-
mindeligt stemmeflertal vælges en koordineringsgruppe på op til 5 
personer, der har til opgave at koordinere arbejdet samt udgøre bag-
grundsgruppe for medlemmer af Danske Regioners bestyrelse. Valg 
til koordinationsgruppen sker efter bestemmelserne om valg til ho-
vedbestyrelsen.

Desuden skal der til hovedbestyrelsen indstilles forslag til, hvem 
der skal vælges som repræsentant for Enhedslistens til bestyrelsen 
for Danske Regioner.

Stk. 3 Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem koordinati-
onsgruppen for henholdsvis byrådsmedlemmer og regionsmedlem-
mer og hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus i koordina-
tionsgrupperne. Ved uenighed skal sagen forelægges hovedbesty-
relsen til afgørelse, ligesom hovedbestyrelsen godkender kommis-
sorium for henholdsvis den landsdækkende kommunalgruppe og 
den landsdækkende regionsgruppe.

6. Vedtægtsændringer
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 §7. ÅRSMØDET
Stk. 1 Årsmødet afholdes som årligt delegeretmøde og er Enhedsli-
stens højeste myndighed.

Stk. 2 Årsmødet indkaldes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrel-
sen fastsætter et samlet antal delegerede, der fordeles mellem af-
delingerne i forhold til antal medlemmer. Alle afdelinger har ret til at 
vælge min. 2 delegerede til både årsmøder og delegeretkonferencer.

Valg af delegerede
Stk. 3 Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle 
medlemmer skal inviteres. Afdelingerne skal ved valg af delegerede 
tilstræbe at der vælges mindst 40 % af hvert køn. Desuden skal det 
så vidt muligt sikres at de delegerede repræsenterer både flertal og 
mindretal i afdelingen. Landskontoret skal hvert år udsende en vej-
ledning med gode eksempler på hvordan dette kan gøres.

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

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

Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 15 uger før årsmødet.
Stk. 5 Hovedbestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet frem-

lægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne. Dags-
ordenen på et ordinært årsmøde skal hvert år indeholde punkterne 
valg af spidskandidater og valg til HB.

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

Stk. 6 Hovedbestyrelsen sikrer, at medlemmerne informeres om 
alle årsmødets vedtagelser. I det omfang, vedtagelserne kan tolkes 
forskelligt, vedtager hovedbestyrelsen en tolkning og en begrun-
delse herfor.

Stk. 7 Et ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af et flertal af ho-
vedbestyrelsen eller 1/10 af medlemmerne. Ekstraordinære års-
møder skal indkaldes med mindst to ugers varsel og med en særlig 
dagsorden. Hvis valg af folketingskandidater er på dagordenen, skal 
der forinden foretages urafstemning efter reglerne i §9.

Delegeretkonferencer
Stk. 8 Hovedbestyrelsen kan indkalde til besluttende delegeretkon-
ferencer.

§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Stk. 1 Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøder-
ne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre at partiet både politisk og or-
ganisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske kampe. Samti-
dig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels ved at der 
sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved at der udvik-
les strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbestyrel-
sen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der ved-
tages af årsmøder, delegeretkonferencer og hovedbestyrelsen selv.

Stk. 2  Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer 
valgt på årsmødet.

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i ho-
vedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

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 hovedbestyrelses-
medlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at 
mere end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer dermed udgøres 
af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges fle-
re hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal 
det antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –
valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter 
ikke udgør mere end 1/5 af det siddende antal hovedbestyrelses-
medlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stem-
me ved hovedbestyrelsesvalget på årsmødet. 

Valg af hovedbestyrelse
Mindretalsbeskyttelse
Stk. 4  Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller fle-
re hele femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for 
hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kan-
didater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne 
brøkdel af delegerede, de når op på.

Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt 
på denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal ud-
træde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 5 ho-
vedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal.

De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen 
indflydelse på resten af hovedbestyrelsens sammensætning.

Stk. 5  Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstem-
ning, hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater 
svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal 
hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Kønskvotering
Stk. 6 Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10 
pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og kvin-
delige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. 
Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne suppleres op fra den 
anden liste.

Suppleanter
Stk. 7 De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår 
valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved 
indsupplering i løbet af året følges samme princip for fordeling mel-
lem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen. Supplean-
ter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmed-
lemmer udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 må-
neder. De mulige 1.-suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmø-
derne med taleret.

Stk. 8  Der føres statistik over hovedbestyrelsesmedlemmernes 
deltagelse i hovedbestyrelsesmøderne på baggrund af en mødepro-
tokol.

Hovedbestyrelsens funktion
Stk. 9 Hovedbestyrelsen holder mindst 8 møder i perioden. Hoved-
bestyrelsesmøderne er åbne for Enhedslistens medlemmer. Dog 
kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et lukket punkt på 
dagsordenen,  hvor blot emnet for det lukkede punkt fremgår af 
dagsorden. Referater af hovedbestyrelsesmøderne skal være til-
gængelige for medlemmerne. Dog kan hovedbestyrelsen beslutte, 
at referater vedrørende personsager er fortrolige. Ligesom hoved-
bestyrelsen kan beslutte, at referater vedrørende forhandlings-
mandater og lignende er fortrolige indtil forhandlingerne er af-
sluttede.
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Stk. 10  Hovedbestyrelsen tilstræber at træffe afgørelser i enig-
hed. Ved uenighed træffes afgørelser ved almindeligt stemmefler-
tal.

Forretningsudvalg
Stk. 11 Forretningsudvalget leder partiet mellem HB-møderne. For-
retningsudvalget skal løbende følge den aktuelle politiske situation 
og sikre koordinering mellem de forskellige dele af partiet. Samti-
dig skal forretningsudvalget mellem HB-møderne sikre, at der plan-
lægges langsigtet og at vedtagne beslutninger og strategier føres 
ud i livet. Forretningsudvalget kan udtale sig på Enhedslistens veg-
ne mellem HB-møderne.

Stk. 12 Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forret-
ningsudvalg på max. 1/3 af sine medlemmer, der kan fungere og ud-
tale sig på Enhedslistens vegne mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Stk. 13  Forretningsudvalget tegner Enhedslisten i økonomisk 
henseende.

Stk. 14 Højst 1/3 af forretningsudvalget må udgøres af fuldtidsre-
præsentanter og ansatte. Kønsfordelingen i forretningsudvalget er 
underkastet samme kønskvoteringsregler som hovedbestyrelsen.

Økonomi
Stk. 15  Hovedbestyrelsen er ansvarlig for Enhedslistens økonomi 
over for årsmødet. Hovedbestyrelsen fremlægger regnskab og bud-
get for årsmødet.

Forretningsorden
Stk. 16  Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretnings-
orden.

 §9. URAFSTEMNING
Stk.1 Hovedbestyrelsen foranstalter urafstemninger, herunder be-
slutter om denne skal kunne foregå i afdelinger, elektronisk eller på 
anden vis.

Stk. 2 Politiske spørgsmål kan afgøres ved urafstemning. Et års-
møde, hovedbestyrelsen eller 10 procent af medlemmerne kan sæt-
te et politisk spørgsmål til urafstemning. Beslutninger truffet ved 
urafstemning kan dog efterfølgende ændres af et årsmøde.

 §10. FOLKETINGSKANDIDATER
Stk. 1 Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af 
Enhedslisten.

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

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

Stk. 2 Årsmødet nedsætter et kandidatudvalg med en repræsen-
tant for hver af de 10 storkredse samt to repræsentanter for hoved-
bestyrelsen. Hver storkreds vælger forud for årsmødet sin repræ-
sentant. Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant 
vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af den samle-
de kandidatliste. Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandi-
datliste. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af 
spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister 
(med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. sup-
pleanter). Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får fær-
rest stemmer i hver runde udgår. Den endelige kandidatliste skal 

vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede 
dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. 
Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemnings-
runderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, 
om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. 
Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. Sker det ikke af-
holdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kandidatli-
ster med størst opbakning.

Stk. 3 I tilfælde af at en spidskandidat ikke kan eller vil opstil-
le samt i tilfælde af eksklusion kan hovedbestyrelsen vælge en ny 
kandidat frem til næste årsmøde.

Partiskift
Stk. 4 Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg forplig-
ter sig til at ved opnået valg at udtræde af den parlamentariske for-
samling, de er valgt til, hvis de ikke længere er medlem af Enhedslisten. 
Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer tager 
deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modtages 
andre partiers mandater heller ikke som Enhedslistemandater. Det 
er derfor heller ikke muligt at optage medlemmer i Enhedslisten, der 
sidder i byråd, regionsråd eller i folketinget på et andet mandat end 
Enhedslistens.

Valg af øvrige kandidater
Stk. 5 Øvrige folketingskandidater vælges regionalt,  men for hver 
storkreds for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde 
forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdel-
sen af møderne. Hver storkreds skal afholde særskilt møde og væl-
ge kandidaterne til kredsene i deres storkreds, alle lokalafdelinger-
ne skal have mulighed for at sende delegerede til mødet. Valget skal 
være gennemført senest 1. september.

Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at der 
altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kan-
didaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser 
dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

Stk. 6 Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedsli-
stens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regions-
grænser.

 §11. ENHEDSLISTENS FOLKETINGSGRUPPE
Enhedslistens folketingsmedlemmer er opstillet og valgt på En-
hedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedslistens ho-
vedbestyrelse og årsmøde.

Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketingsgrup-
pen og hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved uenig-
hed skal sagen forelægges hovedbestyrelsen til afgørelse.

§12. FORBUD MOD DOBBELTMANDATER
Stk.1 Valgte for Enhedslisten kan kun besidde ét folkevalgt erhverv 
som byrådsmedlem, regionsmedlem eller folketingsmedlem ad gangen.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan tillade dobbeltmandater i afgrænse-
de perioder efter indstilling fra lokalafdelinger og regioner.

 §13. UDVALG OG NETVÆRK
Stk. 1 Landsdækkende politiske udvalg og netværk kan oprettes ef-
ter godkendelse i hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Udvalgene og netværkene udarbejder et kommissorium for 
deres arbejde, som efterfølgende skal godkendes i hovedbestyrel-
sen. Enhedslistens udvalg og netværk udarbejder hvert år en beret-
ning til årsmødet.

Stk. 3 Udvalget/netværket organiserer sig, hvis det skønnes nød-
vendigt med en koordinationsgruppe på 2-3 personer, der tilrette-
lægger udvalgets/netværkets møder og koordinerer arbejdet mel-
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lem møderne. Der afholdes et årligt landsmøde i en weekend eller på 
en helligdag, hvor man prioriterer og udstikker hovedlinjerne for ar-
bejdet i det kommende år.

Stk. 4 Medlemmer af Enhedslisten ydes rejserefusion til møder i 
udvalg og netværk.

Stk. 5 Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er:
• at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale underud-

valg så mange steder i landet som muligt.
• at være politisk aktive i.f.t. de relevante folkelige bevægelser på 

feltet,
• at fungere politikudviklende, såvel generelt og programmatisk 

som i.f.t. større udspil fra hovedbestyrelsen og folketingsgrup-
pen,

• at informere Enhedslistens øvrige medlemmer,
• at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere dele af 

Enhedslisten.

Stk. 6 Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil 
samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og net-
værk.

Stk. 7 Udvalg og netværk kan kun udtale sig i eget navn.
Stk. 8 Møder i udvalg og netværk er åbne og skal annonceres for 

alle medlemmer af Enhedslisten. Interesserede, der ikke er med-
lem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i udvalg 
og netværk.

 §14. ANSATTE
Stk. 1 Enhedslistens ansatte skal være medlemmer af Enhedslisten. 

stk. 2. Ansatte aflønnes med Enhedslistens Enhedsløn svaren-
de til gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København.  

stk. 3 Hovedbestyrelsen fastlægger øvrige ansættelsesvilkår 
i en personalehåndbog og kan indgå overenskomst med de ansat-
tes faglige organisationer, der ligger inden for rammerne fastlagt af 
vedtægterne. Personalehåndbogen skal forhandles med de ansat-
te. Folketingsgruppen og andre organer i Enhedslisten med ansat-
te inddrages i drøftelserne vedrørende vilkår for ansatte i partiet.

stk. 4 Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger ansatte i lands-
organisationen og Christiansborgsekretariatet. (inkl. sekretærer 
for folketingsmedlemmer).

 §15. ROTATIONSORDNING
Stk. 1 Centrale tillidshverv i Enhedslisten er tidsbegrænsede.

Stk. 2 Man kan højst være medlem af hovedbestyrelsen i 7 år in-
den for en 9 års periode.

Stk. 3 Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til urafstemnin-
gen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.

Stk. 4 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke 
genopstille til hvervet efter to fireårsperioder.

Stk. 5 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst  10 års 
varighed. 

Stk. 6 Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man 
både har perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor man 
har været medlem af folketinget og/eller været fuldtidsansat lokal-
politiker eller både har været medlem af folketinget og være fuld-
tidsansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat eller 
folketingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år indenfor 
en 12 års periode. Hvis man er medlem af folketinget eller fuldtids-
ansat lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud.

Stk. 7 Enhedsliste-ansattes orlovsperioder tæller ikke med i for-
hold til rotationsreglen. Tidspunktet hvor en ansat udroteres ud-
skydes således med det tidsrum (dage/uger/måneder/år) en ansat 
sammenlagt har holdt orlov under sin ansættelse i Enhedslisten.

Stk. 8 For samtlige tillidshverv gælder, at der tidligst kan søges 

opstilling/ansættelse igen til samme tillidshverv efter 2 års pause. 
Personer der er faldet for rotationsordningen, fordi de har bestridt 
et tillidshverv, der er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i to år ef-
ter rotationen er påbegyndt, bestride et andet hverv som er omfat-
tet af stk. 3, 4 eller 5.

 §16. 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.

Stk. 2 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler 
partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennem-
snittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag 
af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fultidsansat lokal-
politiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan 
den pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig 
reduktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventu-
elle eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker.

Stk. 3 Tidligere folketingsmedlemmer for Enhedslisten og andre 
der på grund af tillidshverv i Enhedslisten modtager pension før 
den almindelige folkepensionsalder, betaler partiskat af deres poli-
tiker-pension frem til folkepensionsalderen. Det betyder, at hvis de-
res samlede indkomst inklusive evt. lønindtægt eller andre pensi-
onsudbetalinger overstiger gennemsnittet af en faglært metalar-
bejders løn i København, så skal den overskydende del af pensio-
nen, der vedrører tillidshvervet indbetales i partiskat. 

Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem-
mer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokal-
afdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation Modregnes en 
del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. 
Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde godkende re-
duktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt arbejdsfor-
tjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat arbejdstid. 
Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtæg-
ter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), 
hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter.

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

Økonomi og hæftelse
Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt in-
tern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet ud-
skiftes mindst hvert 5 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens formue.

§17. KONFLIKTMÆGLING
I tilfælde af interne konflikter i lokalafdelinger stiller hovedbesty-
relsen hjælp og vejledning til rådighed i form af konfliktmægling, 
hvis afdelingen ønsker dette.

 §18. UDELUKKELSE
Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politi-
ske grundlag eller som handler til skade for Enhedslisten, kan ude-
lukkes fra Enhedslisten.

Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træffes af hovedbestyrelsen 
med 5/6 flertal. Kun afdelinger, afdelingsbestyrelser og forretnings-
udvalget kan indstille medlemmer til udelukkelse af Enhedslisten. 
Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende have 
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oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes. Og medlem-
met skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen beslutning om udelukkelse kan af det på-
gældende medlem indbringes for årsmødet. Dette har ikke opsæt-
tende virkning. Det udelukkede medlem skal senest 14 dage før års-
mødet fremsende sin skriftlige klage. Hovedbestyrelsen skal se-
nest 7 dage før årsmødet fremsende sin skriftlige begrundelse. Der 
foregår ikke mundtlig behandling af udelukkelsessager på årsmø-
der. Et mindretal på 20 % af de delegerede kan dog kræve mundt-
lig behandling af en udelukkelsessag. Årsmødet træffer beslutning 
i sagen med almindeligt flertal.

Stk. 4. Personer der tidligere er udelukket fra Enhedslisten kan 
kun genoptages i organisationen, hvis hovedbestyrelsen god-
kender dette. Beslutning herom træffes med almindeligt flertal. 
Stk. 5. Udelukkelse fra Enhedslisten medfører automatisk udeluk-
kelse fra Enhedslistens udvalg og netværk. Et udelukket medlem 
kan først deltage i Enhedslistens udvalg og netværk efter godken-
delse iht. stk. 4.

Stk. 6. Udvalg og netværk kan udelukke medlemmer fra arbejdet, 
som ikke er medlemmer af Enhedslisten.

Stk. 7 Udvalg og netværk kan indstille til hovedbestyrelsen at et 
medlem midlertidigt udelukkes fra arbejdet i udvalget/netværket. 
Før et medlem indstilles til midlertidig udelukkelse af et udvalg el-
ler netværk, skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er til at 
udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel 
mundtligt som skriftligt at ytre sig. Hovedbestyrelsen træffer af-
gørelse med 5/6 flertal. Et udelukket medlem kan først deltage i En-
hedslistens udvalg eller netværk efter godkendelse iht. stk. 4.

 §19. VEDTÆGTSNÆVN
Stk. 1 Årsmødet vælger et vedtægtsnævn på 3 personer, som ar-
bejder efter en særlig forretningsorden, som udarbejdes af ved-
tægtsnævnet. En sådan forretningsorden fastlægger de nærmere 
retningslinjer vedrørende tidsfrister og andre formalia vedrørende 
vedtægtsnævnets arbejde.

Stk. 2 Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og 
ansatte kan ikke vælges til vedtægtsnævnet.

Stk. 3 Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af ved-
tægterne. Medlemmer, HB, afdelinger og udvalg kan indbrin-
ge tvivlsspørgsmål for vedtægtsnævnet, der også kan tage sa-
ger op af egen drift. Henvendelser til vedtægtsnævnet skal 
være skriftlige med en tydelig afsender og en klar begrundel-
se. Vedtægtsnævnets afgørelse er bindende mellem årsmøderne. 
Vedtægtsnævnet fremlægger en skriftlig beretning til årsmøder.

 §20. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 50 procent af de tilstedevæ-
rende delegerede stemmer for forslag til ændring af vedtægterne.

 
Senest ændret på Enhedslistens 26. årsmøde den 26.-27. september 
2015

6.1 Afdelinger og regioner. Ændringsforslag til § 5
I stk. 1 ændres ”lokalområder” til ”områder”, og der tilføjes: ”, hvor der 
ikke er en afdeling i forvejen.”

Der indsættes et nyt stk. 3: ”Nye afdelinger kan også oprettes ved 
opdeling af en afdeling hvis der i afdelingen er flertal for det. Eller 
ved udskilning fra afdelinger, som dækker flere kommuner, hvis der 
er et flertal for det i den kommune, som vil udskilles. Sker det ved 
udskilning fra en afdeling i én kommune, skal der både være flertal 
for det i hele afdelingen og i det område, som ønskes udskilt.” (heref-
ter ændres stk. 3 til stk. 4 osv.).

Herved kommer stk. 1-3 samlet til at se sådan ud:
Stk. 1 Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i Enheds-

listen og kan oprettes i områder med medlemmer af Enhedslisten, 
hvor der ikke er en afdeling i forvejen.

Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger godkendes af Enhedsli-
stens hovedbestyrelse.

Stk. 2 Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne ved-
tægter.

Stk. 3 Nye afdelinger kan også oprettes ved opdeling af en afde-
ling hvis der i afdelingen er flertal for det. Eller ved udskilning fra af-
delinger, som dækker flere kommuner, hvis der er et flertal for det i 
den kommune, som vil udskilles. Sker det ved udskilning fra en af-
deling i én kommune, skal der både være flertal for det i hele afdelin-
gen og i det område, som ønskes udskilt.

Begrundelse:
Vores vedtægter på dette område stammer fra en tid, hvor der var 
store områder uden afdelinger. Senere blev vi landsdækkende, men 
dog stadig med områder (som fx Ringkøbing Amt-afdelingen) uden 
aktivitet eller medlemmer – men dækket ind under større byer (som 
Herning og Holstebro).

Siden er vi vokset, så der reelt er medlemmer (og aktive) i alle 
kommuner. Og i de større provinsbyer vil det også med tiden blive 
aktuelt med opdelinger – og præcise regler for det. Senest har det 
været aktualiseret både ift. Herning/Ikast og i Århus.

Ovenstående lægger vægt på, at det afgøres lokalt – dvs. af dem, 
som kender forholdene. Det udelukker dog ikke i sig selv, at der kan 
ske uhensigtsmæssige opdelinger. Men her er der så det hold i det, at 
det i sidste ende skal godkendes af HB.

Stillet af Freddy Jensen, Århus, Hans Jørgen Vad, Århus, Jon Rost-
gaard Boiesen, Århus, Karen Nygård, Århus, Kasper Pauli Pedersen, 
Ikast-Brande, Martin Mørch, Skive og Poul Krogsgaard, Århus 

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Det er lidt uklart, hvad der menes med den første ændring. I dag er 
medlemmer med i en afdeling uanset hvor de bor, så der er ikke no-
gen områder i Danmark, hvor der ikke er en afdeling. Dog er nogle 
afdelinger meget store geografisk, men det skyldes at der i områ-
det ikke er så mange medlemmer og endnu færre aktive medlem-
mer. Den anden ændring betyder, at et flertal i en afdeling fremover 
kan forhindrer et flertal i et lokalområde i at oprette en afdeling. Det 
vil betyde en ændring i den praksis i HB, hvor HB har taget stilling 
til oprettelse af afdelingerne, når der har været et ønske fra et fler-
tal i lokalområdet.

6.2. Årsmødet. Ændringsforslag til § 7, stk.3
Det nuværende § 7 stk. 3 ”Valg af delegerede” ændres til:

”Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle 
medlemmer skal inviteres. På mødet vælges de delegerede ved 
skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højst kan stemme på 
et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærme-
ste hele tal) af det antal delegerede, der skal vælges. De opstille-
de vælges efter deres stemmetal. Dog er mindst 40 % af pladser-
ne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre end 40 
% af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde 
kønskvoteringen.

Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil væl-
ge. De indgår på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes 
stemmetal, og skal fremgå af referatet fra mødet. Dog kan afdelin-
gen højst sende det antal af de valgte suppleanter til Årsmødet, der 
svarer til den af HB fastsatte suppleantkvote for afdelingen. Har en 
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delegeret forfald indtræder en suppleant efter prioritet, dog med 
respekt for kønskvoteringen.” 

Begrundelse: 
Vi ønsker ikke at ændre på, hvordan delegerede vælges, men at få 
skrevet Enhedslistens gode og mange-årige praksis ind i vedtæg-
terne igen. Den nuværende formulering indeholder flere uklarhe-
der. For det første er den nuværende beskrivelse af kønskvotering 
upræcis. Det er ikke klart, hvad der menes med at en afdeling skal 
”tilstræbe 40 % af hvert køn” – og det går selvfølgelig ikke. Med en 
formulering om, at der skal ”reserveres mindst 40 % til hvert køn” 
rettes op på dette. På samme måde er det ikke hensigtsmæssigt, at 
vi har en vedtægt, hvor der står, at landskontoret skal udsende en 
vejledning af, hvordan afdelinger skal vælge delegerede. Beskrivel-
sen af metode til valg af delegerede bør i stedet stå ufortolkelig i 
vedtægterne, så alle medlemmer kan læse den. Landskontorets vej-
ledning til afdelinger beskriver i øvrigt heller ikke en anden/andre 
metoder end netop den gængse måde at vælge delegerede på. Der-
for giver det god mening at få den tilbage i vedtægterne.

Endelig tager vores ÆF højde for hvordan mange afdelinger i 
praksis vælger suppleanter. De vælger ofte flere suppleanter end 
det er muligt at sende til Årsmødet, fordi valget af delegerede og 
suppleanter sker så lang tid før Årsmødet, at der kan komme afbud 
fra både delegerede og suppleanter.

Stillet af Marianne Rosenkvist, Amager Vest, Gunna Starck, Indre By, 
Camilla Kjerulf Christensen, Amager Øst, Steen Knøster Rasmussen, 
Albertslund, Allan Krautwald, Svendborg, Jeanne Toxværd, Gentof-
te. Charlotte Lund Dideriksen, Indre By, Bodil Marie Garde, Alberts-
lund, Magne Pihl, Gentofte, Jesper Bjerring Hansen, Aarhus, Flem-
ming Leer Jakobsen, Billund, Martin Mørch, Skive, Freddy Jensen, Aar-
hus, Jean Thierry, Nordvest, Hans Jørgen Vad, Aarhus, Jesper Qvist, 
Amager Vest, Jan Spangenberg, Vanløse, Marianne Rasmussen, Ring-
købing-Skjern, Ole Andersen, Silkeborg, Vibeke Nielsen, Nørrebro 
Park, Preben Bjørn Madsen, Høje-Taastrup, Flemming Nielsen – Hor-
sens, Søren Ellemann Petersen Assens, Berit Schelde, Nordvest, In-
ger V Johansen, Østerbro, Gitte Pedersen, Nørrebro Park, Claudia el 
Hage, Christianshavn, Ingelise Bech Hansen, Odense, Karen Nygaard, 
Århus, Trine Rasmussen, Nørrebro Park, Astrid Østergaard Andersen, 
Nørrebro Park, Mette Bang Larsen, Frederiksberg, Silke Rosendahl, 
Nørrebro Park

6.2.1 Ændringsforslag til 6.2. Årsmødet.  
Ændringsforslag til § 7, stk.3
Efter forslagsstillernes første afsnit om kønskvotering blandt dele-
gerede, og før afsnittet om suppleantvalg, tilføjes:

”Desuden skal det så vidt muligt sikres at de delegerede repræ-
senterer både flertal og mindretal i afdelingen. Landskontoret skal 
hvert år udsende en vejledning med gode eksempler på hvordan 
dette kan gøres.”

Der er således tale om at bevare/genindføre sætningerne fra de nu-
værende vedtægter.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen

Begrundelse:
Forslagsstillerne påstår de ikke ønsker at ændre på hvordan dele-
gerede vælges. Men det kommer de til da de afskaffer mindretals-
beskyttelsen!

Jeg synes mindretalsbeskyttelse er en vigtig del af partiets ”sjæl” 
ligesom kønskvoteringen.

Det er ellers et udmærket forslag i øvrigt så det er ærgerligt.
Jeg foreslår for nu bare at bevare den nuværende tekst. Det er el-

lers en god ide ligesom i forslag 6.2. at forklare reglerne i selve ved-
tægterne i stedet for at henvise til landskontoret, men der bør fle-
re mennesker (fx HB) sætte sig ned og gennemtænke et godt ho-
vedforslag et andet år, for det kan hurtigt blive meget teknisk – ikke 
mindst fordi forholdet mellem kønskvotering og mindretalsbeskyt-
telse skal afklares nærmere, den øvelse kan vi leve med sker admi-
nistrativt i en periode stadigvæk.

6.2.2 Ændringsforslag til 6.2. Årsmødet.  
Ændringsforslag til § 7, stk.3
Linje 59 – 62 ændres til:
”På mødet vælges de delegerede ved skriftlig afstemning, hvor 
hvert medlem højest kan stemme på et antal kandidater svarende 
til 1 over halvdelen af det antal delegerede, der skal vælges.”

Stillet af Mogens Lyngsdal, Silkeborg

Begrundelse:
Da mange afdelinger skal vælge et lige antal delegerede, vil formu-
leringen: halvdelen oprundet til nærmeste hele tal, give en for stor 
mindretalsbeskyttelse. Formuleringen er kun brugbar ved valg af 
et ulige antal delegerede.  

6.3 Folketingskandidater.  
Ændringsforslag til § 10, stk. 1, 2 og 5

6.3.1 Vedtægtsændringer hvis forslag 1 til valg  
af folketingskandidater vedtages (se forslag 5.2.1)
I paragraf 10 stk. 1 erstattes i 2. afsnit ”samt et antal suppleanter 
fastlagt af hovedbestyrelsen forud for tilmelding” af Herudover op-
stiller årsmødet kandidater i de storkredse, hvor Enhedslisten ved 
sidste valg fik valgt 2 eller flere kandidater ud over spidskandidaten. 
Årsmødet udpeger et antal kandidater, som svarer til halvdelene af 
disse. Der sker ingen oprunding ved beregningen. I afsnit 3 slettes 
”som hovedbestyrelsen har fastlagt, at”

I paragraf 10 stk. 5. første afsnit tilføjes: ”Forud for valget skal der 
afholdes en vejledende urafstemning efter samme regler og efter 
samme metode, som den landsdækkende urafstemning. Regions-
bestyrelsen fastlægger det antal folketingskandidater, som skal 
vælges ud fra urafstemningen og medlemmerne kan maksimalt 
stemme på dette antal ved urafstemningen.”

I paragraf 5 stk. 5 tilføjes: ”Regionernes vedtægter skal sikre, at 
afdelinger og medlemmer har samme muligheder for at indkalde til 
ekstraordinære møder for at vælge folketingskandidater, som de 
landsdækkende vedtæger giver afdelinger og medlemmer til at ind-
kalde til ekstraordinært årsmøde.”

6.3.2 Vedtægtsændringer hvis forslag 2 til valg  
af folketingskandidater vedtages (se forslag 5.2.2)
I §10 stk 2, efter sætningen” Kandidatudvalget udarbejder et for-
slag til kandidatliste” indsættes 

”Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en 
bred sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geogra-
fisk spredning og lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæs-
sig baggrund.”

Stillet af hovedbestyrelsen
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6.4 Folketingskandidater.  
Ændringsforslag til § 10, stk. 2
”Årsmødet nedsætter et kandidatudvalg med en repræsentant for 
hver af de 10 storkredse samt to repræsentanter for hovedbestyrel-
sen. Hver storkreds vælger forud for årsmødet sin repræstentant. 
Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrøren-
de storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandid-
atliste.”

Ændres til:
”HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et kandi-
datudvalg. HB vælger selv to repræsentanter. Regionsbestyrelser-
ne er ansvarlige for, at hver af de 10 storkredse afholder et møde for 
de delegerede til årsmødet forud for årsmødet. På dette delegeret-
møde vælges der af og blandt de delegerede til årsmødet en repræ-
sentant til kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til 
sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensæt-
ning af den samlede kandidatliste.”

Begrundelse: 
Erfaringen har vist at der er behov for at medlemmerne af kandi-
datudvalget får et mandat fra deres storkredse før årsmødet. Såle-
des at kandidatudvalget straks kan påbegynde arbejdet på årsmødet. 
Da det ikke er årsmødet der vælger kandidatudvalget, men de enkel-
te storkredse og HB, så sker der ingen ændring i årsmødets beføjelser.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.5 Udvalg og netværk.  
Ændringsforslag til § 13, stk.6
”Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil samt 
væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og netværk.”

 
Ændres til:
Stk. 6 ”Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal tidligt i proces-
sen sende udspil samt væsentlige sager til høring i det/de relevante 
udvalg og netværk. Er det ikke muligt at nå at inddrage udvalgene, 
skal forløb og indhold i stedet efterfølgende evalueres med udval-
gene. Formålet er bl.a. at få vurderet aspekter af økonomiske, socia-
le, miljø og klimamæssige konsekvenser i forbindelse med lovgiv-
ningsarbejdet.”

Begrundelse: 
Enhedslisten hævder et princip, hvor der skal stemmes for den 
mindste forbedring og imod enhver forringelse.

Det er en åbenlys problematisk formulering, idet økonomiske, so-
ciale, miljø og klima-hensyn ofte strider mod hinanden. Miljø og kli-
mahensyn kan forringe konkurrencesituationen for en produktion 
og føre til tabte arbejdspladser. Højere sociale standarder kan for-
ringe samfundsøkonomien. En forringet økonomi kan hindre inve-
steringer, der kan forbedre klima og miljø.

Opbygningen af folketingsarbejdet med ordførerskaber med til-
hørende sekretariatsfunktion fører let til en opdeling hvor den dag-
lige sparring føres inden for en fast, snæver kreds.

Denne tilføjelse skal bidrage til, at der tænkes på tværs, når fol-
ketingsgruppen og HB trækker på udvalgene. Fødevareordføreren 
skal måske runde socialpolitisk udvalg omkring højere leveomkost-
ninger ved overgang til økologiske fødevarer. Erhvervsordføreren 
skal måske inddrage miljøudvalg omkring tilskudsordninger til for-
søg med biobrændsel.

Samarbejdet med udvalgene skal bidrage til åbenbare modsæt-
ninger og dilemmaer og derigennem opkvalificere det parlamenta-

riske arbejde. Vi skal være klar over, hvornår vi vægter sociale hen-
syn højest, hvornår vi vægter arbejdsmiljøhensyn højest, hvornår 
hensyn til skabelse eller bevarelse af arbejdspladser prioriteres el-
ler hvornår det er hensynet til klimakrisen, der er retningsgivende. 

Et eksempel på et dilemma: Økologisk mælkeproduktion er en for-
bedring i forhold til konventionel mælkeproduktion. Eksport af øko-
logisk mælk til Kina er en forringelse i forhold til at distribuere mæl-
ken i Danmark. Skal Enhedslisten gå ind for eksport af økologisk 
mælk til Kina?

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med udmøntningen af 
det organisatorisk arbejdsprogram, som kigger på udvalgenes rolle 
i Enhedslisten. Arbejdsgruppen kommer med et forslag til udvalge-
nes rolle i Enhedslisten i næste HB-periode.

6.6 Rotationsordning.  
Ændringsforslag til § 15, stk. 6 
”Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man både har 
perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor man har væ-
ret medlem af folketinget og/eller været fuldtidsansat lokalpoliti-
ker eller både har været medlem af folketinget og være fuldtidsan-
sat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat eller folke-
tingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år indenfor en 12 
års periode. Hvis man er medlem af folketinget eller fuldtidsansat 
lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud.”

Ændres til:
”Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man både har 
perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor man har væ-
ret medlem af folketinget og/eller været fuldtidsansat lokalpoliti-
ker eller både har været medlem af folketinget og været fuldtidsan-
sat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat eller folke-
tingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år indenfor en 12 
års periode. Hvis man er medlem af folketinget eller fuldtidsansat 
lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud. Ved opstilling til 
urafstemning for spidskandidater til folketinget kan man dog kun 
opstille, hvis man ikke har været medlem af folketinget, været fuld-
tidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i mere end syv år.”

Begrundelse: 
Baggrunden for rotationsordningen er et ønske om, at man højest 
skal kunne bestride et tillidshverv og/eller en ansættelse i 8-11 år 
i træk, afhængigt af hvilken type hverv og hvordan valgene måtte 
komme. Hvis en ansat kan opstille til urafstemningen umiddelbart 
før de 10 års ansættelse udløber, så kan vedkommende i princippet 
være ansat/valgt i op til 14 år sammenlagt. 

Forslaget gælder kun fremadrettet og dermed ikke for de nuvæ-
rende MF ére.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.7 Rotationsordning,  
Ændringsforslag til § 15, stk. 7,
Der indsættes en ny stk. 7 
”Ansatte kan ligesom folketingsmedlemmer ikke opstille ved uraf-
stemningen ved årsmødet efter deres syvende år som enten ansat 
eller folketingsmedlem. Tidligere ansatte kan dog altid opstille til 
deres anden valgperiode efter at være blevet indvalgt.”
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Begrundelse:
Med de nuværende regler kan ansatte stille op til urafstemningen 
ved årsmødet til og med deres tiende år som ansatte, hvor folke-
tingsmedlemmer kun kan stille op til og med deres syvende år. Med 
forslaget sidestilles de to grupper. Samtidig er det dog ikke hen-
sigtsmæssigt, at tidligere ansatte som vælges i folketinget kun 
kan sidde i én folketingsperiode. Det er kort tid til at komme ind i 
arbejdet, oparbejde erfaring og netværk til bevægelser mm. Der-
for foreslås det, at tidligere ansatte fremover kan opstille til de-
res anden valgperiode. Forslaget vil samlet set betyde, at man max 
kan være lønnet i kombinationen ansat/fuldtidspolitikere i 15 år - 
mod 14 år i dag. Der er altså tale om en mindre justering af rotati-
onsreglerne. 

Stillet af Trine Henriksen, Gladsaxe, Hans Genefke, Gladsaxe, Helle Ost-
her Frederichsen, Fredensborg, Asger Lykkegaard Nielsen, Fredens-
borg, Anne-Lise Marcussen, Fredensborg, Peter Heidensleben, Fre-
densborg, Bestyrelsen i Halsnæs-afdelingen, Halsnæs, Joachim Elle-
have Lange, Rudersdal, Luis Monteiro, Rudersda, Jørn Langendorff, 
Rudersdal, Pelle Andersen-Harrild, Frederikssund, Peter Echardt, Grib-
skov, Maria Temponeras, Skanderborg, Peter Kjær, Skanderborg, Git-
te Victor Hansen, Hillerød, Anne Mette Nielsen, Hillerød, David Linde-
gaard, Hillerød, Ebbe Hansen, Hillerød, Bente Hessellund Andersen, 
Egedal, Nadia Bruun Thurø, Faxe, Kurt Munch, Faxe, Jan Kjærgaard, 
Faxe, Birgitte Nybo, Holbæk, Karen Clausen, Holbæk, Bodil Dalbro, Hol-
bæk, Niels Erik Danielsen ,Kalundborg, Astrid Fonsbøl, Amager, Eva Ko-
berrød, Guldborgssund, Bente Lerche Thomsen ,Guldborgsund, Frede-
rik Lerche Thomsen, Guldborgsund, Martin Graff Jørgensen, Vording-
borg, Bo Værn Christensen ,Næstved, Kasper Bjerring, Valby, Ditte 
Marie Thejsen, Odder, Peder Meyhoff, Favreskov, Syddjurs afdelingen, 
Syddjurs, Jan Fønss, Sydhavnen, Allan Ahmad, Nørrebro park, Anne 
Rasmussen, Østerbro, Knud Holt Nielsen, Vesterbro, Lars Hostrup Han-
sen, Nordvest, Signe Færch, Brønshøj, Nikolaj Villumsen, Nordvest

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har stillet et lignende forslag. Se forslag 9.6.

6.6.1 og 6.7.1 Rotationsordning,  
ÆF til ændringsforslag til § 15, stk. 7,
Ændringsforslag til forslag 6.6 og forslag 6.7 vedrørende rotations-
reglerne.

Til begge forslag indføjes et afsnit til slut:
”Medlemsskab af EU-parlamentet ligestilles i forhold til rotations-
reglen med medlemsskab af folketinget uanset hvilken liste, man 
er valgt ind for.”

Begrundelse:
Når årsmødet som et hovedpunkt skal diskutere opstilling til 
EU-parlamentet, synes jeg at vi skal have medlemsskab af dette ind 
i rotationsreglen, uanset om vi opstiller selvstændigt eller ej. Der er 
reelt et hul i vedtægterne, som vi nu bør lukke.

Forslaget gælder kun fremadrettet, og gælder for medlemsskab 
af EU-parlamentet efter afslutningen af årsmøde 2016.

Stillet af Søren Guts, Frederiksberg

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Dette forslag vil ændre vedtægterne på to måder;

Dels ved at indskrive europaparlamentsmedlemmer valgt for En-
hedslisten i et sted i vedtægterne ift rotation, dels ved at medlem-
skab af Europa-Parlamentet valgt for andre lister, nu skal tælles med 

i rotationen. I dag er det ved hverv, hvortil man er valgt for Enheds-
listen, eller ved ansættelse i Enhedslisten, at der beregnes rotation.

Såfremt årsmødet vedtager at Enhedslisten skal stille op selv-
stændigt til Europa - parlamentsvalget, så vil HB til næste årsmøde 
komme med en række forslag der skriver dette ind i vedtægterne de 
steder hvor det er relevant. (Det er mere end et sted).

Såfremt årsmødet i den situation vælger at oversende forslaget 
til HB med henblik at det kan indgå i de vedtægtsændringsforslag 
der kommer på næste årsmøde, vil HB også skulle sikre at der kan 
stemmes om hvorvidt medlemskab af parlamentet for andre lister 
end EL skal tælle med i rotationen.

6.8 Partiskal og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 4
Den nuværende paragraf 16, stk 4:
”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer be-
taler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafde-
linger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del 
af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del.

Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde godkende 
reduktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt arbejds-
fortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat arbejdstid.

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

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præcise retningslinjer for 
partiskat, herunder om partiskat tilfalder afdeling, region eller 
landsorganisation.”
 
Ændres til:
”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer be-
taler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafde-
linger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del 
af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. 

Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for par-
tiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valg-
tes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situ-
ationer.  Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de ved-
tagne retningslinjer.

Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres un-
derskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrel-
sen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overhol-
de ovennævnte bestemmelser om partiskat.

Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra an-
dre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil En-
hedslisten udpeger repræsentanter.”

Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet 
den/de valgte.” 

Hovedbestyrelsen vedtager senest 1/9-2016 retningslinjer for 
partiskat med udgangspunkt i nedenstående samt med inddragel-
se af diskussionerne på årsmødet.

Begrundelse
Udkast til retningslinjer for partiskat i Enhedslisten - de 
lokale valgte
Når vi fra Enhedslistens taler om partiskat, er der i virkeligheden 
tale om to meget forskellige situationer/meget forskellige typer 
partiskat. For folketingsmedlemmer, borgmestre/rådmænd hand-
ler det om at det er afgørende, at vores valgte repræsentanter ikke 
skal leve under helt andre og langt bedre vilkår end de, de skal re-
præsenterer. Vi skal ikke have levebrødspolitikere. Når medlemmer 
af Enhedslisten stiller op og lader sig vælge til folketinget skal det 



33Årsmøde 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

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

være fordi de vil arbejde for Enhedslistens politik. Vi skal ikke risi-
kere, at bevarelsen af en høj løn og andre privilegier bliver det afgø-
rende. Det kan partiskatten og vores rotationsbestemmelser være 
med til at forhindre.

For kommunalbestyrelsesmedlemmer (og domsmænd mv.) er ho-
vedproblemet et andet. Grundlæggende mener vi ikke, at politisk ar-
bejde i fritiden bør aflønnes. Det er dog rimeligt, at nødvendige ud-
gifter og tab af arbejdsindtægt og anden indkomst dækkes. Den nu-
værende model, hvor der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat, 
efterlader dog også et pænt beløb efter betaling af skat og parti-
skat (op til 3.000 kr. for de laveste indkomster, mindre til medlem-
mer med højere indtægter). Tilsvarende kan det være en rigtigt god 
ide at valgte går lidt ned i tid i deres sædvanlige arbejde, for at have 
mere tid til det politiske arbejde i KB eller Regionsrådet. 

Når politisk arbejde i fritiden ikke bør aflønnes, skyldes det først 
og fremmest, at vi er et parti, der ønsker og forventer at så mange 
af vores medlemmer som overhovedet muligt er politisk aktive i de-
res fritid. Vi arbejder for at ændre samfundet grundlæggende, og i 
den kamp er medlemmernes engagement og indsats helt afgørende.

Derudover er det også ved opstilling til kommunale og regionale 
valg afgørende, at hensynet til privatøkonomien ikke får indflydel-
se på beslutningerne om evt. at genopstille til det næste valg.

Op til kommunalvalget i 2013 var Enhedslisten tilsyneladende 
ikke tilstrækkeligt fokuseret på at understrege betydningen af par-
tiskattereglerne og den nærmere udmøntning af reglerne. Tilsva-
rende er det med den mange nye indvalgte blevet tydeligt, at der 
er rigtigt mange forskellige individuelle omstændigheder omkring 
KB-medlemmernes indtægtsforhold. Vi kan i hvert fald konstatere, 
at der har udviklet sig forskellige praksis i EL-afdelingerne omkring 
partiskattebetalingen.

Som det fremgår vil vi ikke foreslå fundamentale ændringer af 
reglerne om partiskat. Der skal fortsat betales 1/3 af bruttobeløbet 
i partiskat efter modregning af tabt arbejdsfortjeneste. Men vi vil 
dog foreslå følgende ændringer til ikrafttræden ved starten af den 
næste valgperiode d. 1/1-2018.

1. Der indføres en ret til KB-og regionsrådsmedlemmer til at blive 
frikøbt op til 1 dag om ugen (80% af 37 timer) med reduktion i par-
tiskatten så der før beregning af partiskatten fratrækkes de 20% 
samt den reducerede pension. Dog kan der maximale fratrækkes et 
beløb svarende til partilønnen samt pension. Denne regel omfatter 
også selvstændige ved en faktisk indtægtsnedgang i samme om-
fang (ift året før valget).

2. SU-modtagere uden erhvervsarbejde. SU-satserne bygger på, 
at man kan supplere med erhvervsarbejde. En studerende, der er 
valgt til et regionsråd eller en kommunalbestyrelse, har næppe tid 
til erhvervsarbejde, hvis det politiske arbejde skal være optimalt. 
Derfor modregnes før beregning af partiskat med et beløb svaren-
de til det ekstra stipendium, som handicappede på SU modtager (pt. 
8449 kr/mdl).

3. Medlemmer der bliver arbejdsløse i perioden - hvor det at man 
ikke umiddelbart kan få andet arbejde kan siges at have sammen-
hæng med hvervet som KB-medlem - kan kompenseres for ned-
gangen i indtægt, hvis vedkommende vælger at fortsætte som 
KB-medlem. Der kan dog maximalt fratrækkes et beløb svarende til 
handicap-SU-satsen og kun i resten af valgperioden.

4. Det præciseres, at der ikke skal betales partiskat af de ydelser fra 
kommunen (regionen), der modtages for at kunne passe byrådsarbej-
det, så som avisabonnement, transportudgifter der betales af kom-
munen, EDB-udstyr, vederlag for hjemmeboende børn  under 10 år mv. 
5. Forud for opstilling af kandidater skal disse ved deres underskrift 
forpligte sig til dels at udtræde af kommunalbestyrelsen/regions-
bestyrelsen i tilfælde af partiskift, dels at overholde ovennævnte 
bestemmelser om partiskat.

6. Fremover er det FU (og ikke lokalafdelingerne), der forholder sig til 
evt. problemer og giver dispensation ift ovenstående vedr. partiskat. 

Stillet af hovedbestyrelsen

6.8.1 Partiskat og økonomi.   
ÆF til ændringsforslag til § 16, stk. 4
Den nuværende paragraf 16, stk 4: »Kommunalbestyrelsesmed-
lemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i 
partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens re-
gionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden ind-
komst, betales ikke partiskat af denne del. Den lokale/regionale or-
ganisation kan i særlige tilfælde godkende reduktion i partiskatten 
fx svarende til dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste som følge af 
midlertidig eller permanent nedsat arbejdstid. Der betales ligeledes 
1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (doms-
mænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpe-
ger repræsentanter. Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præcise 
retningslinjer for partiskat, herunder om partiskat tilfalder afde-
ling, region eller landsorganisation.«

Ændres til:
»Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer be-
taler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafde-
linger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Dog betales kun 
partiskat af den del af indkomsten, som overstiger beløbet svaren-
de til princippet om enhedsløn.

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

Begrundelse:
Vi har landspolitisk for ansatte et princip om, at alle skal tjene ca. 
34.000 kr. brutto om mdr.

dvs. ingen ansatte får mindre, mens dem der får mere (fx MF’er-
ne) betaler til partiet.

Det er nogenlunde den model, vi ønsker at overføre til kommu-
nalpolitik.

Det vil tage hensyn til de lavtlønnede, arbejdsløse og studerende, 
vi har siddende rundt omkring i landet, og det vil leve fint op til vo-
res principprogram.

Den nuværende form med 1/3 af bruttobeløbet er for meget, hvis 
vi skal kunne fastholde unge aktive mennesker i kommunalpoli-
tik. I de fleste kommuner sidder vores medlem alene og har derfor 
et kæmpearbejde med at sætte sig ind i alle områder, samtidig med, 
at der er flere udvalg, vedkommende ikke er med i og derfor må ind-
hente viden derfra på anden hånd.

Det er tidkrævende og opslidende. Hvis arbejdet skal gøres or-
dentligt vil det ofte gå ud over enten familie eller arbejde. Hvis man 
så heller ikke får bare en lille smule ekstra ud af mange timers arbej-
de, så slides man for hurtigt op.

Stillet af Greve-Solrød afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Greve-Solrøds forslag er en de-facto afskaffelse af partiskatten for 
en række kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmer af regi-
onsrådet. Der skal først betales partiskat, når indkomsten oversti-
ger enhedslønnen for partiansatte og folketingsmedlemmer, som 
pt. er på ca. 34.000 kr.

En byrådspolitiker med to udvalgsposter får ca. 150.000 kr. om 
året. (Aalborg byråd).
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Grundvederlaget for en kommunalpolitik er mellem 60.000-
80.000 kr. om året afhængig af kommunens størrelse. 

Hvis forslaget vedtages vil det betyde, at afdelingers og regi-
oners økonomi bliver forringet markant. Det vil betyde, at der vil 
være færre penge til at lave aktiviteter og føre valgkamp for. I regio-
nerne kan det fjerne det økonomiske grundlag for regionalt ansatte.

Det har ikke tidligere været intensionen, at kommunalbestyrel-
sesmedlemmer mv. skulle økonomisk ligestilles med de lokale valg-
te fuldtidspolitikere. Hvis man vedtager forslaget bør der samtidig 
indføres rotationsordning for kommunalbestyrelsesmedlemmer 
mv. Dette indgår ikke i det foreliggende forslag.

6.8.2 Partiskat og økonomi.  
ÆF til ændringsforslag til § 16, stk. 4
Indledende begrundelse for vores samlede ændringsfor-
slag:
Vores forslag følger den overordnede teknik i HB’s: Ganske få ved-
tægtsmæssige ændringer, som foretages nu, og dette følges op af 
et sæt uddybende retningslinjer som drøftes bredt i organisationen 
forud for en senere vedtagelse. Vi foreslår så som noget nyt, at der 
som grundlag for denne drøftelse skal ske en kortlægning af de fak-
tiske forhold omkring EL’s kommunale repræsentation, samt at en-
delig beslutning skal ske på årsmødet 2017. 

Med hensyn til det vedtægtsmæssige indhold, der besluttes her 
i 2016, går vi imod den centralistiske del af forslaget. Vores forslag 
A indebærer derfor en fastholdelse af kompetencen på afdelings-
niveau.

Vi tror at en stor del af baggrunden for, at der er så relativt for-
skellige holdninger til kommunal P-skat, ligger i forskellige indtryk 
af vilkårene for vores indvalgte kammerater. 

Altså at der eksisterer temmelig forskellige opfattelser af, hvad 
der er den praktiserede virkelighed omkring forholdene med hen-
syn til arbejdsomfang og omkring frikøb i den forbindelse. 

De opfattelser vi hver især har, bygger på nuværende tidspunkt 
stort set alene på gæt ud fra egne erfaringer og indtryk fra om-
gangskredsen. 

Det vil med andre ord være kvalificerende for vores debat – og be-
slutninger – hvis den sker på baggrund af en oversigt dækkende alle 
afdelinger, som blandt andet giver svar på spørgsmålene: 

Hvor meget gennemsnitlig ugentlig arbejdstid giver den valgte 
post vores medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd ? 

Hvad er der reelt aftalt mht. reduktion af P-skat i de pågælden-
de afdelinger ?

Vi foreslår derfor, med vores forslag B, at der skal udarbejdes en 
sådan oversigt, og at den skal indgå som baggrund for debat om ret-
ningslinjer, som besluttes endeligt på 2017-årsmødet.

Alligevel forholder vores forslag C sig til indholdet af HBs udkast 
til retningslinjer, men dette forslag er alene medtaget for at tage høj-
de for den situation, hvor vores forslag B ikke måtte blive vedtaget. 

6.8.2.A Underændringsforslag A
Det vedtægtsmæssige: s. 32, sætningen linje 103-104 udgår og 
erstattes af:

”Konkrete afgørelser træffes af afdelingen, men med adgang til 
at en afgørelse kan indankes for FU”.

Herudover er vi enige i vedtægtsændrings-delen af HBs forslag 
6.8.

Begrundelse:
Mht. det principielle, vil gennemførelsen af denne del af HBs forslag 
gøre EL betydeligt mere centralistisk end i dag. Vi sætter pris på EL’s 

nuværende ret flade og decentrale struktur, og ønsker ikke en så-
dan ændring i centralistisk retning.

Mht. det praktiske, så mener vi, at det vil blive en meget betyde-
lig arbejdsbyrde for FU. Så stor, at det er urealistisk at den kan løftes 
på hensigtsmæssig vis. 

Forudsat at næste kommunalvalg går nogenlunde lige så godt 
for EL som valget i 2013, altså med en forventning om mere end 100 
indvalgte, vil det vel mindst være i omegnen af 500 EL-kandidater 
der opstiller i alt. Af dem der overvejer at opstille vil en pæn andel 
have behov for individuelle bedømmelser af P-skatte-forhold i for-
bindelse med opstillings-overvejelserne. Det vil uvægerligt give fla-
skehalsproblemer, hvis der forud for afdelingernes opstillingsmø-
der skal nå at ske en FU-behandling af dem alle. Det vil forårsage 
problemer i forbindelse med afdelingernes opstillingsprocedurer.

Efterfølgende, i løbet af valgperioden, vil der også løbende kunne 
forudses et ikke ubetydeligt antal sager. Nemlig når kommunalbe-
styrelsesmedlemmers ændrede livs-situationer giver behov for at 
drøfte nyt omfang af frikøb og dermed nye P-skatteforhold.

Stillet af Torben Ankjærgaard, Roskilde, Anna Bondo Nielsen, Roskil-
de, Jonas Bejer Paludan,Roskilde, Susanne Lysholm Jensen, Roskilde 
og Henrik Stougaard, Roskilde

Kommentar fra hovedbestyrelsen 
En vedtagelse vil betyde at afdelingerne vil beslutte evt dispensa-
tioner fra de generelle retningslinjer vedr. Partiskat. I dag er der fle-
re eksempler på, at der er konflikter ifb.m. fastsættelse af partiskat-
ten lokalt. Ofte inddrages Enhedslistens landsorganisation i disse 
konflikter, og i dag er det vedtægtsmæssigt HB der kan løse sådan-
ne konflikter (fordi vedtægterne på dette punkt handler om folke-
tingsmedlemmer).

Uden at det fastlægges at det er FU der kan besluttes evt afvi-
gelser fra de generelle regler og derfor også er appelinstans, vil der 
være risiko for opslidende lokale konflikter som ikke kan løses af 
eks. FU med hjemmel i vedtægterne.

HB anser det iøvrigt for naturligt, at evt. Dispensationer fra de-
taljerede retningslinjer vedr. Partiskat foretages af FU, for at sikre 
relativt ensartede partiskatteregler i hele landet.

6.8.2.B Underændringsforslag B)
Den overordnede årsmødebeslutning: s. 32, linjerne 104-116. 
Udgår og erstattes af:

”Med henblik på endelig godkendelse af EL’s 2017-årsmøde, udar-
bejder HB senest 1/12-2016 et forslag til det første sæt retningslin-
jer for partiskat, jfr. vedtægternes § 16.4.. Forslaget sendes til de-
bat i partiet før årsmødebehandlingen. Som en del af grundlaget for 
dette forslag, og debatten herom, foranstalter HB at der forud ud-
arbejdes en kortlægning af i hvilket omfang der for EL’s nuværen-
de kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer har været be-
hov for, og er indgået aftaler om, reduktioner i P-skatten.”

Begrundelse:
Det her er et potentielt meget kontroversielt emne, som rummer ri-
siko for ret alvorlige konflikter. Dette kan undgås ved at vi ikke for-
haster eller tromler noget igennem, men tager en rolig og grundig 
debat på et sagligt oplyst grundlag. Samtidig mener vi at beslutnin-
gen har en karakter så det første sæt retningslinjer bør godkendes 
på et årsmøde, altså i 2017. Fordi emnet har den særlige karakter, og 
fordi en skæv beslutning kan få ret alvorlige følger, mener vi, at det 
er afgørende vigtigt forud for hoveddebat og beslutning, at få om-
talte kortlægning af den virkelighed som eksisterer ude i EL’s afde-
linger.
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Stillet af Torben Ankjærgaard, Roskilde, Anna Bondo Nielsen, Roskil-
de, Jonas Bejer Paludan,Roskilde, Susanne Lysholm Jensen, Roskilde 
og Henrik Stougaard, Roskilde

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Konsekvensen af forslaget vil være at Årsmødet 2017 skal behandle et 
detaljeret forslag til retningslinjer for partiskat. Det vil betyde at ret-
ningslinjerne vil være fastlagt efter at mange opstillinger er foreta-
get, og derfor for sent til at kunne indgå i overvejelserne hos afdelinger 
og kandidater. Samtidig er det HBs opfattelse at præcise og detaljerede 
retningslinjer for partiskat – på baggrund af overordnede retningslin-
jer som fastsættes af Årsmødet, er en naturlig opgave for HB.

6.8.2.C Underændringsforslag C)
Det foreløbige udkast til retningslinjer: Hvis årsmødet be-
slutter at udskyde stillingtagen til de vejledende retningslinjer; så 
bortfalder nedenstående fire forslag. Men sker det ikke, således at 
man følger HB-forslaget om at tage en årsmødedebat i år på det nu-
værende oplysningsgrundlag, ønsker vi at følgende fire forslag skal 
indgå i denne debat:

C 1) s. 32, linje121-s. 33, linje 35.

Begrundelse:
Hele denne tekst er rene begrundelsesbetragtninger og er ikke en 
del af det skitserede regelsæt. Den bør derfor i givet fald ikke være 
en del af selve retningslinjerne.

For øvrigt finder vi, at disse betragtninger signalerer den opfattelse, 
at kommunalbestyrelses-arbejde generelt er ”fritidsbeskæftigelse”, 
med mindre der da lige er tale om rådmands- eller borgmesterposter, 
som automatisk og uden diskussion anerkendes som fuldtidsfrikøb. 

Vi forslagsstillere opfatter tværtimod, at EL’s kommunalbestyrel-
sesmedlemmer generelt udfører et ansvarsfuldt og særdeles forplig-
tende deltidsarbejde, samt at der er (bør være) mange mellempositio-
ner op til fuldtidsfrikøb. Vi er enige i, at der af alle aktive i EL bør kunne 
forventes i størrelsesordenen 10 timer ugentligt ydet uden løn eller 
frikøb. Men for forpligtende lønnede tillidshverv, som fast kræver væ-
sentligt mere tid, bør der som udgangspunkt ikke skulle betales P-skat 
af mertiden. Det gælder f. eks. i de tilfælde, hvor vores valgte folk må 
bruge halv tid eller op til fuld tid, på grund af den valgte post.

C 2) Side 33, punkt 1, linje 36-39 ændres til: ”Som udgangspunkt 
har KB- og regionsrådsmedlemmer mulighed for at blive frikøbt op 
til halv tid (50 % af 37 timer), med reduktion i partiskatten, så der 
før beregning af partiskatten fratrækkes de 50 % samt den reduce-
rede pension. Dog…”

Begrundelse:
HB’s forslag om et én arbejdsdag skal være normalt forventeligt 
maksimum for frikøb, mener vi – ud fra de oplysninger vi kender i 
dag - er en alt for snæver ramme at tage udgangspunkt i. Dette på 
baggrund af, at et stort antal af de tilfælde vi selv kender til, hand-
ler om væsentligt mere end én dags frikøb. Enkelte KB-medlemmer 
er faktisk frikøbt på fuld tid, uden at have rådmands/ borgmester-
poster. På den baggrund foreslår vi - som normalt forventeligt loft 
over frikøb - halv tid. Og det er under alle omstændigheder et ud-
gangspunkt der kan fraviges, hvis der er saglig begrundelse.

C 3) Side 33, punkt 3, linje 50 ændres til: ”Medlemmer der er ar-
bejdsløse på valgtidspunktet, eller bliver arbejdsløse i perioden – 
hvor det at man…”

Begrundelse: 
Det skal hverken være diskvalificerende eller årsag til forskelsbe-
handling, at en kandidat er arbejdsløs på opstillingstidspunktet.

C 4) Side 33, punkt 6, linje 64-65 udgår helt. – Bestemmelsen 
fremgår allerede af selve vedtægterne, jfr. både forslag 6.8. og vo-
res forslag A.

Begrundelse:
Den bestemmelse der gælder, vil fremgå af vedtægterne, og vil ikke 
kunne ændres via retningslinjerne. 

Stillet af Torben Ankjærgaard, Roskilde, Anna Bondo Nielsen, Roskil-
de, Jonas Bejer Paludan,Roskilde, Susanne Lysholm Jensen, Roskilde 
og Henrik Stougaard, Roskilde

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Underændringsforslag C anbefales, men oversendes til HB for at 
indgå i HBs arbejde med de konkrete retningslinjer for partiskat.

6.9 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 4
”Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem-
mer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lo-
kalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation Modregnes 
en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af den-
ne del. Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde god-
kende reduktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat 
arbejdstid. Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af 
indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og 
nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Hovedbesty-
relsen kan vedtage mere præcise retningslinjer for partiskat, her-
under om partiskat tilfalder afdeling, region eller landsorganisati-
on.”

Ændres til:
”Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem-
mer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lo-
kalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation Modregnes 
en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af den-
ne del. Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde god-
kende reduktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat 
arbejdstid. Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af 
indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og 
nævn) til den lokale afdeling af Enhedslisten, hvortil Enhedslisten 
udpeger repræsentanter, således at der betales direkte til den en-
kelte afdelings bankkonto.

Begrundelse:
De lokale afdelinger har behov for en bedre økonomi - en bedre 
økonomi er nødvendig for at en afdeling kan fungere optimalt, og 
arbejde med at udbrede Enhedslistens politik i dagligdagen og ved 
valg.

Stillet af, HøjeTaastrup afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Ved folketingsvalget i 2015 var partiskatten på ca. 234.000 kr. fra 
valgtilforordnede. Ændringen vil fremover betyde, at partiskat-
ten ved valgtilforordnede vil tilfalde afdelingerne. I dag tilgår parti-
skatten dem, som har haft hovedudgiften til valget. Ændringen kan 
også betyde, at det fremover er lokalafdelingerne som vil få parti-
skatten selvom det er regionen eller landsorganisationen som ud-
peger vedkommende til hverv, hvor der skal betales partiskat.
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6.10 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 5
”Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt 
intern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet 
udskiftes mindst hvert 5 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens formue.”

Ændres til:
”Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt 
intern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet 
udskiftes mindst hvert 10 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens formue.”

Begrundelse:
Baggrunden for den nuværende regel har sikkert været, at man 
ikke skulle fedtes for meget ind med revisoren, således at man sik-
rer at revisoren hele tiden har en kritisk tilgang.

Erfaringerne fra det aktuelle revisorskift har været, at der er et 
stort arbejde i overgangen, og det er vigtigt, at revisoren kender or-
ganisationen, for at kunne komme med de relevante input. I den sam-
menhæng forekommer at være 5 år er for lidt. Der bruges uforholds-
mæssigt mange ressourcer på revisorskift når det skal ske hvert 5. år.

Imidlertid skal det også nævnes, at erfaringen viser at der findes 
situationer, hvor skift af revisor bør ske helt uafhængigt af rotati-
onsregler. F.eks. i de tilfælde hvor revisionen ikke fungerer optimalt.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.11 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 5
Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt in-
tern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet ud-
skiftes mindst hvert 5 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens formue.

Forslag til nyt stk. 6:
”Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De interne 
revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager sin 
beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning til årsmødet 
ang. regnskab og Enhedslistens økonomi. Fuldtidsrepræsentanter, 
hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til inter-
ne revisorer. De interne revisorerne kan tage økonomiske sager op 
af egen drift.”

Stk 5 konsekvensrettes så “en årsmødevalgt intern revisor” æn-
dres til “årsmødevalgte interne revisorer”.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.12 Udelukkelse. Ændringsforslag  
til § 18, der indsættes et ny stk. 6 
”Afdelinger og afdelingsbestyrelser kan indstille til hovedbestyrel-
sen, at et medlem udelukkes fra afdelingen. Før et medlem indstil-
les til udelukkelse af en afdeling, skal der være forsøgt mægling og 
vedkommende skal have oplyst årsagen til at udelukkelse overve-
jes. Medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt 
at ytre sig overfor hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen træffer afgørelse med 5/6 flertal. Ved en så-
dan beslutning om udelukkelse fortaber det pågældende medlem 
alene de medlemsrettigheder, der knytter sig direkte til medlem-
skabet af en afdeling. 

Et medlem der er udelukket fra én afdeling, kan søge om optagel-

se i en anden afdeling, men det er op til afdelingen om de ønsker at 
modtage medlemmet.” 

Begrundelse: 
I flere af de tilfælde, der har været igennem årene med eksklusion 
af medlemmer, har det mere drejet sig om at arbejdet i en afdeling 
blev umuliggjort end om en person, der offentligt modarbejdede En-
hedslisten. Med de nye digitale kommunikationsformer og senest 
muligheden for elektronisk afstemning, kan et medlem opretholde 
en række medlemsrettigheder uden at være med i en afdeling. 

Der er behov for en form for mellemløsning, ligesom vi har det 
i forhold til vores udvalg og netværk, så eksklusion ikke er eneste 
handlingsmulighed, hvis alt er gået i hårdknude i en afdeling. 

Stillet af hovedbestyrelsen

6.13 Vedtægtsnævn.  
Ændringsforslag til § 19 stk. 2 og stk. 3
I stk. 2 tilføjes: ”Man kan som medlem af vedtægtsnævnet ikke op-
stille til urafstemningen til valg af folketingskandidater.”

Ny stk. 3: ”Det tilstræbes, at mindst et medlem af vedtægtsnæv-
net er en professionel jurist.”

Begrundelse:
Ad 1. Vi har et potentielt stort habilitetsproblem, hvis folk, som selv 
kandiderer til Folketinget, kan træffe bindende afgørelser mht. an-
dre medlemmers evt. ret til at kandidere.

Ad 2: Da ingen kan tvinges til at opstille, kan det i sagens natur kun 
blive en hensigtserklæring. Men dog et vigtigt signal til partiets juri-
ster – og som forpligter HB/FU, hvis det vedtages. Udført vil forslaget 
sikre afgørelser, som mindst én professionel jurist vil lægge navn til.

Ikke for hermed generelt at så tvivl om lovudvalgets/ved-
tægtsnævnets hidtidige afgørelser. Men der har dog været tilfælde, 
hvor de har været sådan at HB (vedtægtsstridigt, men dog med års-
mødets efterfølgende godkendelse) har underkendt dem.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Aarhus 

6.14 Ændringsforslag til Rød Fonds vedtægter
Sætningen ”Det HB valgte medlem er Rød Fonds kontaktperson og 
tovholder.   Det afgående HB medlem fortsætter, til den nye kon-
taktperson er udpeget af HB.” tilføjes til afsnittet om ledelse og or-
ganisering, således at det fremover lyder:

”3. Ledelse og organisering
Rød fond ledes af en bestyrelse på 6 personer. 

5 vælges på årsmødet og en vælges af Enhedslistens hovedbestyrelse.
”Det HB valgte medlem er Rød Fonds kontaktperson og tovholder. 

Det afgående HB medlem fortsætter, til den nye kontaktperson er 
udpeget af HB.”

De 5 årsmødevalgte kan ikke samtidig sidde i Enhedslistens ho-
vedbestyrelse.

Bestyrelsen for Rød Fond fastsætter selv sin arbejdsgang, men skal 
dog være i stand til at træffe afgørelse også om hastende ansøgninger.”

Begrundelse
Jeg synes, det kan styrke Rød Fond, at der ikke er usikkerhed om 
kontaktperson.

Resten beslutter Rød Fonds bestyrelse selv.

Stillet af Karen Nygård
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7. Forslag til Enhedslistens  
arbejdsplan 2016-2017
Denne arbejdsplan rummer vores vigtigste prioriteringer frem til 
næste årsmøde. Ud over de beskrevne aktiviteter skal der være 
plads til at hovedbestyrelse, udvalg, afdelinger mv. kan reagere på 
den politiske dagsorden og tage initiativer i forhold til den aktuelle 
politiske situation både nationalt og international. 

Den aktuelle politiske situation
Udviklingen efter folketingsvalget har bekræftet vedtagelserne 
fra årsmødet i 2015 om, at Enhedslisten står i en ny politisk situati-
on. Enhedslisten skal nu løfte opgaven som et ledende oppositions-
parti både i det parlamentariske arbejde, i forhold til bevægelserne 
og bredt i offentligheden. Kampen mod regeringen og dens politik 
står helt centralt for os.

Derfor skal vi hele tiden overveje, hvordan vi bedst muligt bruger 
vores kræfter parlamentarisk, lokalpolitisk, formidlingsmæssigt og 
udenomsparlamentarisk i forhold til denne situation.

Der er brug for at vi skaber klare prioriteringer, både politisk, or-
ganisatorisk og i forhold til Enhedslistens økonomi, således at vi 
løfter opgaven som et ledende oppositionsparti, fremmer en rød 
og grøn politik og skaber grundlaget for en fortsat styrkelse af En-
hedslisten på alle planer.

Organisationens udvikling
På årsmødet 2015 vedtog vi et organisatorisk arbejdsprogram for 
perioden 2015-2018. Vi er gået i gang med at føre vedtagelserne i 
dette ud i livet og dette arbejde vil fortsætte i det kommende år. Ar-
bejdet tager udgangspunkt i den implementeringsplan, som HB har 
vedtaget. Der lægges op til en proces, hvor afdelinger, udvalg m.v. 
inddrages i arbejdet i så stort omfang, som muligt.

Nye metoder til inddragelse og politikudvikling
Arbejdet med at udvikle nye former og metoder, hvor medlemmer, 
videnspersoner, bevægelser og interesserede sikres til især at se på 
muligheden for at understøtte gennemførelse af ø-medlemmer ind-
drages bedre i vores samlede politikudvikling, fortsætter. HB, afde-
linger, udvalg og netværk opfordres til at tage initiativ til åben semi-
narer, politiske værksteder, lyttemøder m.v. som et led i denne proces.

Udarbejdelse af politiske delprogrammer
Som led i at gennemføre beslutningen fra årsmødet i 2015 om ved-
tagelse af delprogrammer skal der frem til årsmødet i 2017 udarbej-
des et forslag til et delprogram om feminisme og kønspolitik.

HB behandler i efteråret delprogrammet om Enhedslistens sund-
hedspolitiske delprogram udarbejdet af sundhedspolitisk delprogram

Enhedslisten – lokalt, regionalt og nationalt
Enhedslistens repræsentation i byråd og regioner har givet os nye 
muligheder i forhold til at understøtte lokale og landsdækkende be-
vægelser mod den nedskæringspolitik i kommuner og regioner, som 
er en væsentlig del af regeringens politik. Frem til sommeren er der 
fokus på at forhindre KL i at indgå en økonomiaftale med regerin-
gen, som betyder forringelser i kommunernes mulighed for at sikre 
og udvikle velfærden. Som et led i dette arbejde er det vigtigt at sik-
re et tæt samarbejde mellem vores valgte repræsentanter i byråd 
og regioner, afdelinger, folkelige bevægelser, relevante udvalg i En-
hedslisten og vores folketingsgruppe. Dette er en indsats, hvor der 
fortsat skal prioriteres ressourcer i alle dele af partiet. Når resulta-
tet af økonomiforhandlingerne kendes i juni måned, besluttes det, 
hvilke konkrete initiativer, vi skal følge op med.

Der er behov for udveksling af ideer på tværs af landet og for en 
yderligere styrkelse af forbindelsen mellem det lokale arbejde, arbej-

det på Christiansborg og arbejdet i listens centrale udvalg. Derfor skal 
det sikres at alle medlemmer af udvalg og netværk får mulighed for 
at blive inddraget i arbejdet – uanset hvor i landet i de bor. Bosiddende

Forberedelse af KV og RV 2017 
Forberedelse af kommunalvalg og regionalvalg starter nu for alvor 
i afdelingerne, og bliver en vigtig opgave lokalt. Det handler både 
om rekruttering af lokale kandidater, lokal politikudvikling og ind-
ledende planlægning af kampagneaktiviteter.

Forberedelserne til KV17 skal også være et gennemgående tema i 
det kursuskatalog, der kommer på gaden i december 2016.

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

Arbejdet med at opbygge faglige netværk skal fortsætte. Formålet 
med netværkene er, at styrke vores medlemmers mulighed for at indgå 
i faglige og politiske diskussioner på arbejdspladserne, være med til at 
sætte gang i klubarbejde og andre faglige aktivitet på arbejdspladser-
ne. Dermed står vi også stærkere, når der opstår faglige kampe og vi får 
bedre mulighed for at deltage aktivt i den lokale fagbevægelse og til at 
styrke venstrefløjen gennem en koordineret indsats i fagbevægelsen. 

Vi skal bidrage til udviklingen af en stærk faglig venstrefløj og mod-
virke tendenserne til splittelse mellem offentligt og privat ansatte.

Der skal arbejdes for at sikre en bred bevægelse for en solidarisk ar-
bejdsmarkedspolitik, hvor der både skal kæmpes for bedre dagpenge-
regler og for bedre vilkår for syge og kontanthjælpsmodtagere.  

Det helt centrale spørgsmål er, at vi kan gå på arbejde uden at få 
skader på helbredet. 60.000 mennesker rammes hvert år af ulykker 
eller arbejdsbetingede lidelser. Psykiske arbejdsmiljøskader, stress, 
nedslidning og alt for mange arbejdsulykker skal forebygges.

Vi skal sætte fokus på mulighederne og perspektiver i at nedsæt-
te arbejdstiden. Dette krav skal bl.a. rejses i forhold til de kommende 
overenskomstforhandlinger

Det faglige arbejde skal forankres mere lokalt og der skal arbejdes 
med en bedre koordinering mellem det faglige arbejde og det politi-
ske arbejde. Her kommer kampen omkring den kommunale økono-
mi og økonomiaftalen mellem regeringen og KL til stå helt centralt. 
Udfaldet af den kamp er afgørende for de fremtidige muligheder og 
denne kamp kan også bruges til at opbygge nye alliancer og styrke 
eksisterende. Derfor skal alle muligheder for mobilisering og aktivi-
tet udnyttes både lokalt og nationalt.

Kampen om klima og miljø
Der er behov for at vi opprioriterer at formidle vores grønne politik 
og vores udspil og tiltag på det grønne område.

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

Af alle disse grunde må området have høj prioritet i Enhedslistens 
arbejde. Det skal være centralt i vores kritik af kapitalismen, af EU, af 
TTIP og af den danske regering. Vi skal fremsætte konkrete forslag 
både i Folketinget og i kommunalbestyrelserne og arbejde for at ska-
be opbakning til dem i befolkningen. Vi skal fremhæve, støtte og være 
en del af de selvorganiserede grønne initiativer. Endelig skal vi være 
parate til at kaste kræfterne ind i bevægelser omkring konkrete sager.

Enhedslisten skal:
• være en del af grønne initiativer nationalt og lokalt
• understøtte at der sker en koordinering blandt de medlemmer der 

arbejder med klima og miljø
• komme med målrettede konkret fremstød for at understrege 

nødvendigheden af grøn omstilling 
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Internationalt arbejde og kampen mod EU 
Den internationale politiske situation forandrer sig hurtigt – krige 
og flygtningestrømme blusser op og økonomien er ustabil. Denne 
internationale situation er også afgørende for den politiske udvik-
ling i Danmark.

Vi skal fortsætte kampen mod at der overlades stadig mere magt 
til EU. Her er sejren ved afstemningen om retsforbeholdet et godt 
afsæt. Vi skal udvikle og konkretisere vores bud på internationalt 
samarbejde som alternativ til EU – både når det handler om at løse kli-
ma  og miljøudfordringen, flygtningeudfordringen eller andre græn-
seoverskridende problemer. Derfor vil vi udvikle vores samarbejde 
med den europæiske venstrefløj i ”Europæisk Venstre” bl.a. op til den-
nes kongres 16 18.december. Vi skal også være åbne for samarbejde 
med andre venstrefløjspartier, der ikke er med i European Left. Det-
te arbejde kan også være med til at styrke os, så den solidariske EU-
modstand kan få et godt valg ved valget til EU parlamentet i 2019.

Enhedslisten vil støtte internationale mobiliseringer i den euro-
pæiske fagbevægelse, miljøorganisationer, og NGO’er, for at stop-
pe frihandelsaftalen med USA (TTIP) og andre angreb på lønmodta-
gerrettigheder, velfærden og miljøet.

Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også be-
hovet for international solidaritet. Vi prioriterer konkret solidari-
tetsarbejde. Enhedslisten vil generelt styrke arbejdet for fred og 
nedrustning.

Enhedslisten vil fortsat arbejde med at integrere det internatio-
nale arbejde i organisationen. Det er vigtigt at medlemmer og afde-
linger får større ejerskab til det internationale arbejde. 

 Velfærd
Velfærden er fortsat under pres, og med det nye politiske flertal på 
Christiansborg er det kun blevet værre. Besparelser på uddannelses-
systemet, på sundhedsvæsnet og ikke mindst 0 – vækst sætter vel-
færden under pres, og det betyder at vi i Enhedslisten har en stor op-
gave i at forsvare og udvikle velfærden. Det skal vi gøre både på Chri-
stiansborg, i regionerne og kommunerne. Samtidig er der snart kom-
munal og regionsvalg, som vi i Enhedslisten gerne skal gå styrket ud af.

Derfor er det især i kommunerne at velfærdskampen skal priori-
teres.

Velfærdskampen er også vigtig fordi der er et stort bevægelses-
potentiale. Især har vi set at nedskæringer på uddannelsesområdet 
har skabt store protester.

Enhedslisten skal:
• forberede kommunalvalgkampen
• understøtte kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrunds-

grupper i deres arbejde
• opbygge netværk og alliancer med andre organisationer og en-

keltpersoner der også kæmper mod nedskæringer på velfærden
• understøtte medlemmer der er aktive i velfærdsbevægelsen

Flygtningesolidaritet og kampen mod det yderste højre
Historisk mange mennesker er i disse år på flugt og vi ser hvordan 
mange flygtninge søger mod Europa, herunder Danmark. Det stiller 
store krav til indsatsen i forhold til at tage imod flygtninge: give dem 
beskyttelse og en fremtid. Det kalder på politiske svar, ikke mindst 
fra Enhedslisten.

Desværre har de politiske partier med få undtagelser valgt en po-
litisk linje med målet om, at Danmark skal yde så lille og så ringe en 
hjælp som muligt.

I modsætning hertil ser vi hvordan flygtningesolidaritetsbevæ-
gelser yder en uventet stor og uvurderlig indsats for mennesker på 
flugt. De gør både en forskel for den enkelte flygtning som bliver 
hjulpet, og bevægelserne lægger et politisk pres på magthaverne. D 
et pres er helt nødvendigt for at modgå den fremmedfjendske reto-
rik og politik som partierne kappes om at fremsætte, og for at mod-

gå fremmarchen fra det yderste højre, der udnytter ankomsten af 
flygtninge til at styrke nationalismen og fremmedhadet.

Enhedslisten vil derfor i det kommende år støtte op om flygtnin-
gesolidaritetsbevægelserne og opfordrer afdelingerne til lokale ak-
tiviteter der byder flygtninge i kommunerne velkommen.

Afslutning
Med denne arbejdsplan sættes der fokus på en række store arbejds-
opgaver for Enhedslistens medlemmer og organisation. Der lægges 
derfor ikke op til at fastlægge en bestemt større kampagne for det 
kommende år. I stedet pålægges Hovedbestyrelsen at vægte det 
udadvendte arbejde ud fra en konkret vurdering af alliancemulig-
hederne og de politiske brændpunkter nationalt og internationalt.

Stillet af hovedbestyrelsen

7.1 ÆF til arbejdsplanen
Side 37 linje 21 tilføjes:
Demokratiet er truet, politikerleden er stærkt voksende.

For at forbedre vort demokrati og øge politikernes respekt for be-
folkningen, gennemfører Enhedslisten en undersøgelse af, om vi 
bør have direkte demokrati i Danmark

Se bl.a. https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/ ver-
hulst-nijeboer-direct-democracy-dk.pdf

Stillet af Esbjerg afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Truslerne mod demokratiet er seriøse, men en-
sidig fokusering på direkte demokrati er næppe den rigtige vej at gå 
for at finde en løsning på denne udfordring.

7.2 ÆF til arbejdsplanen
Side 37 linje 45:
”HB behandler
Hvorledes vi kan sikre,
• at medlemmerne og organisationen som helhed er inddraget i ud-

viklingen af delprogrammer
• at delprogrammerne kommer til at udgøre en samlet afrundet 

helhed i form af et radikalt reformprogram med et klart økosocia-
listisk perspektiv

• at delprogrammerne bliver et aktiv for partiet i udformningen af 
dagsaktuelle politikker og Enhedslistens deltagelse i de politiske 
diskussioner i samfundet.

Og hvorledes vi undgår delprogrammernes tilfældige A og B-hold i 
form af de årsmødevedtagne, de HB-vedtagne og evt. udvalgsved-
tagne delprogrammer”.

Begrundelse:
Årsmødet i 2015 programsatte udviklingen af  delprogrammer. Det 
er vigtig, at HB inden næste årsmøde diskuterer erfaringerne med 
udviklingen af delprogrammer og det enkelte programs koordine-
ring med andre delprogrammer og politikområder. Udviklingen af 
både program og delprogrammer bliver aldrig en afsluttet proces. 
Hvorledes sikrer vi det? Det er ligeledes vigtigt, at det vedtagne 
kommer til at udgøre et aktiv for os i vort politiske virke.

Der er naturligvis grænser for, hvad et årsmøde kan overkomme af 
seriøst programarbejde. På den anden side er takten med vedtagelsen 
af et delprogram pr. årsmøde urealistisk i den forstand, at vi når en af-
rundet helhed af delprogrammer - i det mindste inden for en oversku-
elig årrække afhængig af, hvor mange delprogrammer, vi forestiller os. 
Endvidere vil der hurtigt opstå behov for ændringer og tilføjelser.

https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/
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Årsmødevedtagelsen i 2015 afspejler dilemmaet. Et delprogram 
vedr. EU skal vedtages i år, feminisme og kønspolitik er på program-
met i 2017 og miljø i 2018. men andre udvalg kan også arbejde med 
delprogrammer. Konkret nævnes et sundhedspolitisk delprogram, 
og årsmødet i 2015 vedtog i sin arbejdsplan også, at der skulle ud-
arbejdes et produktions- og erhvervspolitisk delprogram, som i skri-
vende stund ligger til behandling i HB. Faglig Landskonference ved-
tog i november 2015 «Enhedslistens faglige program». Det er tit-
len. Fint nok, men kan udvalg nu vedtage, hvad der er Enhedslistens 
program på et område? Reelt opstår der et delprogrammernes A og 
B-hold i form af de årsmødevedtagne, de HB-vedtagne delprogram-
mer og muligvis også udvalgsvedtagne. Det er uacceptabelt. A og 
B-status forekommer endvidere tilfældig og bliver let til forskellige 
kæphestes kamp om en plads på årsmødets dagsorden.

En udvej kunne være, at HB efter en høringsproces i stil med den, 
det produktions- og erhvervspolitiske delprogram har været igennem, 
indgik i en dialogproces med det producerende udvalg, hvorigennem 
forskellige positioner og modstridende forslag blev afklaret, således 
som det var tilfældet med principprogrammet. Det ville sikre en grun-
dig forberedelse til årsmødet og forkorte diskussionen på dette.

Det kunne være politikfremmende, at nogle delprogrammer med 
tydelige berøringsflader blev behandlet samtidig. F.eks. miljøpoli-
tikken, det faglige program og produktions- og erhvervspolitikken. 
F.eks. sundhedspolitikken, socialpolitikken og uddannelsespolitik-
ken (velfærd). F.eks. fredspolitik, bistandspolitik og EU/Europapo-
litik, hvor der hurtigt kan komme drastiske ændringer (internatio-
nal politik).

Stillet af Per Bregengaard, Blågård, Søren Kolstrup, Lolland, Margit 
Kjeldgaard, Helsingør, Erik Prinds, Amager Vest, Tage Vestergaard, 
Vordingborg

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Der stemmes derfor ikke om det på års-
mødet, med mindre det ønskes.

7.3 ÆF til arbejdsplanen
Side 37, linje 106. Vi foreslår, som det fremgår af forslaget, også en 
lidt ændret overskrift til afsnittet.

Kampen om klima, natur, miljø og lighed
Der er et stærkt behov for, at vi opprioriterer at formidle vores grøn-
ne politik og vores udspil og tiltag på det grønne område. Vores ind-
sats for at undgå en fremtid med voldsomme menneskeskabte kli-
maproblemer, masseuddøen af arter, miljøødelæggelser og forrin-
gelser af vore livsvilkår kan kun sikres gennem en bred indsats for 
grøn omstilling. Den vækstkonsensus, der gennemsyrer den økono-
miske tænkning, og som flertallet af folketingets partier har tilslut-
tet sig, definerer en politik, der netop fører til klima- og miljøkata-
strofer. På samme måde, som vækstdagsordenen gennemsyrer alle 
politikområder, må Enhedslisten på alle politikområder imødegå ini-
tiativer, der skader klima, natur og miljø. Et opgør med kapitalismen 
er uundgåeligt. SR(SF)-regeringen veg tilbage for dens proklame-
rede grønne omstilling, opgav en række initiativer og solgte delvis 
DONG til spekulationskapitalen. I stedet satsede de på konkurren-
ce-staten med øget arbejdsudbud og arbejdstempo, pres på uddan-
nelser med fremdriftsreform, eksamensræs og forlængelse af sko-
ledage, nedskæring af offentlig sektor, ulighedsfremmende poli-
tik med skattelettelser til erhvervsliv og højtlønnede på de dårligst 
stilledes bekostning m.v.  V-regeringen har sat endnu mere pres på.  

På den ene side har Venstre-regeringen sat sig i spidsen for en 
voldsom offensiv for det miljøødelæggende industrilandbrug og 
mod mange års fremskridt med love og initiativer til fordel for klima, 
miljø og natur. På den anden side er der en stadig stigende forståel-

se i befolkningen for nødvendigheden af at gøre noget ved proble-
merne og også flere og flere konkrete, selvorganiserede initiativer.

Nu er der behov for, at også politikere agerer i stedet for at lade 
som om den katastrofale udvikling er uundgåelig. Grøn Omstilling 
forudsætter både vedvarende energi, energibesparelser, reduktion 
af behovet for transport, produktion af holdbare varer, vedligehol-
delse, reparation, genbrug, økologiske fødevarer og fremme af bio-
diversitet. Samtidig er arbejde for mere lighed, deling af arbejde og 
begrænsede ressourcer en forudsætning for Grøn Omstilling, der 
kun kan gennemføres fuldt ud med socialistiske tiltag. Af alle disse 
grunde må området have høj prioritet i Enhedslistens arbejde. Det 
skal være centralt i vores kritik af kapitalismen, af EU, af TTIP og af 
den danske regering. Vi skal fremsætte konkrete forslag både i Fol-
ketinget og i kommunalbestyrelserne og arbejde for at skabe opbak-
ning til dem i befolkningen. Vi skal fremhæve, støtte og være en del 
af de selvorganiserede grønne initiativer. Endelig skal vi være para-
te til at kaste kræfterne ind i bevægelser omkring konkrete sager.

Enhedslisten skal:
• være en del af grønne initiativer nationalt og lokalt
• understøtte at der sker en koordinering blandt de medlemmer, 

der arbejder med klima og miljø
• komme med målrettede konkret fremstød for at understrege 

nødvendigheden af grøn omstilling
• Indtænke klima, miljø og natur i alle relevante sammenhænge i 

det daglige politiske arbejde i folketing, regionsråd og kommunal-
bestyrelser.

Stillet af Peter Kjær, Christian Bundgård, Kjeld A Larsen, Peter Eckardt, 
medlemmer af miljøudvalget

Begrundelse:
Hovedsynspunktet er, at klima- og miljøpolitik skal gennemsyre 
alle politikområder; derfor er de grønne afsnit tilføjet.

Naturen har værdi i sig selv. Muligheden for livsudfoldelse i frem-
tiden har en værdi i sig selv. Hensyn til natur og fremtid skal ikke 
”kunne betale sig”. ”Grøn politik” skal ikke sælges på, at den bidra-
ger til den økonomiske vækst i samfundet. ”Grøn politik” skal sæl-
ges på, at den er bæredygtig i et langt perspektiv og fører til et bed-
re, mindre stressende, afslappet liv. ”Grøn politik” er et udtryk for de 
vilkår, vi har at føre den øvrige politik under. Derfor skal Grøn poli-
tik / omstilling indtænkes i alle relevante sammenhænge i det poli-
tiske arbejde.

Den oprindelige formulering giver indtryk af at vi bare skal for-
midle vores grønne politik bedre. Det kunne give det indtryk, at vi 
er færdige med at udvikle vores grønne politik. Det er vi næppe. Vi 
er dårligt nok begyndt på at indarbejde den grønne politik i de andre 
politikområder på samme måde, som den økonomiske politik er ind-
arbejdet i alle politikområder.

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig delvist, dvs. forslaget foreslås delvis indarbejdet. Dog 
udgår fra ”Et opgør med kapitalismen... til og med V-regeringen har 
sat endnu mere pres på.” Og erstattes af: ”Et opgør med kapitalismens 
blinde vækst er nødvendig.” Hele afsnittet om SR-regeringen udgår. 
Det har ikke megen relevans i en Arbejdsplan for næste år.

Hvis forslagsstillerne godkender ændringerne, stemmes der ikke 
om forslaget på årsmødet, med mindre det ønskes.

7.4 ÆF til arbejdsplanen
Side 38, linje 16 tilføjes:
Enhedslisten vil endvidere støtte de kræfter på den britiske venstre-
fløj, der arbejder for et Brexit på et ikke-nationalistisk grundlag ved 
folkeafstemningen d. 23. juni om Storbritanniens tilhørsforhold til EU.



40 Årsmøde 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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

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

Begrundelse:
Som der står i dette hæfte på side 17:
”Enhedslisten er et socialistisk parti. Vi ønsker grundlæggende sam-
fundsforandringer, hvor almindelige menneskers interesser og hensy-
net til miljøet vejer tungere end hensynet til det frie marked. Vi er fuld-
stændig bevidste om, at denne politik står i modsætning til EU’s traktat-
grundlag. Vi står derfor over for det samme valg som alle andre progres-
sive kræfter i EU: Enten at vente med de nødvendige forandringer til der 
kan opnås enstemmighed i EU – eller at bryde med EU. Stillet over for det 
valg er vi ikke i tvivl. Derfor går vi ind for dansk udmeldelse af EU.”

Og som konsekvens af det skal vi også støtte andre lande i at bry-
de med EU.

Stillet af Peter Iversen, Aarhus

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Der stemmes derfor ikke om det på års-
mødet, med mindre det ønskes.

7.5 ÆF til arbejdsplanen
Side 38 linje 24 tilføjes:
I den sammenhæng vil Enhedslisten gøre sit til, at så mange afde-
linger som muligt arbejder med at gøre befolkningen opmærksom 
på, at en ny oprustning / et nyt, særdeles farligt våben er under ud-
vikling: autonome dræber robotter. Danmark bør arbejde for et for-
bud mod autonome dræber robotter.

Begrundelse:
Er bl.a. at fredsarbejdet fylder for lidt i EL, ud over selvfølgelig de 
uhyggelige perspektiver våbnet rejser.

Stillet af Esbjerg afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. Det lægger op til en meget ensidig fokusering 
af Enhedslistens fredsarbejde.

7.6 ÆF til arbejdsplanen
Side 38, linje 27 tilføjes:
I anledning i 50-året for Israels Besættelse af den palæstinensiske 
Vestbred, Gaza og De syriske Golanhødjer i 2017 vil Enhedslisten 
derfor medvirke til en bred markering af et krav om frihed og lige 
rettigheder for Palæstinas folk.

Stillet af Bodil Heinø og Karen Henriksen, Palæstina-udvalget

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Der stemmes derfor ikke om det på års-
mødet, med mindre det ønskes.

7.7 ÆF til arbejdsplanen
Side 38, linje 27 tilføjes:
Enhedslisten skal:
• støtte arbejdet i Tribunalforeningen, hvis formål er at forberede 

og facilitere et tribunal til undersøgelse af Danmarks deltagelse i 
krigene i Irak og Afghanistan.

Stillet af Esbjerg afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke. 

7.8 ÆF til arbejdsplanen
Side 38, linje 41 tilføjes:
• gøre opmærksom på at også demokratiet er truet, hvis vi ikke æn-

drer på uligheden og fordeler værdierne bedre i det danske samfund.
• arbejde på at højne velfærden

Stillet af Esbjerg afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig forslaget. Der stemmes derfor ikke om det på års-
mødet, med mindre det ønskes.

7.9 ÆF til arbejdsplanen
Side 38,  linje 71 tilføjes:
Afvis muslim-hetzen
Tæt forbundet hermed er nødvendigheden af at gå op mod den nå-
lestribede stigmatisering af muslimer og islam, som både ses i det 
daglige, men til tider også kulminerer i helt proportionsforladte 
kampagner. Af den simple grund, at der i den folkelige bevidsthed 
(af naturlige grunde) er en tæt kobling mellem flygtninge og musli-
mer. Dette er vigtigt at tre grunde:
• Det er en usmagelig (og ofte vel-timet) afledningsmanøvre i be-

tragtning af de ødelæggende virkninger af regeringens angreb 
på velfærden.

• Dens primitive form medfører en ekskluderende stigmatisering 
af alle danske borgere med en muslimsk identitet på trods af, at 
man bruger et lille fundamentalistisk mindretal som dække.

• Det bliver ren heksejagt, når mainstream-politikere i fuld alvor 
taler om at suspendere ytringsfriheden og andre grundlovssik-
rede rettigheder for udvalgte muslimske grupper, men ikke til-
svarende kristne/etnisk danske grupper.

Specielt folketingsgruppen kan her spille en afgørende rolle. Både 
mht. timing og adgang til pressen.

Begrundelse:
Forslaget taler for sig selv, så bare disse nødtørftige supplerende 
betragtninger:
• Det er helt uden proportioner og presse-etik, som TV2 har oppu-

stet sin dæk-historie med skjult kamera – samtidigt med, at stati-
onen nægter at udlevere råbåndene, så man kritisk kan vurdere 
substansen. Ligeledes forargelsen over det påståede sociale be-
drageri, når vi ved, at svindlere har lænset statskassen for 9 mia.

• Det samme gælder Mette Frederiksens hysteriske angst for at en 
så marginaliseret skulle være ved at ”ødelægge det danske sam-
fund” – uden den mindste refleksion over konsekvenserne af at 
ødelægge dagpengesystemet.

• Det er en uhyggelig farlig udvikling, når landets statsminister pba. 
dette vil ”udfordre grundloven” (læs: se bort fra grundlovssikrede 
rettigheder). Det skal jo ses i relation til, at én af hans fremmeste 
ministre ønsker en navngiven moske ”jævnet med jorden” – hvis vi 
ikke lige havde denne besværlige grundlov. Det er rimeligt uforstå-
eligt, at det ikke gav anledning til et minister-samråd.

Enhedslisten har i denne sammenhæng flere gange vist sig som én 
af de få ”fornuftens stemmer”. Men denne stemme kunne godt have 
været stærkere ift. hele skævvridningen.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Aarhus

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB tilslutter sig ikke.
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Allan Krautwald, Svendborg
Enhedslisten står historisk stærkt.

Spørgsmålet er hvordan vi kommer vi-
dere, skaber fornyet begejstring om vores 
politiske projekt, så vi kan tiltrække end-
nu flere medlemmer og vælgereVores po-
litik rammer på en række områder direk-
te ind i den aktuelle dagsorden, men sam-
tidig viste valget sidste år, at andre partier 
med lignende dagsordner trækker en del mennesker til sig, som bur-
de udgøre vores kerne.

Hvis vi formår at styrke og skærpe vor profil yderligere, er poten-
tialet for en yderligere styrkelse af partiet stort.

Store dele af befolkningen støtter:
Vores kamp mod nedskæringer
Vores modstand mod EU’s liberalistiske politik
Grøn omstilling
Ordentlighed i flygtningedebatten
Det må vi tage ved lære af og i langt højere grad inddrage befolk-

ningen ved ikke alene at støtte de folkelige bevægelser langt mere 
markant, men også være med til at skabe dem. For kun gennem et 
massivt pres udefra kan vi håbe på forandringer. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal nedprioritere arbejdet i 
Folketinget, men i denne valgperiode genskabe vores position som 
vagthund og løfte egne sager.

Dette arbejde må HB sætte sig i spidsen for. Vi har i den forløbne 
periode haft et konstruktivt samarbejde i HB og dette arbejde vil jeg 
gerne fortsat bidrage til.

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i en årrække, både på 
en række tillidsposter og i forskellige bevægelser. I de år sene-
re bl.a. i ”Syg i Svendborg” og senest”Bekæmp Fattigdom NU”. 
Jeg er medlem af den nuværende Hovedbestyrelse.

krautwald@oncable.dk 

Anne O. Jørgensen,  
Nørrebro Park
Hermed stiller jeg op til HB. Jeg har været 
medlem af Enhedslisten i syv år, hvor jeg 
er medlem af redaktionen på Rød+Grøn og 
Kvindeudvalget. Ligeledes har jeg de sidste 
fire år siddet i bestyrelsen i min afdeling i 
Nørrebro Park.

Jeg er 37 år, arbejder som fuldmægtig i et 
ministerium og bor på ydre Nørrebro i København.

Enhedslisten er inde i en fornem udvikling, hvor vi som parti har 
evnet at blive stående på vores revolutionære ståsted, alt i mens vi 
hele tiden har forfinet vores evner til at kommunikere klart, så folk, 
der ikke er politisk skolet på venstrefløjen, kan følge vores argu-
menter. Vi skal dog som parti blive endnu bedre til at skabe synergi 
mellem det lokale afdelingsarbejde og hvad der rør på sig i landsor-
ganisationen, Folketinget og EU-parlamentet. Via min erfaring med 
medlemskommunikation i min afdeling, kan jeg bidrage til dette. 

Som feminist vil jeg naturligvis gerne bidrage til at skrive vores 
feministiske delprogram. Desuden håber jeg, det kan blive en lejlig-
hed til, at vi internt i vores parti får skabt en mere inkluderende kul-
tur, så der fremover vil være flere kvinder (og andre såkaldte mino-
riteter) på talerstolen til vores parties årsmøde, flere debatindlæg 
fra kvinder i Rød+Grøn, og så vi kan bidrage med at trække ande-
len af kvinder i lokalpolitik op. Her kan vi bl.a. lære af vores søster-
partier i Sverige og Tyskland, så vi i endnu højre grad bliver et femi-
nistisk parti.

anneoj@hotmail.com 

Her kan du læse om de opstillede til hovedbestyrelsen. Under hver 
kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgs-
mål eller behov for uddybning. Hovedbestyrelsen vælges på årsmø-
det af de delegerede. Der skal vælges 25 til hovedbestyrelsen.

1. Allan Krautwald, Svendborg
2. Anne O. Jørgensen, Nørrebro Park
3. Annemette Leth Nielsen, Faaborg-Midtfyn
4. Astrid Vang Hansen, Frederiksberg
5. Christian Juhl, Silkeborg
6. Daniel Panduro, Frederiksberg
7 David Rønne, Østerbro
8. Else Kayser, Aarhus
9. Gunna Starck, Indre By
10. Hans Jørgen  Vad, Aarhus
11. Helena Jørgensen, Helsingør
12. Helge Bo Jensen, Albertslund
13. Jakob Nerup, Frederiksberg

14. Jakob Sølvhøj, Herlev
15. Jeanne Toxværd, Gentofte
16. Katrine Toft Mikkelsen, Brønshøj-Husum
17. Lasse P. N. Olsen, Aalborg
18. Lole Møller, Amager Øst
19. Maja W. Albrechtsen, Aarhus
20. Marianne Rosenkvist, Amager Vest
21. Michael Voss, Frederiksberg
22. Mikkel Warming, Sydhavnen
23. Per Bregengaard, Blågård
24. Per Clausen, Aalborg
25. Per Monnerup, Holstebro, Lemvig, Struer
26. Rasmus Falck Østergaard, Aalborg
27. Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus
28. Rosa Lund, Nørrebro Park
29. Signe Færch, Brønshøj-Husum
30. Stig Larsen, Albertslund
31. Tenna Vebert Birk, Greve/Solrød

8. Opstillede til Hovedbestyrelsen
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Annemette Leth Nielsen, 
Faaborg-Midtfyn
Jeg hedder Annemette, er 36 år og er før-
tidspensionist. Til daglig slår jeg mine fol-
dere i Faaborg-Midtfyn afdelingen.

Yderligere er jeg aktiv i Handicappolitisk 
udvalg, og semi-aktiv i Palæstinaudval-
get. Jeg er ligeledes med i Queerudvalget og 
sommerlejrudvalget.  

Vores parti har i de seneste år været igennem en så rivende ud-
vikling, at det til tider har været svært at følge med. Vi er ikke læn-
gere det lille parti med blot 4 eller 5 kandidater siddende inde i folke-
tinget, eller kun har byrådsmedlemmer hist og her.

Vi er over det hele nu. Men det kræver arbejde og organisering, 
både blandt vores medlemmer, vores FT-kandidater, byrødder og re-
gionsrødder. Det er nu vi skal samle os, så vi forbliver stærke, og bli-
ver spredt yderligere ude i det ganske land.

Jeg stiller op til HB for at kunne være med til denne opbygnings-
fase indefra.

Og når jeg snakker om arbejde og organisering for at gøre os stær-
kere, så er det jo værd at nævne, at vi gennem det seneste år har haft 
meget fokus på vores udvalg. Og netop disse udvalg sidder inde med 
ekspertiser som kan benyttes af vores FT-kandidater, HB, byrødder, 
og regionsrødder. Ved at sidde i HB, ønsker jeg at hjælpe til med at nå ud 
til jer i de forskellige udvalg, så vi kan være fælles om politikudvikling. 
Sammen kan vi i fællesskab skabe et parti som består. Med en 
håndsrækning ud til de menige medlemmer, udvalgene, og de små 
afdelinger kan vi danne grobund for et bestående parti med Fælles-
skab som basis.

annem79@hotmail.com 

Astrid Vang Hansen,  
Frederiksberg
Det er klogt og vigtigt at Enhedslisten i den 
kommende periode vil udvikle et femini-
stisk delprogram. Mange kvinder arbejder 
i den offentlige velfærd og er derfor helt 
centrale i kampen mod kommunale ned-
skæringer. Kvinder er også i front i solidari-
tetsarbejdet med de mange flygtninge der 
kommer hertil. I den seneste tid har højrefløjen i stigende grad for-
svaret deres racisme, angreb på frihedsrettigheder, imperialisme og 
krig med et påstået forsvar for kvinder. Dette gør udviklingen af en 
offensiv antiracistisk og antiimperialistisk feminisme endnu mere 
påtrængende. Vi har brug for en feministisk politik der kan binde 
forsvaret for velfærd og solidariteten med flygtninge sammen. Det 
vil jeg gerne fortsat bidrage til i hovedbestyrelsen.

En anden vigtig opgave er udviklingen af et europæisk politisk 
projekt der på en gang afviser EU og samtidig kan forbinde de pro-
gressive bevægelser i Europa mod nedskæringer, for flygtningeso-
lidaritet og for grøn omstilling. Enhedslisten må og skal deltage i op-
byggelsen at et politisk projekt for Europa der kan forbinde og ud-
vikle bevægelserne og repræsentere et politisk alternativ til såvel 
EU’s traktatfæstede nyliberalisme, som højrepopulismens nationa-
listiske racisme.  

Jeg har været medlem af Enhedslisten og SUF siden 2005 og væ-
ret engageret i talrige aktivistiske bevægelser for velfærd, uddan-
nelse, feminisme, fred, EU-modstand, grøn omstilling og meget an-
det. Til dagligt læser jeg geografi.

astridvanghansen@gmail.com 

Christian Juhl, Silkeborg
Der ligger alvorlige opgaver, men også mu-
ligheder foran os:
• regeringen er blå, men svag
• socialdemokraternes politik er socialli-

beral
• EU er i krise
• klimaet er truet
• flygtninge har brug for hjælp
• Enhedslisten halter på det udenomsparlamentariske ben
• vi er det største parti på venstrefløjen
Der skal udvikles politik og arbejdsmetoder.

Med 9500 medlemmer, en stor folketingsgruppe og rigtig mange 
byrødder og regionsrødder har vi en god basis for at ændre tingene. 
Flere aktive medlemmer, lettere adgang til at blande sig, større lokal 
aktivitet og flere medlemmer, der stiller op som tillidsfolk, som akti-
ve i deres fagforening eller som gode aktivister i miljøbevægelser, 
fredsgrupper, internationale solidaritetsgrupper, og sociale bevæ-
gelser. Det er opgaver som ledelsen skal tage fat i.

Vi skal blive bedre til at reagere hurtigt med demonstrationer, og 
happenings.

Vi skal fastholde et højt aktivistniveau, selvom vi i en periode har råd 
til at ansætte flere. Aktivismen skal ikke skylles ud med badevandet. 
Vi er godt på vej - men vi har et stort ubrugt potentiale. 
Det vil jeg arbejde for i HB.

christian.juhl@ft.dk 

Daniel Panduro, Frederiksberg
Folkeskolelærer, kommunalbestyrelsesmed-
lem, studerende
”Et lokalt forankret, deltagende parti.”

Enhedslistens lokalafdelinger er, i mod-
sætning til alle andre partier, ikke blot væl-
gerforeninger, men aktive handlefælles-
skaber. Derfor skal hovedbestyrelsen i den 
kommende periode prioritere at understøt-
te det lokale arbejde med at opbygge og styrke afdelingerne, særligt 
der hvor Enhedslisten i dag ikke har en lokalpolitisk stemme. Det-
te gøres blandt andet ved at uddanne organisationens kerne, med-
lemmerne: At være en dygtig socialistisk aktivist er ikke bare evner 
man er født med, men noget man skal lære. Vi får mange nye med-
lemmer i disse år, også medlemmer der ikke tidligere har været poli-
tisk aktive. Det er kun ved træning, praktisk erfaring og uddannel-
se, at vi kan blive dygtigere i morgen, end vi var i går. 

Hvis vores socialistiske løsninger skal nå endnu bredere ud og 
have tilslutning fra endnu flere danskere (både gamle og nye), skal 
vi kombinere vores klare, radikale holdninger med her-og-nu løsnin-
ger på de aktuelle problemer, som folk oplever. Det kan kun lykkes, 
hvis vi som parti spiller sammen lokalt, i byråd og regioner, i bevæ-
gelserne og i Folketinget

Disse opgaver vil jeg gerne være med til at løfte.

Daniel.panduro@enhedslisten.dk 
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David Rønne, Østerbro
Jeg er relativt nyt medlem i Enhedslisten, 
men har hurtigt fundet et parti, som tog i 
mod mig med åbne arme, og som i den grad 
har givet mig lov til at engagere mig. Jeg er 
afdelingens lokaludvalgsmedlem, jeg sid-
der i lokalafdelingens bestyrelse og i regi-
onsledelsen for Region H. Jeg tror på vigtig-
heden af at kæmpe mod den ny-liberalisti-
ske retorik, som er i gang med at ødelægge vores samfund.

Med vores socialistiske udgangspunkt, er det vores opgave bredt 
at adressere de problemer den almindelige lønmodtager oplever. 
Derfor skal vi som parti også formulere troværdige, alternative svar 
på de spørgsmål som er vigtige for grupper, som ikke traditionelt har 
været vores vælgere: Bl.a. udkants-danmark, dem i landbruget og 
boligejerne. Det er et stykke arbejde jeg mener er vigtigt og som jeg 
gerne vil kaste mig over.

david@david-trappaud.com 

Else Kayser, Aarhus
”For styrkelsen af sammenhængskraften I 
Enhedslisten”. I 2015 vedtog vi et nyt orga-
nisationspapir ”Vision og delmål”, hvor po-
litik, organisation og administration frem-
står som hinandens forudsætning for at 
skabe grundlæggende samfundsforan-
dringer jf. Enhedslistens principprogram 
2014. En af morgendagens udfordring er at 
fastholde medlemmerne i partiet og få dem med i fælles aktiviteter 
i afdelinger og udvalg, fremfor de, grundet skuffende forventnin-
ger, vælger at forlade partiet. Vi skal styrke lokalafdelingerne m.h.b. 
på at bidrage til integration af medlemmer i lokalafdelingerne, samt 
udvikling af en sammenhængende strategisk politik på lands, re-
gionalt og lokalt plan. Næste års fælles opgavebliver at forberede 
kommunal- og regionsvalg i 2017. Der må sættes fokus på indholdet i 
og betydningen af bevægelsesarbejde og som må omsættes til kon-
kret handling. At vi gør det vi siger og er synlige i vores handlinger.

Der må som optakt til kommende overenskomstforhandlinger 
sættes fokus på den teknologiske udvikling i forhold til fremtidens 
arbejdsmarked, hvor vi drøfter arbejdsvilkår, arbejdstid, fordeling 
af arbejdet, uddannelse. Kampen for ligestilling og ligeløn må fort-
sættes og langt stærkere samtænkes med kampen for fred og in-
ternational solidaritet og indgå i lokalafdelingernes arbejde. Aktu-
elt sidder jeg i HB og økonomiudvalget, regionsbestyrelsen, den re-
gionale bagrundsgruppe, sundhedspolitisk udvalg samt arbejdsud-
valget vedr. Folkemødet 2016.

Elsekayser@gmail.com 

Gunna Starck, Indre By
I HB vil jeg især arbejde på, at Listen bliver 
mindre centralistisk, mere demokratisk, 
mindre bureaukratisk, mere fræk, mindre 
fodslæbende og meget sjovere.

Tingene tager alt for lang tid, de gode ide-
er dør og vi skal turde nøjes med livrem eller 
seler. Hver gang der sker en fejl, skal vi ikke 
lave en regel.

Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg rigtig ger-
ne vil bidrage til, at vi får et feminismeprogram, som medlemmerne 
kan forklare, forsvare og holde af. 

Listen skal ikke give køb på at være anderledes men holde fast i 
sin flade struktur. rotationsordninger, partiskat, enhedsløn og hvad 
der ellers signalerer, at vores praksis afspejler vores drømme om et 
andet samfund.

Jeg er en gammel dame, der har været med fra starten og tror, at 
jeg kan bidrage med en vis fanden i voldskhed, solid viden om, hvad 
der rør sig samt flid og gode ideer. Se evt. mere i min ft-opstilling

gunna@enhedslisten.dk 

Hans Jørgen Vad, Aarhus
Jeg har pga. rotation været ude af HB si-
den 2014, men ellers siddet der siden 2007 
og tidligere i perioder tilbage fra 2000. Mit 
fokus har altid været en styrkelse af En-
hedslistens græsrodsarbejde, fx i organisa-
tions-udvalget, i vores lærernetværk, hvor 
jeg er kontaktperson og i Århus, hvor jeg 
sidder i bestyrelsen. Har været aktiv på så 
forskellige felter som Palæ-solidaritet, kamp mod budgetbesparel-
ser og Antiracistisk Netværk og lige nu er mit hovedfokus ”Kommu-
nalt oprør”.

Bliver jeg valgt til den nye hovedbestyrelse, vil jeg ikke kun ar-
bejde for at Enhedslisten bekæmper DENNE regering, men også får 
udviklet en klar oppositionsstrategi ift. til en evt. kommende SD-re-
gering. Vi må tage den fulde konsekvens af, at den parlamentari-
ske strategi om at ”trække regeringen til venstre” til slut lå i ruiner. 

Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi styrker vores konkrete 
praksis udenfor Borgen, som ikke bare skal forpligte landskontoret, 
men også folketingsgruppe, pressekontor og FT-ansatte.

Vi har i dag over 50, som arbejder på fuld tid for Enhedslisten, og 
jeg tror, at vi er mange, som ikke synes, at det har afspejlet sig i en 
tilsvarende forøget udadvendt indsats, hverken aktivitets- eller 
kommunikationsmæssigt.

Jeg tror stadig, vi har brug for en klar omsadling. Fx er årsmø-
de-vedtagelsen om en netavis gået helt i glemmebogen, og det er 
heller ikke meget vi har sagt om svindelen med SKAT. Ligesom der 
stadig er behov for flere ansatte ude i provinsen. Så der er nok at 
tage fat på 

hjvad@stofanet.dk 
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Helena Jørgensen, Helsingør
Vi er alle kammerater og står fælles om alle 
vores overskrifter. 

Måden vi mener man behandler menne-
sker der flygter fra krig, og de der står uden 
arbejde, de der er syge, de ældre, børn. Ting 
som arbejde, overenskomster osv. Fælles-
skab og solidaritet er også begreber vi alle 
tilslutter os, og det på tværs af opstillede 
regler om landegrænser og etniske tilhørsforhold. Alle disse ting 
der udgør vores grundessens for at opnå et bedre samfund og ver-
den. Så hvad skal jeg fremhæve for at I stemmer på mig som opstil-
let til hovedbestyrelsen?

Jeg kigger på disse ord og tænker, hvad syntes jeg der mangler na-
tionalt? Fællesskaber og solidaritet! Med de nederst i samfundet. De 
bliver mere og mere udsatte, takke være vores regerings førte poli-
tik. Det bliver mere og mere tilladt at sparke nedad og grupperne ne-
derst sparker til tider ud til siden, i ren desperation. Resultatet: på 
frygtelig kort tid er det blevet mere eller mindre acceptabelt…

Hvad kan vi gøre? Vi kan styrke vores lokalafdelinger i arbejdet, 
så vores budskaber kommer ud og vise at der er et alternativ. Der er 
en anden måde at føre politik på, det handler om at vælge noget an-
det end hvad der føres nu. Og med den rivende udvikling der sker, så 
haster det! Vi må vise, nede fra og op, at det handler om prioriteter!

Og hvem er jeg så? Jeg er fra Helsingør, har lige rundet de 40 år. 
Jeg kender livets skyggeside, men også den lyse side. Jeg læser til so-
cialrådgiver. Jeg sidder i bestyrelsen og er kontaktperson i vores af-
deling.

helenajrgensen@gmail.com 

Helge Bo Jensen, Albertslund
Jeg har været medlem af HB siden 2012 – 
og vil gerne stille op igen. Med knap 10.000 
medlemmer og mange valgte repræsentan-
ter er vi i en meget gunstig situation. Den 
tidligere regering angreb vores velfærd over 
en bred front – og det er indlysende, at det 
forsætter under V-regeringen. Vi skal ud-
trykke og være med til at organisere mod-
standen og vise, at der er et alternativ. Vi skal ikke stille os tilfredse 
med at regulere markedsøkonomien, men konsekvent sætte fælles-
skab og demokrati ind imod kapitalisme og markedskræfter.

Vi skal undgå topstyring og i stedet udvide og forbedre vores 
medlemsdemokrati. Det er en af HB’s vigtigste opgaver, at gøre det 
muligt og interessant for flere af vores medlemmer at blive aktive. 
Støtte og opbakning til lokalafdelingerne – og ikke mindst inddra-
gelse - er helt central.

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

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

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

EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik. 
Jeg har været aktiv i Enhedslisten siden starten. Som aktivist, som 
ansat, som folketingskandidat, som kommunalpolitikker, i lokalaf-
delingen og i HB og FU. Jeg er 56 år, kultursociolog, gift og har tre 
døtre, heraf to hjemmeboende. Jeg sidder i KB - nu som en af tre re-
præsentanter for Albertslunds næststørste parti!

helge.bo.jensen@albertslund.dk 

Jakob Nerup, Frederiksberg
Enhedslisten er uden konkurrence det stør-
ste venstreorienterede parti. Med størrelse 
følger ansvar. Vi er det parti, som taler imod 
smadringen af velfærden og for flygtnin-
genes rettigheder. Vi er det parti, som har 
ansvaret for, at kampen mod forringelser af 
dagpenge eller SU’en bliver til mere end ord 
fra Christiansborg. Organiseringen og ret-
ningen for vores parti har en konkret betydning for om store vigti-
ge samfundskampe vindes eller tabes. Det er HB’s vigtigste opgave.

De kommende politiske kampe mod regering og arbejdsgivere, for 
et grønnere og mere klimavenligt samfund og de grundlæggende 
solidariske og feministiske værdier, forudsætter en stadig udvik-
ling af Enhedslisten. HB’s fokus må handle om at flertallet af vo-
res tusinder af medlemmer og sympatisører medinddrages i politisk 
diskussion og handling. Vi skal ikke måle os på, hvor mange der kan 
være i et kælderlokale, men hvordan vi fylder den lokale sportshal.

I min optik er HB et spørgsmål om lederskab. HB skal hverken de-
tailstyre organisationen eller fortabe sig i politiske kommadiskus-
sioner. Lederskab handler om, at give retning til organisationen. 
Det er at prioritere indsatsen og ressourcer. Det er at holde fokus på 
klassekampen frem for det interne partiliv. HB skal kunne forene 
det parlamentariske, det faglige, afdelingerne, netværkene og det 
aktivistiske i fælles retning og udvikling.

Jeg er faglig aktiv, har tidligere siddet i HB og arbejder som ar-
bejdsmarkedspolitisk rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe.

jakobnerup@gmail.com 

Jakob Sølvhøj, Herlev
På vores årsmøde i 2015 forpligtede vi os 
til at være en drivkraft i udviklingen af en 
stærk venstrefløj. En venstrefløj, der må 
styrke og udvikle sig selv i politisk modsæt-
ning til både højrefløjen og Socialdemokra-
terne. Det er en central opgave for en ny 
hovedbestyrelse at tage konkrete initiati-
ver til at føre denne målsætning ud i livet.

Vi skal arbejde systematisk med at sikre fælles retning i arbejdet i 
folketing, kommuner og regioner og forbinde det med arbejdet i be-
vægelserne. Kampen mod omprioriteringsbidraget og de kommuna-
le besparelser er et godt eksempel på det. Nye initiativer må udvik-
les på miljø- og klimaområdet og i forhold til flygtningepolitikken.

Vores kommunalpolitiske gennembrud har givet nye muligheder 
for at udmønte vores politik i konkrete lokale initiativer tæt på bor-
gernes hverdag. Det er en vigtig opgave at forberede kommunal- og 
regionalvalget næste år, så vi kan omsætte den store lokalpolitiske 
indsats til ny fremgang ved valget.

Jeg vil i hovedbestyrelsen lægge vægt på arbejdet med udviklin-
gen af en stærk venstrefløj og en styrkelse af sammenhængen mel-
lem det parlamentariske arbejde og arbejdet i bevægelserne. Jeg har 
været med i Enhedslisten fra starten. I næsten hele mit arbejds-
liv har jeg arbejdet og haft tillidshverv i fagbevægelsen. Siden juni 
2015 har jeg siddet i folketinget. Valgt i Vestjylland. Jeg er handicap- 
samt børne- og undervisningsordfører og er netop valgt som grup-
peformand. Jeg har siddet i hovedbestyrelsen siden 2012.

jakob.solvhoj@ft.dk 
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Jeanne Toxværd, Gentofte
Enhedslisten har store opgaver foran sig i 
de kommende år! 

Den håndholdte regering afvikler vel-
færdssamfundet og det sociale sikkerheds-
net har så store huller, at vejen fra at være 
tryg til fattigdom er blevet ekstrem kort. 
Enhedslisten har Ø mærket Danmark og er 
stærkt repræsenteret i både kommuner, re-
gioner og folketinget – det skal vi bruge til at koordinere det kom-
munale oprør i samarbejde med Enhedslistens medlemmer og be-
vægelser som velfærdsalliancen og Bekæmp Fattigdom.

Enhedslisten skal markere sin antikapitalistiske politik og gå for-
rest i kampen for demokrati og mod højreradikale kræfter. Vi skal 
være markante i kritikken af andre partier der har for vane at spille 
udsatte grupper ud mod hinanden.

Vi skal være et parti der organisatorisk reagerer hurtigt, klart og 
tydeligt – vi skal bakke op om bevægelsernes arbejde – både de loka-
le bevægelser og fagbevægelsen. 

Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i tre år, været kontaktperson i 
en årrække, er med i Gentoftes AU og repræsenterer Enhedslisten i 
Gentoftes Kommunalbestyrelse.

Jeg er 56 år, mor til en voksen datter, feministisk socialist og glæ-
der mig til det kommende års debat om Enhedslistens feministiske 
profil og politik. Jeg er uddannet cand.pæd. med en bred erfaring in-
den for alle pædagogiske områder.

Jeanne.toxvaerd@gmail.com 

Katrine Toft Mikkelsen,  
Brønshøj-Husum
Jeg har siddet i HB i 4 år og ønsker at fort-
sætte denne opgave. Vi er bl.a. med ud-
gangspunkt i årsmødevedtagelserne fra 
sidste år i gang med at gøre Enhedslisten 
endnu stærkere både organisatorisk og po-
litisk så vi kan løfte opgaven som et socia-
listisk parti, der kæmper for et andet sam-
fund. Vi skal sætte en dagsorden og opbygge og styrke mobiliserin-
ger og aktiviteter.

Vi skal ikke lade os begrænse af, hvad der er ”parlamentarisk mu-
ligt”, hvad EU dikterer eller hvad f.eks. fagforeningsbosserne vil 
være med til, men i højere grad vurdere, hvad der kan skabe og styr-
ke bevægelse. Vi skal med udgangspunkt i folks hverdag være dem, 
der præsenterer alternativer til de kapitalistiske kriseløsninger. En-
hedslisten er med vores kritik af det kapitalistiske system og vo-
res bud på et alternativ så nødvendig som nogensinde. Kapitalis-
men er ikke en naturlov. Markedskræfterne er måske nok stærke, 
men det er ikke tyngdeloven vi taler om. Det er et menneskeskabt 
samfundssystem og som sådan kan det også ændres af mennesker. 
Men ord alene gør det ikke. Der skal bevægelse, mobiliseringer, ak-
tive mennesker til. 

Jeg er 45 år, har været medlem af Enhedslisten siden 1994 og bor 
i Brønshøj med mand og fire børn i alderen 8-16 år.

katrine@ktmj.dk 

Lasse P. N. Olsen, Aalborg
35-årig kommunal fuldtidspolitiker, nordjy-
de og far. Jeg repræsenterer Enhedslisten i 
byrådet i Aalborg, hvor jeg er miljø- og ener-
girådmand og arbejder førstehånds med 
grøn omstilling og offentligt ejerskab.

Et af mine absolutte yndlingscitater er 
fra arbejderdigteren Carl Scharnberg, som 
skrev: 

”Henvend dig til andre i et sprog, de forstår. Forstår de dig ikke, er 
fejlen din.” 

I Enhedslisten har vi taget hans ord til os og formår at formulere 
socialistisk politik på en måde, så mange hører efter. Det er en ud-
vikling, vi bør glæde os over, og det er en væsentlig del af forklarin-
gen på vores landsdækkende gennembrud.

Enhedslisten skal være det vigtigste oppositionsparti i og uden 
for Folketinget. Vi oplever i disse år en nyliberalistisk offensiv, og jeg 
ser det som en central opgave for Enhedslisten at samle alle gode 
kræfter til kamp mod højrefløjens angreb på velfærdssamfundet, 
på menneskers rettigheder og på klima- og miljøpolitikken.

Ikke fordi, vi skal stille os tilfredse med de tilkæmpede rettighe-
der i det nuværende system med dets åbenlyse mangler, men (sagt 
lidt højstemt) fordi forsvarskampen i dag vokser ind i kampen for et 
menneskeværdigt samfund i morgen.

Den igangværende kamp for et kommunalt oprør mod højreflø-
jens nedskæringspolitik skal ses i dette lys.

Når jeg har valgt at stille op til HB efter et par års pause, skyldes 
det først og fremmest, at jeg gerne vil være med til at gøre Enhedsli-
sten klar til nye sejre ved kommunal- og regionalvalget i 2017.

Lassepno@gmail.com 

Lole Møller, Amager Øst
Gid du må leve i interessante tider! Sådan 
lyder en kinesisk forbandelse, fordi det ofte 
betyder, at ulykkerne står i kø. På kort tid 
har den borgerlige regering forringet leve-
vilkårene for de mest udsatte og sårbare og 
sat tommelskruer på kommunernes økono-
mi, der betyder nedskæringer, servicefor-
ringelser og fyringer.

Kampen for social retfærdighed skal være en central del af vores 
arbejde i hverdagen.

Vi skal derfor sammen med andre skabe en velfærdsbevægelse, 
der kan sætte en stopper for yderligere underminering af velfærds-
ordninger, som generationer har kæmpet for. Vi skal sætte fokus på 
bekæmpelse af fattigdom, sige stop for udsalget af samfundsejen-
dom og privatiseringer i den offentlige sektor. 

Jeg er cand.mag. i samfundsfag og historie og har i en lang årræk-
ke især arbejdet med social- og arbejdsmarkedspolitik som landsse-
kretær i Socialpolitisk Forening, socialpolitisk konsulent i fagbevæ-
gelsen og socialfagslærer. Med det socialpolitiske engagement i be-
hold giver det god mening at fortsætte det arbejde i tilværelsen som 
pensionist,

Jeg har været politisk aktiv siden min pure ungdom i kampen mod 
EU, i freds- og solidaritetsarbejdet, i kvindebevægelsen og med po-
litisk oplysningsarbejde.

Noget af denne erfaring må stadig kunne nyttiggøres.
Jeg har siddet i HB og FU i de seneste 6 år og desuden været aktiv 

i Rød+Grøns redaktion, socialpolitisk udvalg og aktiv omkring Fol-
kemødet på Bornholm. Jeg tager gerne en sidste runde.

lole@mail.dk 
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Maja W. Albrechtsen, Aarhus
Kære venner. 
Jeg har gennem det seneste halve år haft 
min første periode i hovedbestyrelsen, 
og det har været utrolig spændende - dog 
lidt kort grundet det sene årsmøde. Vi er 
kommet i gang med at udarbejde kommis-
sorium for vores arbejde frem til feminis-
me-delprogrammet. Vi har arbejdet på in-
terne strukturer, økonomi og meget andet - arbejde jeg fortsat me-
get gerne vil være en del af, og som jeg håber på jeres fortsatte op-
bakning til. 

Kort om mig: Jeg sidder pt. på 2. periode i bestyrelsen i Århus, jeg er 
særligt aktiv i forbindelse med arbejdsmarkeds-, kommunal- og so-
cialpolitik, jeg er folketingskandidat i Horsens, og jeg har en kandi-
datuddannelse i pædagogisk filosofi med speciale i kritisk teori. Til 
dagligt arbejder jeg som socialrådgiver på Jobcenter Århus, hvor jeg 
sidder med udsatte unge i Unge og Uddannelse.  

majawolffalbrechtsen@live.com 

Marianne Rosenkvist,  
Amager Vest
Efter to perioder i HB og en i Forretningsud-
valget er jeg klar til et år mere.

Her vil jeg arbejde for et Ø som i ord og 
handling viser, at der findes alternativer 
til ”nødvendighedens politik” - for den lø-
ser ingen af de globale kriser – hverken når 
det gælder rovdrift på vores planet, fattig-
dom eller krig.

Herhjemme har Løkkes blå-sorte regering på kort tid formået at 
føre en uhørt fremmedfjendsk, krigerisk, miljøskadelig og asocial 
politik. Forringelserne mærkes bredt. De 4 år under den forrige re-
gering viste os, at løsningen ikke kommer fra et Socialdemokrati, 
som efterhånden er svært at skelne fra Venstre. Intet under at poli-
tikerleden er stor og de højre-nationale vejrer morgenluft.

Opgaven for Ø er derfor at modvirke apati og højredrejning ved 
både at formulere klare socialistiske alternativer til det nuværende 
system og ved at styrke de folkelige bevægelser.

Det er ad den vej forandringen kan ske. Ikke mindst flygtnin-
ge-solidariteten i hele Europa viser os hvad folkelig handling kan 
udrette. Derfor har jeg i år været aktiv i en række initiativer og bl.a. 
været talsperson i annonce-initiativet ”Velkommen til flygtninge – 
Nej til Støjbergs skræmmekampagner” og i netværket Bekæmp Fat-
tigdom NU.

I HB (og gerne fortsat i HB’s organisationsudviklingsgruppe) vil 
jeg arbejde for et parti som styrker og opbygger folkelig modstand 
gennem bevægelser som disse.

Jeg er 34 år, feministisk skribent, sociolog, klatre-instruktør og 
mor.

 
troldurt@gmail.com 

Michael Voss, Frederiksberg
På sidste årsmøde vedtog vi en vigtig po-
litisk udtalelse. Den peger på en række 
vigtige opgaver, vi skal løse for at virke-
lig blive det venstreorienterede alterna-
tiv til både blå blok og Socialdemokraterne.́  
Det arbejde har vi taget hul på. Kampag-
nen for kommunalt oprør peger i den rigti-
ge retning. Her sætter vi fokus på den lo-
kale kamp mod kommunale nedskæringer; vi forsøger at danne en 
bred fælles front på tværs af kommuner og faglige organisationer 
mod ”omprioriteringsbidraget”. Samtidig fortæller vi, at vi som par-
ti mener, at kommunerne skal have flere penge til velfærd, og vi har 
forslag til, hvor de kan hentes.

Men det har været en kort årsmødeperiode, og vi er ikke nået så 
langt med beslutningerne fra efteråret.  Derfor vil jeg godt være 
med en omgang til, og i den nye periode vil jeg igen lægge vægt på:
• at vi organiserer partiets medlemmers indsats i bevægelserne
• at vi sætter antikapitalistiske og systemoverskridende krav og 

forslag på den politiske dagsorden
• at vi bliver i stand til hurtigt at sætte alle partiets kræfter ind, når 

der opstår helt særlige situationer, hvor der er særlig lydhørhed 
for socialistiske løsninger og vilje til at skabe bevægelse.
På de indre linjer er det rigtig spændende, at vi skal udvikle, dis-

kutere og vedtage et feministisk delprogram. Her får jeg masser af 
inspiration hjemme fra Lise Lotte, der både forsker i, underviser i og 
er græsrodsaktiv på området.

Jeg er 62 og informationskonsulent i en folkeoplysningsorganisa-
tion. 

mv@dfs.dk 

Mikkel Warming, Sydhavnen
Folketingsvalget 2015 var et diffust pro-
testvalg, hvor partier der udfordrede mag-
ten gik frem. Desværre også højrekræfter. 
I hele Europa (&USA) er tilsvarende prote-
ster mod den elite, som bruger finanskrisen 
til at skabe fattigdom for flertallet og berige 
de få. Årsmødet 15 slog fast at vi er et parti i 
egen ret, som ikke skal definere os og vores 
handlinger ift socialdemokraterne.  

Som det største venstrefløjsparti skal vi sætte os i spidsen for at 
opbygge en ny venstrefløj sammen med bla. Alternativet og SF.  Som 
kan give troværdige, konkrete og visionære svar på de økonomiske, 
sociale og miljømæssige kriser, som præger vores samfund. Ligesom 
vi skal give endnu mere konkrete og solidariske bud på at takle kon-
sekvenserne af den europæiske flygtningekrise.

I det kommende år skal vi styrke og opbygge vores organisation – 
med vægt på lokal opbygning uden for de store byer. Bla. med regio-
nale ansættelser alle steder i landet.

Alle dele af Enhedslisten arbejder sammen om at udvikle det 
kommunale oprør. Det skal vi lære af til arbejdet frem mod kommu-
nalvalget i 17, hvis forberedelse er den vigtigste opgave for den nye 
HB. Fordi kommunalvalget er afgørende for at vi kan sætte os fast 
overalt i landet, og dermed blive uomgængelig alle steder.

Jeg har siddet i HB siden 2013, og FU det sidste år. Arbejder som le-
der af det boligsociale arbejde i Urbanplanen og er aktiv i den almene 
boligbevægelse. Har været aktiv på venstrefløjen siden DKU-med-
lemskabet i 1986, og i Enhedslisten fra 1996.

mikkel_warming@hotmail.com 
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Per Bregengaard, Blågård
Gymnasielærer og forfatter, 65 år.
Jeg vil i HB arbejde for, at Enhedslisten
• har en stærk humanistisk, økosociali-

stisk og marxistisk profil i offentligheden
• udvikler delprogrammer til en radikal, 

koordineret reformpolitik, hvor også det 
kommunale er med.

HB skal være Enhedslistens kollektive le-
delse. Politikudvikling sker i dialog med afdelinger, netværk og ud-
valg og i god kontakt med vore venner. Vi inddrager andre i vort ar-
bejde.

HB er ikke en slags parlament, hvis medlemmer arbejder med at 
markere sig i forhold til deres særlige bagland.

Og jeg mener, at jeg har god kontakt til alle strømninger i partiet. 
Siden 1967 har jeg uafbrudt været aktiv i først SUF og VS, siden fra 
starten i Enhedslisten. I 70’erne og 80’erne var jeg aktiv i beboerbevæ-
gelsen og en lejerforening på Nørrebro. I 90’erne frem til 2006 var jeg 
borgerrepræsentant og borgmester og arbejdede især med skoler og 
pædagogik. Senest har jeg været aktiv i Politisk-Økonomisk Udvalg 
og holdt ideologiske oplæg ved  bl.a. Enhedsliste-arrangementer. Jeg 
arbejdede gennem 35 år tæt sammen med en senegalesisk bondeud-
dannelsesbevægelse og er pt. aktiv i et demokratiprojekt i Tunesien. 
Muligvis er jeg en gammel rotte. Men vil være spritnyt i HB-sam-
menhæng. Blågård anbefaler min opstilling.

per@bregengaard.dk 

Per Clausen, Aalborg
Enhedslisten står i en helt ny situation. Vi 
er nu det store socialistiske parti på ven-
strefløjen. Det giver nye muligheder, for-
pligtelser og opgaver. Hvis vi skal kunne 
løfte denne opgave, må vi blive bedre til at 
understøtte vores medlemmers deltagel-
se i de politiske diskussioner og aktivite-
ter, som foregår i samfundet på alle planer.
Det handler både om uddannelse og skoling af medlemmerne og in-
put, som kan anvendes konkret på arbejdspladser, uddannelsesste-
der og i boligområder.

Vi skal også blive bedre til at inddrage medlemmer og andre i ud-
viklingen af vores politik. Vi skal udvikle vores politiske kultur, så 
vi bedre kan inddrage de grupper i befolkningen, hvis interesser, vi 
gerne vil varetage og som ikke fylder ret meget i vores parti i dag.

Vi skal blive bedre til at træffe hurtige beslutninger og føre dis-
se ud i livet og vi skal blive bedre til at inddrage alle dele af partiet i 
fælles kampagner og aktiviteter, som vi har set det i kampagnen for 
et kommunalt oprør.

Jeg er 61 år og er fra Aalborg, hvor jeg også sidder i den lokale af-
delingsbestyrelse og i byrådet. Jeg har været aktiv på venstreflø-
jen, faglige organisationer m.v. i 45 år og mener selv, at jeg har hø-
stet nogen erfaringer i dette arbejde, som stadig kan være nyttige i 
Enhedslistens HB. 

pc-byraad@aalborg.dk 

Per Monnerup, Holstebro,  
Lemvig, Struer
Jeg hedder Per Monnerup 

Jeg er 60 år og har været politisk aktiv si-
den midten af 1970’erne.

Jeg har altid brændt for fagforeningsar-
bejde og antikrigs arbejde.

Jeg har været værftsarbejder i Århus, 
hvor jeg gennem mit tillidsrepræsentant-
arbejde fik erfaringer med organisering og kampe for bedre forhold. 

Samtidigt var jeg aktiv i fredsbevægelsen. Jeg har altid været 
modstander af NATO, og den modstand er ikke blevet mindre gen-
nem årene.

Fra 1999 har jeg været ansat i fagforeningerne SiD og 3F, hvor jeg 
har været involveret i kampe for overenskomster i det vestjyske. 
Jeg underviste også tillidsvalgte i overenskomstsystemet, forhand-
linger m.v.. Det er nu blevet til et fuldtidsjob som underviser i 3F, bl. 
a. underviser jeg på 3F’s organiseringsuddannelse.

Gennem årene har undervisningen bragt mig rundt i Latinameri-
ka og Østeuropa. Det internationale arbejde er vigtigt for mig og det 
er noget Enhedslisten altid skal bidrage til.  

Jeg mener at politiske og faglige alliancer bygges gennem konkre-
te handlinger. Dette gælder både herhjemme og ude.

Jeg kan bidrage med et godt kendskab til arbejdsmarkedsforhold i 
Danmark. Jeg vil være med til at udvikle svar på Social Dumping, så 
vi kan få fat i de fagforeningsmedlemmer, der er frustrerede over at 
se deres job forsvinde til lavere lønninger og manglende overens-
komster. Vi skal lave internationale solidariske løsninger 

Jeg vil også bringe Vestjyllands forhold, f. eks. diskussioner om in-
frastruktur, med mig ind i Hovedbestyrelsen.

per.monnerup@3f.dk 

Rasmus Falck Østergaard,  
Aalborg
Enhedslisten er i en enestående situation, 
hvor vi er ved at udvikle os til et parti som 
både lokalt og nationalt kan samle befolk-
ningen i kampen mod den asociale borger-
lige politik. De lokale repræsentanter giver 
Enhedslisten mulighed for at skabe en lokal 
platform, som vi skal bruge, når vi skal ska-
be lokale bevægelser og samle modstanden imod den asociale bor-
gerlige politik, som stort set føres af alle andre end Enhedslisten. Det 
kræver, at vi i Enhedslisten arbejder sammen lokalt, regionalt og på 
landsplan. At vi får inddraget udvalgene og de faglige netværk i po-
litikudviklingen, som også skal ske lokalt i afdelingerne og ikke kun 
på Christiansborg. Afdelingerne er centrale i udviklingen, derfor 
skal vi videreudvikling vores organisatoriske uddannelse og sko-
ling, så det også sker lokalt eller regionalt og ikke kun på landsplan.  
Jeg er 33 år, bor i Aalborg. Jeg har været kontaktperson i Aalborg i 
4 år, jeg sidder i afdelingsbestyrelsen og har ligeledes været folke-
tingskandidat og siddet i regionsbestyrelsen i flere år. Jeg har væ-
ret aktiv i Enhedslisten i 7 år, medlem i 9 år. Jeg har bl.a. været aktiv i 
studenterpolitik, været fredsvagt i Palæstina, lavet lokalt bevægel-
sesarbejde og i juni 2013 var jeg med til at lave Arbejdsløshedskara-
vanen, hvor vi rejste fra Aalborg til Kbh. med stop i 7 byer underve-
jes. Jeg er pt. ansat som regional organisationssekretrær i Enheds-
listen Nordjylland. Jeg har siddet i HB i 2 perioder og siddet i forret-
ningsudvalget siden sidste årsmøde.

rasmusf@enhedslisten.dk 
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Rasmus Vestergaard Madsen, 
Aarhus
Et slagkraftigt parti kræver en stærk orga-
nisation. En stærk organisation der har styr 
på økonomien og som understøtter udvik-
lingen af partiet i hele landet. 

I den seneste Hovedbestyrelse har vi 
brugt mange kræfter på økonomistyring, 
men samtidig skabt plads til lokale ansæt-
telser og fremtidssikret egenkapitalen. Et arbejde som jeg er stolt af, 
og som jeg gerne vil være med til at fortsætte.

Vi skal være med til at løfte afdelingerne i hele landet, og gribe 
det uudnyttede potentiale vi har i mange mellemstore byer. Her lig-
ger en mulighed for både at få nye medlemmer og for at opsamle 
endnu flere vælgere end i dag. Vi skal gennem organisationstemaet, 
lokalt ansatte sekretærer og HB-kontakter understøtte dette arbej-
de, så vi kan reagere hurtigt på protester lokalt og indgå menings-
fuldt, når nationale bevægelser rører på sig.

Vi skal have udviklet en basis-partiuddannelse, som sikrer at alle 
medlemmer har de nødvendige politiske og organisatoriske kompe-
tencer til at kunne indgå aktivt i det politiske arbejde. Styrken i vo-
res parti er de aktive medlemmer!

Jeg er 24 år, pædagogstuderende, bor i Aarhus og arbejder som øko-
logisk landmand. Jeg ser mig selv som politisk generalist, og vægter 
den røde og den grønne politik lige højt. Siden 2010 har jeg været fol-
ketingskandidat i Østjylland, og det seneste år været 2’er i Sydjylland. 
Jeg har altid arbejdet med at skabe lokal aktivitet og med at løfte sa-
ger op på nationalt niveau - både som HB-kontakt og som FT-kandidat.

Rasmusv@enhedslisten.dk 

Rosa Lund, Nørrebro Park
Vi står overfor store opgaver i Enhedslisten, 
både politisk og organisatorisk. Som store-
søster på venstrefløjen skal vi gå forrest og 
præsentere socialistiske løsninger, som kan 
gøre en konkret forskel for alle de menne-
sker der i dag bliver ramt af højrefløjens uso-
lidariske og fremmedfjendske politik. 

Vi har som socialister en forpligtigelse til 
at styrke bevægelserne. Derfor skal vi i Enhedslisten bruge tid på at 
lægge de overordnede politiske linjer for partiarbejdet og udvikle, 
forstå og støtte arbejdet i bevægelserne. Bruger hovedbestyrelsen 
for meget tid på lovgivning og beslutningsforslag i Folketinget, går 
vi glip af muligheden for at skabe forandring. 

Jeg har i de to sidste hovedbestyrelsesperioder deltaget I arbej-
det om organisationens udvikling, hvor vi som følge af vedtagelser-
ne på sidste årsmøde har arbejdet med netop dette. Det arbejde vil 
jeg gerne fortsætte, fordi det er vigtigt at vi bliver ved med at udvik-
le vores organisation. 

Vores parti er heldigvis blevet større. Det betyder at vi har fået 
mere styrke, men det betyder at vi skal arbejde hårdere for at sikre 
et stærkt sammenspil mellem alle dele af vores parti. Jeg tror, det er 
nødvendigt at styrke alle Enhedslistens muskler, hvis vi skal foran-
dringer i samfundet. Det er vigtigt at hovedbestyrelsen kan facilite-
re og understøtte en tæt koordination mellem afdelinger, udvalg og 
politikere både kommunalt, nationalt og regionalt, så vi i fællesskab 
kan udvikle politik og handle som et samlet parti. Samtidig med at vi 
skal sørge for at aktivere alle de mange nye medlemmer vi har fået, 
får lyst til at blive aktive i partiet. Jeg håber, at jeg kan bidrage med 
mine erfaringer fra mine år i SUFs ledelse, og med mine erfaringer 
fra mit mangeårige arbejde i elev- og velfærdsbevægelsen. 

rosalund@gmail.com 

Signe Færch, Brønshøj-Husum
Jeg genopstiller til HB efter at have siddet 
en enkelt periode.

Enhedslisten er i gang med en stor op-
gave. Vi skal redefinere vores rolle i dansk 
politik. Vi er nu det største parti på ven-
strefløjen. Og det er os som skal være den 
samfundsforandrende kraft og sætte nye 
dagsordener. Vi skal turde være ambitiø-
se og have større politisk selvtillid. Vi skal vise,at vi vil indflydel-
sen og forandring, og vi skal blive endnu bedre til at tale til nye væl-
gergrupper og typer af medlemmer. Det kræver også et HB, der på 
den ene side kan sætte retning og prioritere og på den anden side 
vise ansatte og folketingsgruppen tillid, i erkendelse af at et stort 
og travlt parti, hverken kan eller skal detailstyres.

Jeg synes den organisatoriske ledelse af Enhedslisten er vigtig, og 
har i seneste periode siddet med i udvalget for Enhedslistens med-
lemsuddannelse. Jeg tror introduktionen af nye medlemmer og vo-
res fælles dygtiggørelse og skoling er en af vejene til at skabe et 
stærkere og mere handlende parti.

Jeg har bred erfaring i Enhedslisten, hvor jeg har siddet i forskellige af-
delingsbestyrelser, været ansat på Studiestræde, været folketings-
kandidat og siddet i Københavns borgerrepræsentation gennem 5 år. 
Jeg bor i Brønshøj med min kæreste og hans datter. Jeg arbejder som 
socialrådgiver i Gentofte kommune med socialt udsatte børn og fa-
milier.

signe.faerch@gmail.com 

Stig Larsen, Albertslund
Jeg vil arbejde for at Enhedslisten fortsæt-
ter med at udvikle sig som den ledende re-
volutionære kræft i Danmark. Hvis vi skal 
ændre samfundet kan det ikke gøres med 
stemmesedlen alene. Det har erfainger-
ne fra Grækenland tydelig vist. Vi kan hel-
ler ikke satse på en alliance med Social-
demokraterne som tydeligvis har parke-
ret deres politik hos finanskapitalen via EU. Derfor er forestillin-
gen om at ændre EU indefra også en utopi. Derfor skal Enhedslisten 
selv opstille sine mål og vise danskerne at der er en alternativ vej. 
Jeg er 60 år, uddannet biolog og cand. comm. Har været venstreori-
enteret hele mit liv og været medlem af Enhedslisten Ca. 10 år. Jeg er 
i KB baggrundsgruppen i Albertslund, sidder i ledelsen i Region Ho-
vedstaden og er med til at planlægge Sommerlejren.

sl@dkkom.dk 
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Tenna Vebert Birk,  
Greve/Solrød
Jeg er 34 år, og bor i Greve med min kæreste. 

Jeg har været politisk aktiv siden 2011. 
Er bestyrelsesmedlem i Greve/Solrød af-

delingen.
Jeg har primært erfaring inden for regi-

ons politik, sundhed, psykiatri, handicap 
,beskæftigelse og social området. Men er 
også en del inde i flygtninge området, og andre områder.

Jeg har mine erfaringer både fra mit eget liv som fysisk syg, samt 
en baggrund med misbrug mv.

Udover det, så følger jeg hele tiden med i forskellige grupper af 
patienter og borgere, og bliver hele tiden opdateret, om hvad der 
sker i virkeligheden, for de mange grupper.

Jeg har også, et bredt netværk af fagfolk inden for mine områder, 

så jeg også der, er med i hvad der sker. Jeg mener, at vi i Enhedslisten 
godt kan markere os mere på områder, som man kalder velfærdsom-
rådet.

Vi skal være langt bedre, til at være med hvor det sker. Samle er-
faringerne op, være med i demoer, og markere os i pressen. Ellers 
taber vi en stor befolkningsgruppe, som lider meget, i den markant 
forringet velfærd.

Vores kommunikation udadtil er ikke god nok! Vi skal være endnu 
mere i øjenhøjde, med alle befolknings grupper. Også dem som der 
ikke har overskuddet, til at sætte sig ind i politik.

Jeg kæmper også for, at vi i Enhedslisten ikke drejer for meget 
mod højre. Vi skal ikke være, et SF ”light”! Selvom det kan være na-
turligt at flytte sig, jo mere indflydelse man får. Vi skal holde fast i 
det Enhedslisten vi kender!

stjernebarnet@live.dk 

8.1 opstilling til kritisk revisor
Årsmødet skal vælges én.

Donna Mayer, Aarhus
J eg opstiller som kritisk revisor, fordi jeg mener, at jeg kan bidrage 
på en kritisk og konstruktiv måde til en gennemsigtig og ansvar-
lig økonomi i Enhedslisten til fortsat gavn for vort politiske arbejde.

Jeg går af efter 6 år som kasserer i Århus afdelingen, hvor jeg efter-
lader en robust og gennemsigtig økonomi.  I forbindelse med dette ar-
bejde har jeg samarbejdet med Enhedslisten centralt, og det har givet 
mig mange lejligheder til at reflektere over nogle af de valg, der bliver 
taget ift økonomi samt den måde de bliver kommunikeret til de frivil-
lige dele af organisationen (lokalafdelinger og aktivister), som er ryg-
raden i organisationen. Senest var det opkrævning af betaling for et 
google-system for byrødder, som vi blev orienteret om, efter at det 
blev vedtaget – uden at dem der skal betale, blev hørt.

Udover kasserer, er mine erfaringer med regnskab og budgette-
ring bl.a. at jeg har læst virksomhedsøkonomi-fag på handelsskolen, 
er administrator i den ejerforening, hvor jeg bor, og har været intern 
revisor for den svenske skole i Managua, Nicaragua. Som en del af 
mit daglige arbejde som rådgiver i CISU-Civilsamfundet i udvikling 
gennemfører jeg finansielt tilsyn med udviklingsprojekter og ud-
viklingsorganisationer med forskellige redskaber som MANGO He-
alth Check, som også kunne være relevant for os.

Jeg er i øvrigt medlem af Internationalt Udvalg (Udviklingspolitik 
netværk og Latinamerikagruppen) og var kandidat til byrådet i 2013.

donnaencasa@stofanet.dk 

Thomas Egholm, Vesterbro
Jeg vil gerne fortsætte arbejdet som kritisk revisor. Jeg mener det 
er vigtigt, at der sker en fortsat opfølgning på de beslutninger som 
Hovedbestyrelsen tager i forhold til forbruget af økonomiske res-
sourcer. Og at der er en person (eller flere) der følger med i udviklin-
gen; både af økonomien og hvordan Hovedbestyrelsen forbruger og 
planlægger forbruget af midler i vores landsorganisation.

Thomasegholm@gmail.com 

8.2 opstilling  
til vedtægtsnævn
Årsmødet skal vælge tre.

Bue Nielsen, Lyngby
Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1989. Jeg har gennem 
årene været med i både lokalt og centralt arbejde og har siddet i ved-
tægtsnævnet siden 2010.

bue@mail.tele.dk 

Jette Gottlieb, Christianshavn
Jeg genopstiller til vedtægtsnævnet. Jeg har været medlem af En-
hedslisten siden starten og har deltaget i langt de fleste årsmøder. 
Jeg har derfor en sikker fornemmelse af ånd og baggrund for vo-
res vedtægter. Jeg opfatter det som nogen af vores demokratiske 
grundpiller at vi har rotationsregler og antibureaukratiske bestem-
melser i vores vedtægter.

jette@amagergade1.dk 

Mikael Meldstad, Vesterbro
På opfordring ønsker jeg hermed at anmelde mit kandidatur til ved-
tægtsnævnet. Jeg tror opfordringen er kommet fordi jeg for nylig har 
været med til at gennemgå Enhedslistens økonomi og økonomistyring.

Jeg hedder Mikael og er 55 år. Jeg har i det store og hele været med-
lem af Enhedslisten siden dannelsen (afbrudt af nogle år i Sydafrika, 
hvor jeg arbejdede i en lokal NGO).

Jeg er ikke jurist, men jeg har siden min gymnasietid været invol-
veret i bestyrelsesarbejde for så forskellige organisationer som Det 
Frie Gymnasium, Filosofisk Forum, Studenterrådet ved Københavns 
Universitet, Danske Studerendes Fællesråd og SAP. I dag sidder jeg 
i forretningsudvalget for Afrika Kontakt samt i AC-klubbens besty-
relse og i Akademisk Råd – begge dele på RUC.

Jeg har derfor set en del forskellige sæt vedtægter og efterhån-
den også opnået en vis erfaring med fortolkning af samme, som jeg 
gerne vil stille til rådighed for Enhedslisten gennem arbejdet i ved-
tægtsnævnet.

mikael.meldstad@usa.net 
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8.3 opstilling til rød fond
Årsmødet skal vælge fem.

Fristen for opstilling til Rød Fond er forlænget til søndag den 15. 
maj kl. 9.00.

Jesper Hjelm Kristensen, Kalundborg
Jeg er medlem af Rød Fonds nuværende bestyrelse, Kontaktperson 
i Enhedslisten Kalundborg, samt medlem af Kommunalbestyrelsen 
samme sted. Med udgangspunkt i det lokale og nære politiske arbej-
de, vil jeg meget gerne fortsat bidrage aktivt til Rød Fond’s arbej-
de. I mine øjne har Rød Fond en vigtig opgave i at understøtte sy-
stemkritiske initiativer, folkebevægelser uanset deres størrelse og 
særligt nye strømninger der skaber debat og bevægelse. Enhedsli-
stens Rød Fond er et sejt initiativ der styrker græsrødder der flytter 
samfundet og samfundsdebatten, og den indsats vil jeg meget ger-
ne fortsat medvirke til. 

Linda Havanna Hansen, Vanløse
Selv mindre beløb kan gøre en forskel hos græsrødderne – og derfor 
vil jeg gerne fortsætte som medlem af Rød Fond. Jeg er 41 år, arbej-
der med kommunikation og bor i et dejligt kollektiv. Jeg har som ak-
tivist bl.a. arbejdet med retspolitik, antiracisme og konfliktmægling. 
Og nu holder jeg med stor fornøjelse kurser i taler, artikelskrivning 
mm. for græsrødder.

10.1 ÆF til budget 2017
Der afsættes 70.000 kr fra hensættelse til valgkampen, til ansæt-
telse af en medarbejder.

Stillet af hovedbestyrelsen

Kommentar fra hovedbestyrelsen

HB tilslutter sig selvsagt forslaget. Det indarbejdes, og der stemmes 
derfor ikke om det på årsmødet, med mindre det ønskes.

9. Vedtagelse af kandidatliste
På side 54-55 ses urafstemningsresultatet fordelt på afdelinger.

Kandidatliste
Årsmødet 2016 skal tage stilling til besættelse af 21 folketingsplad-
se. Evt. alternative kandidatlister skal indeholde samme antal kan-
didater.

Placering Storkreds Nr. 
1  Københavns Storkreds  1 
2  Sjællands Storkreds  1 
3  Østjyllands Storkreds  1 
4  Københavns Omegns Storkreds  1 
5  Fyns Storkreds  1 
6  Københavns Storkreds  2 
7  Nordjyllands Storkreds  1 
8  Sydjyllands Storkreds  1 
9  Nordsjællands Storkreds  1 
10  Vestjyllands Storkreds  1 
11  Sjællands Storkreds  2 
12  Københavns Storkreds  3 
13  Østjyllands Storkreds  2 
14  Fyns Storkreds  2 
15  Københavns Storkreds  4 
16  Nordjyllands Storkreds  2 
17  Københavns Omegns Storkreds  2 
18  Sydjyllands Storkreds  2 
19  Østjyllands Storkreds  3 
20  Københavns Storkreds  5 
21  Sjællands Storkreds  3
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 Aktiver 2015  2014
 Driftsmateriel og inventar 593.496 684.866 
 Materielle anlægsaktiver 593,496 684,866 
      
 Deposita  202.503 158.372 
 Rød Fond  1.398.919 554.523 
 Finansielle anlægsaktiver 1.601.422 712.895 
 Anlægsaktiver 2.194.918 1.397.760 
      
 Varebeholdning 30.874 133.926 
      
 Mellemregninger  498.219 713.797 
 Andre tilgodehavender  132.222 189.640 
 Periodeafgrænsningsposter  45.932 107.628 
 Tilgodehavender 676.374 1.011.065 
    
 Likvide beholdninger 3.033.694 1.581.181 
    
 Aktiver i alt 5.935.860 4.123.933 

 Passiver 2015  2014
 Overført resultat  315.327 -797.552 
 Reserve for Rød Fond   1.398.919 1.420.597 
 Reserve for Vikarfond   325.000 0 
 Reserve for Valgfond   0 0 
 Egenkapital  2.039.246 623.045 
      
      
 Modtagne forudbetalte kontingenter   88.426 85.646 
 Leverandører af varer     
 og tjenesteydelser   415.738 409.312 
 Mellemregninger   208.143 50.438 
 Afdelingernes indestående     
 i landsorganisationen   1.136.038 1.097.024 
 Anden gæld   1.436.547 1.120.594 
 DIPD  611.722 737.874 
 Gældsforpligtelser 3.896.613 3.500.887 
      
      
    
 Passiver i alt 5.935.859 4.123.932 

Balance pr. 31. december 2015

   Budget 2015,    Budget 2016, Revideret Forslag
  Regnskab årsmøde  Budget 2015 Regnskab årsmøde budget 2016, til budget  
 Indtægter 2014 2014 HB maj 2015 2015 2015 HB dec. 2015 2017
 Kontingent 6.158.475 6.150.000 6.350.000 6.156.411 6.600.000 6.700.000 6.700.000 
 Indsamlet støtte til kampagner og valg 1.015.976 1.000.000 1.600.000 1.901.522 1.050.000 1.050.000 1.070.000 
 Partiskat folketingsgruppen og andre 1.177.712 1.100.000 1.350.000 1.584.080 1.700.000 1.782.000 1.477.000 
 Statsstøtte, stemmepenge 7.105.800 7.105.800 7.224.230 7.224.230 8.371.122 8.371.122 8.371.122 
 Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg 995.305 500.000 456.100 973.772 456.100 456.100 455.806 
 Overført fra hensættelser          
 folketingsvalg/kommunalvalg 0 65.000 0 0 0 0 0 
 Overførte EU-midler 0 140.000 0 0 0 0 0 
Indtægter fra valgtilforordnede 207.591 0 250.000 235.022 150.000 150.000 0 
 Salg af merchandise m.v. 79.285 10.000 110.000 162.219 60.000 100.000 100.000 
 Øvrige indtægter 29.813 65.000 32.000 51.729 30.000 10.000 0 
 Indtægter i alt 16.769.957 16.135.800 17.372.330 18.288.985 18.417.222 18.619.222 18.173.928 

Forslag til Årsmøde 2016

10. Regnskab 2015 og forslag til budget 2016 og 2017
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     Budget 2015,    Budget 2016, Revideret Forslag
  Regnskab årsmøde  Budget 2015 Regnskab årsmøde budget 2016, til budget  
 Udgifter 2014 2014 HB maj 2015 2015 2015 HB dec. 2015 2017
 Årsmøder og delegeretmøder  1.535.703 1.475.000 700.000 568.157 890.000 710.000 725.000 
 HB, FU og HB’s arbejdsgrupper 168.726 194.923 160.000 142.460 195.000 240.000 245.000 
 Udvalg 45.802 4.470 80.000 65.884 80.000 80.000 100.000 
 Netværk 3.495 9.607 32.000 8.536 40.000 60.000 60.000 
 Løn  6.690.248 6.556.905 6.350.000 6.513.854 6.600.000 6.875.000 6.820.000 
 Regionalt løntilskud 0 0 0 0 0 145.000 327.000 
 Øvrige personale- og aktivistudgifter 124.265 150.000 130.000 251.139 130.000 185.000 196.000 
 Husleje, forsikringer m.m. 858.038 840.000 770.000 745.560 795.000 786.000 760.000 
 IT- og teleudgifter 318.811 245.000 235.000 206.471 235.000 215.000 255.000 
 Øvrig drift 429.948 580.000 480.000 386.675 480.000 414.000 464.000 
 Renter og gebyrer 91.650 10.000 20.000 64.383 40.000 25.000 30.000 
 PBS 260.418 300.000 285.000 205.482 250.000 220.000 200.000 
 Revision 126.003 70.000 100.000 75.061 100.000 100.000 100.000 
 Rød+Grøn 683.109 1.000.000 800.000 561.693 850.000 850.000 865.000 
 Øvrig kommunikation          
 (hjemmeside, SMS m.m.) 70.069 100.000 120.000 115.276 120.000 120.000 145.000 
 Kommunalvalg m.m. 0 75.000 30.000 0 35.000 35.000 335.000 
 Folketingsvalg 861.197 60.000 2.600.000 2.600.441 0 0 0 
 EU-afstemninger 527.340 0 0 693.670 0 0 0 
 Øvrige centrale kampagner og indsatser 197.093 90.000 125.000 125.308 210.000 110.000 115.000 
 Kurser og træf 491.078 425.000 406.500 326.290 640.000 640.000 650.000 
 EU-aktiviteter 810.208 275.000 456.100 495.966 456.100 456.100 456.194 
 Internationale aktiviteter 69.118 40.000 55.000 37.781 80.000 80.000 80.000 
 Andre aktiviteter (folkemøde,          
 konfliktvejledning, fremstød m.m.) 344.998 335.000 235.000 171.108 415.000 500.000 415.000 
 Tilskud til lokalafdelinger,          
 1. maj, SUF m.m. 200.869 0 100.000 92.338 110.000 110.000 110.000 
 Merchandise, materialer m.m. 166.575 100.000 70.000 138.132 70.000 95.000 100.000 
 Dobbelt medlemskab SUF 86.700 120.000 115.000 131.000 110.000 110.000 130.000 
 Kontingentandel lokalafdelinger 1.745.100 2.000.000 1.825.000 1.512.700 1.850.000 1.850.000 1.850.000 
 Medlemskaber af andre org. 115.637 60.000 63.000 54.223 63.000 63.000 65.000 
 Regulering af ferieforpligtelsen 110.603 65.000 112.000 250.367 115.000 115.000 50.000 
 Afskrivninger 257.739 90.000 260.000 311.152 260.000 260.000 250.000 
 Udgifter i alt 17.390.540 15.270.905 16.714.600 16.851.106 15.219.100 15.449.100 15.898.194 
         
 Resultat før hensættelser -620.583 864.895 657.730 1.437.879 3.198.122 3.170.122 2.275.734 
 Hensættelser til vikarfond 0 0 125.000 325.000 150.000 150.000 175.000 
 Hensættelser FT-valg og uforbrugte          
 EU-midler 0 725.000 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000 
 Hensættelser Rød Fond 410.000 0 0 0 0 0 0 
 Resultat efter hensættelser -1.030.583 139.895 532.730 1.112.879 1.798.122 1.770.122 850.734 
 Overført resultat 233.031 -797.552 -797.552 -797.552 315.327 315.327 2.085.448 
 Egenkapital -797.552 -657.657 -264.822 315.327 2.113.448 2.085.448 2.936.182 
         
 Egenkapital Rød Fond    1.398.919  1.398.919 1.450.000 
 Hensat til folketingsvalg     1.250.000 1.250.000 2.500.000 

Forslag til Årsmøde 2016

• Det reviderede regnskab kan fås ved henvendelse til økonomiansvarlig Merete Pedersen, merete@enhedslisten.dk
• Det reviderede regnskab vil også ligge i indskrivningen på årsmødet
• Fremlæggelsen af forslag til revideret budget 2016 og budgetforslag for 2017 er i årsmødehæfte 1. Der er i denne oversigt ingen ændringer.
• Hovedbestyrelsens ændringsforslag ses på side 50.
• Resultatet for 2015 afviger kun på én udgiftspost væsentligt fra prognosen i årsmødehæfte 1: Regulering af feriepengeforpligtelsen.  

Det skyldes, at vores nye revisor har benyttet en udregningsmetode, som medtager flere poster end den tidligere revisor.
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UDGIFTER 2015

Årsmøde, HB, udvalg og 
netværk 785.037

Løn inkl. regionale ans. 6.513.854
Øvrige driftsudgifter 1.934.770
Rød+Grøn + øvrig 
kommunikation 676.970

Valg og EU-afstemninger 3.294.111
Kampagner, kurser og andre 
aktiviteter 890.956

Afdelinger, SUF m.fl. 2.193.889
Adm. forpligtelser 561.519
Hensættelser 325.000
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Årsmøde, HB, udvalg og netværk Løn inkl. regionale ans. Øvrige driftsudgifter Rød+Grøn + øvrig kommunikation Valg og EU-afstemninger Kampagner, kurser og andre aktiviteter Afdelinger, SUF m.fl.
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Kampagner, kurser og andre aktiviteter
Afdelinger, SUF m.fl.
Adm. forpligtelser
Hensættelser

UDGIFTER B 2016

Årsmøde, HB, udvalg og 
netværk 1.090.000

Løn inkl. regionale ans. 7.020.000
Øvrige driftsudgifter 1.945.000
Rød+Grøn + øvrig 
kommunikation 970.000

Valg og EU-afstemninger 0
Kampagner, kurser og andre 
aktiviteter 1.570.000

Afdelinger, SUF m.fl. 2.479.100
Adm. forpligtelser 375.000
Hensættelser 1.400.000

Column Chart

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

Årsmøde, HB, udvalg og netværk Løn inkl. regionale ans. Øvrige driftsudgifter Rød+Grøn + øvrig kommunikation Valg og EU-afstemninger Kampagner, kurser og andre aktiviteter Afdelinger, SUF m.fl.

2.479.100

1.570.000

0
970.000

1.945.000

7.020.000

1.090.000
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Afdelinger, SUF m.fl.
Adm. forpligtelser
Hensættelser

UDGIFTER B 2017

Årsmøde, HB, udvalg og 
netværk 1.130.000

Løn inkl. regionale ans. 7.147.000
Øvrige driftsudgifter 2.005.000
Rød+Grøn + øvrig 
kommunikation 1.010.000

Valg og EU-afstemninger 300.000
Kampagner, kurser og andre 
aktiviteter 1.505.000

Afdelinger, SUF m.fl. 2.501.194
Adm. forpligtelser 300.000
Hensættelser 1.400.000
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Udgifter B 2017
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INDTÆGTER 2015

Kontingent 6.156.411
Indsamling 1.901.522
Partiskat og 
valgtilforordnede 1.819.102

Statsstøtte og EU-penge 8.198.002
Øvrige indtægter 213.948
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INDTÆGTER B 2016

Kontingent 6.700.000
Indsamling 1.050.000
Partiskat og 
valgtilforordnede 1.932.000

Statsstøtte og EU-penge 8.827.222
Øvrige indtægter 110.000
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INDTÆGTER B 2017

Kontingent 6.700.000
Indsamling 1.070.000
Partiskat og 
valgtilforordnede 1.477.000

Statsstøtte og EU-penge 8.826.928
Øvrige indtægter 100.000
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Indtægter B 2017
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 27 294 10,9 35,5% 2 0 18 16 16 2 8 1 5 1 1 11 4 12 3 1 7 9 1 6 3 1 1 2 0 15 1 3 15 2 3 22 5 5 15 15 1 19 6 6 19 5 2 4
 10 76 7,6 18,5% 0 1 7 2 3 2 1 0 0 0 1 7 1 2 0 0 3 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 3 2 0 5 1 4 3 3 0 3 0 2 5 2 0 2
 27 250 9,3 42,2% 4 2 13 9 13 0 5 3 3 0 5 10 6 9 5 3 5 9 0 5 3 0 0 2 3 19 2 3 10 2 0 19 6 2 10 8 2 14 4 5 17 2 0 8
 39 395 10,1 41,1% 8 8 17 9 14 3 4 8 5 7 8 14 7 13 4 7 9 8 5 8 4 3 4 4 16 20 8 5 10 7 3 25 5 9 15 10 4 24 5 8 21 3 6 10
 17 215 12,6 37,8% 2 4 11 8 11 5 2 2 2 0 1 7 11 15 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 1 10 2 2 13 4 2 14 6 3 8 8 1 12 2 5 12 2 0 5
 11 128 11,6 29,7% 1 2 4 3 4 2 1 2 1 2 0 7 4 9 2 1 2 4 3 1 2 1 3 3 1 5 4 3 4 1 1 6 3 5 5 3 2 6 2 5 2 3 1 2
 16 154 9,6 25,4% 0 1 11 2 8 2 2 1 3 0 5 5 4 6 1 0 4 5 0 0 0 0 1 0 1 10 0 0 6 2 0 11 3 3 10 6 3 12 3 6 9 1 1 6
 16 133 8,3 33,3% 1 4 6 3 6 1 0 2 5 2 0 6 1 4 0 1 2 6 0 4 0 0 0 1 1 3 1 1 6 13 1 5 3 3 7 5 4 6 8 2 4 2 1 2
 41 402 9,8 42,7% 2 4 23 32 19 3 6 3 5 2 3 13 5 12 2 2 12 13 0 4 5 0 3 3 5 19 4 2 23 4 2 31 10 5 21 17 3 25 5 5 25 10 0 10
 24 158 6,6 47,1% 0 2 9 4 12 0 5 0 2 1 1 7 2 12 0 4 2 5 4 2 3 1 0 2 1 4 1 2 7 3 0 16 5 2 6 4 2 10 3 3 7 1 0 1
 44 522 11,9 42,7% 8 13 30 10 22 0 12 11 5 8 0 22 9 10 6 6 7 18 4 7 1 9 1 31 3 19 11 3 29 10 5 32 4 21 24 19 5 34 5 16 22 2 2 6
 20 212 10,6 26,7% 1 3 10 4 8 3 7 1 9 0 0 7 5 8 1 1 4 11 0 6 5 0 4 2 3 9 1 1 10 3 2 16 6 3 8 9 0 11 0 5 12 4 0 9
 12 162 13,5 24,0% 3 3 5 5 6 1 2 2 5 3 2 7 4 3 6 5 3 3 2 2 5 0 2 4 2 6 4 2 4 0 3 10 1 2 8 5 3 7 5 4 6 2 1 4
 6 71 11,8 40,0% 1 4 3 1 3 2 0 3 1 1 0 4 0 3 0 0 0 3 4 3 1 0 2 2 0 1 2 1 2 0 0 4 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2
 33 338 10,2 23,6% 0 5 11 15 17 3 9 1 3 2 2 10 9 15 5 2 3 13 1 11 6 1 4 1 1 14 5 2 19 3 4 25 10 6 16 19 3 21 5 2 20 6 2 6
 48 535 11,1 24,7% 1 7 10 21 20 6 14 0 5 4 8 11 18 12 3 4 10 18 3 16 10 2 12 5 2 23 13 8 29 5 4 35 16 11 30 26 5 30 7 4 29 16 4 18
 5 46 9,2 27,8% 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 4 2 1 4 0 1 3 1 1 2 0 1 1
 4 48 12,0 17,4% 1 1 4 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 3 0 3 1 1 1 1 0 3 2 1 2 1 0 0
 22 194 8,8 42,3% 2 4 11 13 9 2 7 1 3 2 3 4 4 2 2 4 5 6 1 1 3 4 2 4 3 4 4 2 10 3 3 12 4 3 5 5 2 10 5 1 10 3 2 4
 26 231 8,9 35,1% 1 3 13 4 12 1 4 2 5 3 0 14 2 4 1 1 6 6 3 3 3 9 0 6 2 10 4 3 9 3 1 17 1 10 7 8 7 15 3 5 12 1 2 5
 24 243 10,1 44,4% 3 4 15 13 13 0 8 2 4 2 0 9 7 8 2 4 2 10 2 5 4 1 0 3 2 8 5 3 11 1 2 18 4 2 10 11 4 15 3 0 14 1 1 7
 7 55 7,9 22,6% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 1 0 0 1 1 4 2 0 0 0 1 4 1 0 2 3 1 3 1 2 4 0 1 2
 13 158 12,2 32,5% 1 1 8 7 9 3 1 0 2 1 1 5 2 3 4 2 1 5 0 3 1 1 0 1 2 12 5 3 9 1 1 12 3 1 6 7 0 11 2 3 12 1 1 4
 19 186 9,8 32,2% 2 4 11 10 9 3 2 3 5 2 0 10 2 4 5 3 3 6 0 5 3 1 0 1 3 7 4 5 7 3 1 11 4 3 6 7 3 5 1 2 9 3 2 6
 25 203 8,1 40,3% 0 1 13 9 16 1 4 2 4 1 0 3 2 7 2 3 2 7 1 5 2 1 1 1 2 9 1 4 7 2 1 16 16 1 6 9 0 13 4 4 16 2 0 2
 7 65 9,3 35,0% 1 3 3 1 1 0 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 3 0 1 4 1 3 1 1 2 1 1 3 5 1 1 1 5 2
 8 43 5,4 28,6% 3 0 4 4 4 2 2 3 1 1 0 5 1 3 1 1 2 3 0 1 0 1 0 1 1 4 1 2 5 0 1 6 1 1 3 5 0 6 0 1 5 0 1 2
 11 94 8,5 26,8% 1 2 6 1 4 0 0 3 0 3 0 3 3 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 4 1 4 2 0 5 1 0 8 1 5 3 2 0 6 2 6 6 0 2 3
 7 40 5,7 30,4% 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 2
 83 880 10,6 26,3% 9 27 28 37 24 10 10 10 14 5 10 19 27 21 26 17 14 26 0 43 23 0 21 12 6 31 16 11 37 12 7 55 18 25 36 25 9 43 9 9 39 17 3 39
 28 284 10,1 29,2% 1 2 19 21 18 2 5 1 0 2 0 11 4 6 2 0 7 8 3 2 4 2 1 3 2 12 5 0 13 5 2 23 7 2 15 10 6 19 6 4 19 3 1 6
 54 608 11,3 24,4% 2 9 17 22 25 8 6 2 6 2 7 21 16 15 7 10 15 21 0 9 12 0 15 7 6 28 10 10 30 6 4 40 18 17 30 24 6 34 9 7 27 19 2 27
 8 106 13,3 50,0% 0 1 5 4 5 1 4 2 2 0 0 4 1 3 0 0 2 5 3 0 0 0 3 1 0 3 3 0 8 3 1 6 1 6 3 3 0 6 2 7 5 1 1 1
 86 887 10,3 31,9% 13 14 38 25 48 3 13 3 3 6 2 38 14 23 10 9 49 27 5 2 4 2 4 11 5 34 6 8 42 12 3 69 16 15 35 51 12 54 19 16 54 8 27 35
 15 174 11,6 32,6% 2 2 10 12 6 0 4 2 3 1 0 6 2 4 4 5 6 4 1 3 3 1 0 3 5 3 5 5 5 4 1 12 3 1 8 6 2 8 4 4 7 3 1 3
 27 238 8,8 31,4% 5 2 11 5 9 1 4 11 6 19 0 7 5 5 4 7 1 7 1 8 3 1 1 6 2 5 2 4 9 4 0 19 2 12 6 7 0 10 3 9 13 0 0 2
 15 180 12,0 0,0% 3 3 10 4 9 1 2 1 3 2 0 7 5 3 4 4 6 3 0 2 2 1 1 0 0 8 6 1 5 10 3 11 2 7 3 6 1 9 9 6 8 2 2 5
 15 137 9,1 35,7% 0 1 7 2 7 0 3 3 0 1 0 10 0 8 0 2 0 10 7 1 1 0 1 2 2 5 2 0 4 3 3 11 2 2 7 5 4 8 2 1 6 1 1 2
 26 232 8,9 44,1% 4 1 11 14 14 4 5 3 5 2 1 7 1 9 1 6 4 6 0 11 4 0 1 2 4 8 5 2 13 3 3 18 5 2 7 5 1 14 3 5 11 4 0 3
 53 481 9,1 31,9% 10 3 33 21 25 4 9 3 15 2 2 12 12 15 4 4 10 24 3 10 7 2 4 6 3 18 2 7 19 6 6 33 8 5 21 18 3 29 7 9 29 3 3 12
 17 171 10,1 30,4% 2 1 9 6 10 0 4 0 1 1 3 8 2 6 2 3 5 5 0 0 2 0 0 0 2 11 2 3 6 1 0 13 8 4 9 8 2 11 2 3 11 1 0 4
 18 219 12,2 32,1% 0 2 12 5 13 5 6 1 4 0 1 9 7 8 1 5 5 11 0 3 2 1 1 1 4 10 1 1 9 1 1 16 8 4 11 11 1 11 3 4 11 5 0 4
 4 47 11,8 30,8% 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 3 1 3 2 3 1 3 0 2 3 0 0 0
 45 505 11,2 39,1% 8 14 37 9 20 4 9 11 5 5 1 21 14 28 3 4 8 20 6 9 5 4 2 9 1 22 13 8 14 9 2 27 7 15 16 16 4 26 9 23 19 5 3 10
 28 270 9,6 38,9% 2 8 18 5 10 1 5 8 2 7 1 10 1 4 0 1 3 11 3 1 1 5 0 9 0 10 26 2 12 9 2 17 2 7 6 7 5 12 5 10 14 1 1 6
 10 98 9,8 32,3% 1 1 6 3 5 2 0 1 2 2 1 5 0 5 2 2 2 3 1 1 3 0 0 0 1 3 1 3 5 2 0 7 2 1 3 3 0 5 2 4 5 1 0 2
 32 303 9,5 45,1% 6 2 13 17 15 5 6 4 5 4 3 11 3 9 4 3 7 7 4 11 4 5 6 6 3 10 4 6 11 4 4 23 4 4 14 9 2 17 2 6 8 3 3 6
 11 125 11,4 37,9% 3 2 6 7 4 4 2 3 4 1 3 2 3 3 5 5 1 6 0 6 3 0 1 2 2 5 4 4 2 3 1 3 5 0 2 1 0 3 1 3 6 2 1 1
 15 198 13,2 38,5% 1 3 12 8 10 0 1 1 4 5 6 10 8 6 3 3 3 2 0 3 2 0 2 2 1 10 3 0 9 7 0 12 3 6 8 7 1 6 1 4 8 6 1 10
 41 424 10,3 33,3% 12 4 24 8 18 0 5 5 10 6 1 14 5 8 10 12 30 9 2 12 6 3 0 4 3 16 8 7 15 10 2 32 2 7 13 25 2 20 5 11 20 2 3 13
 13 148 11,4 36,1% 2 7 7 4 4 2 1 3 2 3 2 5 3 3 2 1 3 3 1 2 1 0 0 6 2 7 6 1 9 2 2 9 1 7 3 1 1 7 2 11 6 1 0 3
 39 418 10,7 26,7% 6 6 11 18 21 9 7 4 6 2 1 11 15 12 8 6 8 12 1 8 4 0 3 6 2 15 9 5 21 6 2 32 8 6 18 20 3 25 4 11 19 8 3 16
 19 102 5,4 44,2% 2 0 5 3 4 2 2 1 1 2 0 10 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 0 1 1 1 1 0 6 1 2 8 1 3 3 2 2 6 2 0 4 1 3 1
 22 238 10,8 31,9% 5 8 12 7 7 1 2 4 3 3 0 8 5 5 3 2 6 7 6 3 3 2 1 5 2 11 5 1 6 15 2 12 1 7 4 7 7 12 12 5 11 1 3 6
 14 131 9,4 63,6% 2 5 8 0 7 0 1 5 0 5 0 12 0 1 0 0 5 2 3 0 0 4 0 6 1 1 5 0 4 5 0 7 0 6 5 4 5 5 4 2 6 1 4 0
 19 169 8,9 35,8% 2 0 8 6 10 6 4 2 3 0 1 4 4 2 2 3 5 6 0 4 2 1 4 2 2 2 0 1 8 1 9 14 0 1 6 8 2 10 1 3 11 4 0 5
 58 509 8,8 27,6% 4 8 20 18 29 9 13 2 10 4 2 15 9 15 7 2 8 21 4 9 5 2 5 7 5 20 6 4 22 8 3 46 15 5 22 23 3 31 4 5 31 7 2 19
 34 338 9,9 26,6% 2 7 14 12 17 5 10 5 4 3 4 10 8 10 2 4 5 9 3 4 6 0 5 4 4 17 5 4 13 4 3 24 8 5 16 15 3 21 3 5 13 8 2 12
 8 83 10,4 36,4% 3 2 4 3 4 1 3 2 2 1 1 6 1 2 1 2 2 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 5 1 0 4 2 4 4 1 1 4 1 0 0
 30 334 11,1 36,1% 6 9 16 4 15 0 6 10 5 5 1 23 2 10 5 4 9 10 4 5 3 24 0 9 0 8 5 4 14 3 1 19 2 9 13 9 5 19 4 8 16 0 3 7
 81 875 10,8 22,9% 4 19 28 28 39 21 22 6 8 5 7 28 23 26 12 10 15 30 4 21 19 6 17 10 3 43 8 9 37 8 9 69 23 20 38 27 6 50 8 13 36 22 7 31
 30 279 9,3 40,0% 2 6 20 8 13 4 5 4 6 5 2 8 4 15 1 2 5 12 3 3 1 1 1 5 4 9 8 6 14 8 2 18 0 7 7 7 4 16 3 4 14 3 4 5
 22 208 9,5 36,1% 2 3 8 10 13 3 5 2 2 1 1 5 6 8 4 4 2 9 1 2 3 0 3 2 2 8 4 3 9 4 6 13 3 1 8 10 4 12 3 4 9 1 1 4
 57 609 10,7 22,0% 4 11 17 21 35 4 11 4 9 1 0 26 18 23 4 6 15 17 3 10 6 0 19 5 1 23 6 6 36 6 2 42 16 16 37 30 5 37 3 9 31 18 2 14
 6 94 15,7 35,3% 4 0 5 3 4 2 2 0 0 1 0 5 1 6 0 1 6 3 0 0 1 2 0 0 4 2 4 0 2 0 0 6 0 2 2 5 0 3 4 5 6 0 0 3
 102 856 8,4 26,4% 10 12 49 23 40 10 15 10 17 6 7 25 18 26 20 18 9 25 1 21 19 2 10 6 14 34 9 25 35 11 10 60 14 9 33 32 6 44 12 11 52 13 5 28
 19 159 8,4 31,7% 9 6 14 7 9 1 6 3 4 3 3 9 5 3 4 4 11 6 1 1 2 1 2 3 4 6 5 0 8 1 2 13 4 1 7 10 3 11 3 3 9 0 4 5
 18 177 9,8 42,9% 0 3 10 6 13 0 2 2 1 3 0 16 3 2 1 2 3 5 2 1 0 3 0 1 2 4 2 2 9 1 1 15 1 8 9 6 5 12 4 2 8 1 2 4
 115 888 7,7 38,5% 10 12 42 23 38 2 12 8 11 18 4 39 11 15 6 10 16 17 6 11 8 7 5 8 7 37 17 7 35 65 2 67 7 15 42 25 6 63 71 9 37 6 15 16
 192 2050 10,7 28,7% 39 96 100 36 68 6 26 69 36 37 6 61 34 48 29 40 23 56 14 48 26 15 16 81 15 69 59 30 87 45 9 122 19 76 64 52 23 91 32 73 84 20 13 57
 33 300 9,1 32,4% 2 14 17 7 13 2 8 3 2 3 1 10 7 7 2 0 6 12 0 2 0 3 3 12 1 14 5 0 17 7 1 19 1 11 10 9 2 17 3 20 17 0 2 8 
                                                

I alt
Uden afd
Albertslund
Allerød
Amager Vest
Amager Øst
Asssens
Ballerup
Billund
Blågård
Bornholm
Brøndby
Brønderslev
Brønshøj-Husum
Christianshavn
Esbjerg
Faaborg-Midtfyn
Favrskov
Faxe
Fredensborg
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Greve-Solrød
Gribskov
Guldborgsund
Haderslev
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Herning
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro-Struer-Lemvig
Horsens-Hedensted
Hvidovre
Høje Taastrup
Ikast-Brande
Indre by
Indre Nørrebro - Den røde firka
Ishøj
Jammerbugt
Kalundborg
Kolding
Køge
Langeland
Lejre
Lolland
Lyngby
Mariagerfjord
Middelfart
Norddjurs
Nordfyn
Nordvest
Næstved
Nørrebro Park
Odder
Odense
Odsherred
Randers
Rebild
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Slagelse
Sorø
Stevns
Svendborg
Syddjurs
Sydhavnen
Sønderborg
Thy-Mors
Tønder
Tårnby-Dragør
Valby
Vanløse
Varde
Vejle
Vesterbro
Viborg
Vordingborg
Ydre Nørrebro
Ærø
Østerbro
Østfyn
Aabenrå
Aalborg
Aarhus
Aarhus Øst
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Resultat  
af den vejledende  
urafstemning
Nr. Kandidat Total
1 Pernille Skipper, Vesterbro 2131
2 Stine Brix, Nordvest 1721
3 Søren Søndergaard, Gladsaxe 1571
4 Christian Juhl, Silkeborg 1472
5 Finn Sørensen, Amager Vest 1442
6 Nikolaj Villumsen, Nordvest 1363
7 Maria Gjerding, Gladsaxe 1287
8 Rosa Lund, Nørrebro Park 1276
9 Henning Hyllested, Esbjerg 1156
10 Rune Lund, Nørrebro Park 1145
11 Eva Flyvholm, Holbæk 1022
12 Jette Gottlieb, Christianshavn 987
13 Jakob Sølvhøj, Herlev 864
14 Victoria Ninosca Risbjerg  
15 Velásquez, Vesterbro 824
16 Ibrahim Benli, Herlev 647
17 Søren Egge Rasmussen, Århus Øst 646
18 Jesper Kiel, Svendborg 632
19 Rasmus Vestergaard, Århus 627
20 Pia Boisen, Lyngby 570
21 Peder Hvelplund, Hjørring 565
22 Jonathan Simmel, Nordvest 564
23 Maria Temponeras, Skanderborg 558
24 Anne Hegelund, Århus 554
25 Gunna Starck, Indre By 523
26 Susanne Flydtkjær, Aalborg 501
27 Helge Bo Jensen, Albertslund 492
28 Maja W. Albrechtsen, Århus 457
29 Tobias Clausen, Blågård 448
30 Jeanne Toxværd, Gentofte 421
31 Katrine Toft Mikkelsen,  
 Brønshøj-Husum 402
32 Jean Thierry, Nordvest 387
33 Hans Jørgen Vad, Århus 381
34 Mikael Hertoft, Østerbro 377
35 Allan Krautwald, Svendborg 361
36 Helle Nielsen, Randers 320
37 Louis Jacobsen, Blågård 318
38 Gorm Anker Gunnarsen, Amager Vest 317
39 Sarah Nørris, Esbjerg 317
40 Margit Kjeldgaard, Helsingør 291
41 Pernille Grumme, Tårnby/Dragør 230
42 Torsten Ringgaard, Mariager Fjord 219
43 Helle Osther Friedrichsen, Fredensborg 215
44 Lasse Egelund, Vejle 193
45 Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern 190
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  3044 30860   361 555 1478 1022 1442 318 523 381 492 320 216 1156 652 864 387 423 632 987 190 566 405 194 320 457 291 1287 559 377 1363 565 230 2131 570 628 1276 1145 317 1721 501 646 1571 448 219 824
  19 173 9,1 26,4% 0 2 12 5 5 2 1 2 1 0 2 6 10 5 3 4 0 8 0 4 6 3 5 2 0 8 2 0 6 3 1 13 0 2 8 5 1 11 1 3 9 4 3 5
  63 737 11,7 39,6% 16 12 34 20 30 7 9 12 49 9 8 23 14 20 16 18 4 30 3 21 13 1 6 7 13 23 14 20 24 5 8 43 11 6 25 24 8 37 14 11 40 8 1 20
  18 202 11,2 69,2% 1 0 7 8 9 4 5 4 4 1 5 5 4 6 2 2 2 12 1 4 5 2 3 2 4 14 3 2 11 1 3 15 4 2 11 4 2 10 0 2 12 1 12 
  63 637 10,1 25,6% 6 5 19 20 36 27 6 6 8 4 2 19 8 13 10 11 9 24 3 11 13 1 7 6 4 29 8 11 38 6 7 48 12 11 31 31 3 39 7 3 36 13 2 24
  67 742 11,1 29,4% 10 16 35 26 39 18 11 6 8 4 8 26 18 14 8 13 15 22 4 18 4 1 11 8 6 31 15 9 31 15 7 51 15 14 31 25 10 38 5 14 35 19 6 22
  13 174 13,4 40,6% 2 3 6 7 8 3 2 1 3 3 2 6 3 6 2 4 7 5 2 2 1 1 2 2 2 9 6 1 6 2 1 8 6 2 9 5 2 9 2 1 8 4 2 6
 27 345 12,8 41,5% 4 4 13 11 17 4 7 6 12 3 2 11 10 11 6 7 10 11 0 7 4 2 3 2 1 14 10 5 17 5 3 23 9 2 13 13 3 16 4 5 21 5 5 4
 4 43 10,8 44,4% 0 0 3 0 3 0 1 1 1 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 3 0 1 3 0 0 1 2 3 3 1 0 2 0 1 1
 71 847 11,9 30,6% 1 14 25 45 41 8 8 3 5 3 5 33 23 28 3 4 14 22 0 14 4 1 29 13 5 45 9 5 47 7 4 61 24 17 47 44 8 57 6 16 37 34 2 26
 33 277 8,4 37,9% 2 1 18 7 15 2 9 3 5 2 2 16 4 5 5 3 6 14 1 5 2 1 1 4 7 9 5 5 7 7 2 24 1 1 11 12 2 18 1 3 19 1 1 8
 4 44 11,0 13,8% 0 1 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 3 1 1 2 1 0 2 0 2 2 1 2 1
 10 107 10,7 41,7% 3 2 5 1 2 0 3 1 1 3 1 4 2 0 3 1 5 2 3 2 1 2 0 2 2 2 4 0 3 9 0 8 0 1 4 1 3 8 8 1 2 0 2 0
 47 487 10,4 29,9% 4 5 25 18 25 6 7 2 4 1 2 16 11 18 5 4 6 14 2 4 22 1 3 6 4 24 6 5 24 10 1 37 9 12 24 24 1 31 5 11 32 8 2 6
 33 363 11,0 26,8% 2 4 18 8 20 6 9 1 6 3 4 16 11 9 0 6 4 20 0 3 3 0 10 4 5 25 5 4 15 5 4 27 6 3 18 16 3 21 3 4 17 5 0 10
 65 663 10,2 41,7% 13 10 35 10 33 4 11 14 10 10 4 56 15 16 13 8 17 15 11 9 3 10 7 7 5 19 9 8 23 15 3 38 6 17 23 19 23 31 12 17 29 2 7 16
 16 139 8,7 41,0% 4 3 7 3 8 1 0 3 2 2 0 8 3 0 2 1 6 6 3 1 0 1 0 1 2 5 2 1 7 2 0 13 1 2 3 9 1 7 2 1 6 1 2 7
 15 160 10,7 41,7% 2 6 11 3 5 0 2 5 1 6 0 4 2 1 0 3 3 4 0 4 3 0 0 5 0 5 9 3 11 2 2 10 4 5 4 3 1 8 3 8 7 1 1 3
 14 179 12,8 45,2% 2 3 11 8 8 3 1 3 3 3 1 5 4 4 3 0 6 3 0 3 3 1 1 0 3 8 3 3 8 4 2 8 4 7 10 4 2 7 2 6 5 5 2 7
 19 259 13,6 37,3% 5 3 13 9 12 4 5 0 3 3 12 9 8 9 4 1 5 9 0 6 5 0 2 1 5 15 6 4 10 7 2 12 6 3 8 10 0 12 3 6 13 3 0 6
 21 224 10,7 43,8% 4 2 11 2 12 0 6 3 0 3 0 16 1 5 1 2 8 8 3 1 1 9 1 4 4 10 2 3 11 5 0 13 0 6 13 6 2 15 1 8 12 3 3 4
 106 934 8,8 30,2% 3 14 48 43 51 8 15 8 13 5 7 35 27 28 10 10 16 34 2 17 13 0 15 11 7 42 17 14 48 17 6 78 23 13 46 41 9 55 11 17 57 19 2 27
 20 235 11,8 40,8% 4 2 14 6 13 2 5 4 1 4 2 12 1 5 1 2 6 9 1 2 1 4 1 3 3 9 5 1 9 14 1 13 2 5 6 5 1 13 13 14 11 2 0 3
 15 129 8,6 28,8% 0 2 7 7 5 2 1 1 3 1 4 5 4 4 1 1 5 3 1 0 0 1 0 1 2 9 4 0 5 1 0 9 3 2 5 5 3 7 1 5 5 1 0 3
 21 181 8,6 25,6% 3 1 10 4 8 1 5 0 2 0 1 4 4 3 4 1 4 9 1 1 2 0 0 1 1 14 4 1 9 1 5 16 6 3 9 10 1 11 0 4 9 4 0 4
 24 307 12,8 24,2% 4 5 13 9 13 5 1 5 7 1 1 6 8 11 7 11 6 7 1 11 4 3 2 2 4 12 7 9 14 5 2 18 3 8 10 10 4 12 7 3 14 8 2 12
 69 728 10,6 42,9% 6 4 30 29 37 6 11 3 17 3 4 18 20 16 8 9 11 21 2 11 12 2 3 4 3 51 9 8 38 12 2 54 33 7 37 27 1 46 8 14 58 14 1 18
 18 123 6,8 48,6% 4 3 6 4 6 0 2 2 4 2 0 3 4 3 2 3 2 4 2 3 2 0 3 0 3 4 0 2 4 2 3 8 4 0 6 5 0 8 0 1 6 1 0 2
 18 238 13,2 34,0% 1 2 12 10 12 3 4 0 5 1 9 10 3 9 2 3 1 6 0 2 2 1 2 2 7 15 6 2 9 2 5 13 4 1 10 10 0 15 4 8 13 3 2 7
 27 294 10,9 35,5% 2 0 18 16 16 2 8 1 5 1 1 11 4 12 3 1 7 9 1 6 3 1 1 2 0 15 1 3 15 2 3 22 5 5 15 15 1 19 6 6 19 5 2 4
 10 76 7,6 18,5% 0 1 7 2 3 2 1 0 0 0 1 7 1 2 0 0 3 1 1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 3 2 0 5 1 4 3 3 0 3 0 2 5 2 0 2
 27 250 9,3 42,2% 4 2 13 9 13 0 5 3 3 0 5 10 6 9 5 3 5 9 0 5 3 0 0 2 3 19 2 3 10 2 0 19 6 2 10 8 2 14 4 5 17 2 0 8
 39 395 10,1 41,1% 8 8 17 9 14 3 4 8 5 7 8 14 7 13 4 7 9 8 5 8 4 3 4 4 16 20 8 5 10 7 3 25 5 9 15 10 4 24 5 8 21 3 6 10
 17 215 12,6 37,8% 2 4 11 8 11 5 2 2 2 0 1 7 11 15 2 3 4 2 1 2 3 1 2 2 1 10 2 2 13 4 2 14 6 3 8 8 1 12 2 5 12 2 0 5
 11 128 11,6 29,7% 1 2 4 3 4 2 1 2 1 2 0 7 4 9 2 1 2 4 3 1 2 1 3 3 1 5 4 3 4 1 1 6 3 5 5 3 2 6 2 5 2 3 1 2
 16 154 9,6 25,4% 0 1 11 2 8 2 2 1 3 0 5 5 4 6 1 0 4 5 0 0 0 0 1 0 1 10 0 0 6 2 0 11 3 3 10 6 3 12 3 6 9 1 1 6
 16 133 8,3 33,3% 1 4 6 3 6 1 0 2 5 2 0 6 1 4 0 1 2 6 0 4 0 0 0 1 1 3 1 1 6 13 1 5 3 3 7 5 4 6 8 2 4 2 1 2
 41 402 9,8 42,7% 2 4 23 32 19 3 6 3 5 2 3 13 5 12 2 2 12 13 0 4 5 0 3 3 5 19 4 2 23 4 2 31 10 5 21 17 3 25 5 5 25 10 0 10
 24 158 6,6 47,1% 0 2 9 4 12 0 5 0 2 1 1 7 2 12 0 4 2 5 4 2 3 1 0 2 1 4 1 2 7 3 0 16 5 2 6 4 2 10 3 3 7 1 0 1
 44 522 11,9 42,7% 8 13 30 10 22 0 12 11 5 8 0 22 9 10 6 6 7 18 4 7 1 9 1 31 3 19 11 3 29 10 5 32 4 21 24 19 5 34 5 16 22 2 2 6
 20 212 10,6 26,7% 1 3 10 4 8 3 7 1 9 0 0 7 5 8 1 1 4 11 0 6 5 0 4 2 3 9 1 1 10 3 2 16 6 3 8 9 0 11 0 5 12 4 0 9
 12 162 13,5 24,0% 3 3 5 5 6 1 2 2 5 3 2 7 4 3 6 5 3 3 2 2 5 0 2 4 2 6 4 2 4 0 3 10 1 2 8 5 3 7 5 4 6 2 1 4
 6 71 11,8 40,0% 1 4 3 1 3 2 0 3 1 1 0 4 0 3 0 0 0 3 4 3 1 0 2 2 0 1 2 1 2 0 0 4 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2
 33 338 10,2 23,6% 0 5 11 15 17 3 9 1 3 2 2 10 9 15 5 2 3 13 1 11 6 1 4 1 1 14 5 2 19 3 4 25 10 6 16 19 3 21 5 2 20 6 2 6
 48 535 11,1 24,7% 1 7 10 21 20 6 14 0 5 4 8 11 18 12 3 4 10 18 3 16 10 2 12 5 2 23 13 8 29 5 4 35 16 11 30 26 5 30 7 4 29 16 4 18
 5 46 9,2 27,8% 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 4 2 1 4 0 1 3 1 1 2 0 1 1
 4 48 12,0 17,4% 1 1 4 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 3 0 3 1 1 1 1 0 3 2 1 2 1 0 0
 22 194 8,8 42,3% 2 4 11 13 9 2 7 1 3 2 3 4 4 2 2 4 5 6 1 1 3 4 2 4 3 4 4 2 10 3 3 12 4 3 5 5 2 10 5 1 10 3 2 4
 26 231 8,9 35,1% 1 3 13 4 12 1 4 2 5 3 0 14 2 4 1 1 6 6 3 3 3 9 0 6 2 10 4 3 9 3 1 17 1 10 7 8 7 15 3 5 12 1 2 5
 24 243 10,1 44,4% 3 4 15 13 13 0 8 2 4 2 0 9 7 8 2 4 2 10 2 5 4 1 0 3 2 8 5 3 11 1 2 18 4 2 10 11 4 15 3 0 14 1 1 7
 7 55 7,9 22,6% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 1 0 0 1 1 4 2 0 0 0 1 4 1 0 2 3 1 3 1 2 4 0 1 2
 13 158 12,2 32,5% 1 1 8 7 9 3 1 0 2 1 1 5 2 3 4 2 1 5 0 3 1 1 0 1 2 12 5 3 9 1 1 12 3 1 6 7 0 11 2 3 12 1 1 4
 19 186 9,8 32,2% 2 4 11 10 9 3 2 3 5 2 0 10 2 4 5 3 3 6 0 5 3 1 0 1 3 7 4 5 7 3 1 11 4 3 6 7 3 5 1 2 9 3 2 6
 25 203 8,1 40,3% 0 1 13 9 16 1 4 2 4 1 0 3 2 7 2 3 2 7 1 5 2 1 1 1 2 9 1 4 7 2 1 16 16 1 6 9 0 13 4 4 16 2 0 2
 7 65 9,3 35,0% 1 3 3 1 1 0 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 3 0 1 4 1 3 1 1 2 1 1 3 5 1 1 1 5 2
 8 43 5,4 28,6% 3 0 4 4 4 2 2 3 1 1 0 5 1 3 1 1 2 3 0 1 0 1 0 1 1 4 1 2 5 0 1 6 1 1 3 5 0 6 0 1 5 0 1 2
 11 94 8,5 26,8% 1 2 6 1 4 0 0 3 0 3 0 3 3 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 4 1 4 2 0 5 1 0 8 1 5 3 2 0 6 2 6 6 0 2 3
 7 40 5,7 30,4% 1 1 3 1 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 2
 83 880 10,6 26,3% 9 27 28 37 24 10 10 10 14 5 10 19 27 21 26 17 14 26 0 43 23 0 21 12 6 31 16 11 37 12 7 55 18 25 36 25 9 43 9 9 39 17 3 39
 28 284 10,1 29,2% 1 2 19 21 18 2 5 1 0 2 0 11 4 6 2 0 7 8 3 2 4 2 1 3 2 12 5 0 13 5 2 23 7 2 15 10 6 19 6 4 19 3 1 6
 54 608 11,3 24,4% 2 9 17 22 25 8 6 2 6 2 7 21 16 15 7 10 15 21 0 9 12 0 15 7 6 28 10 10 30 6 4 40 18 17 30 24 6 34 9 7 27 19 2 27
 8 106 13,3 50,0% 0 1 5 4 5 1 4 2 2 0 0 4 1 3 0 0 2 5 3 0 0 0 3 1 0 3 3 0 8 3 1 6 1 6 3 3 0 6 2 7 5 1 1 1
 86 887 10,3 31,9% 13 14 38 25 48 3 13 3 3 6 2 38 14 23 10 9 49 27 5 2 4 2 4 11 5 34 6 8 42 12 3 69 16 15 35 51 12 54 19 16 54 8 27 35
 15 174 11,6 32,6% 2 2 10 12 6 0 4 2 3 1 0 6 2 4 4 5 6 4 1 3 3 1 0 3 5 3 5 5 5 4 1 12 3 1 8 6 2 8 4 4 7 3 1 3
 27 238 8,8 31,4% 5 2 11 5 9 1 4 11 6 19 0 7 5 5 4 7 1 7 1 8 3 1 1 6 2 5 2 4 9 4 0 19 2 12 6 7 0 10 3 9 13 0 0 2
 15 180 12,0 0,0% 3 3 10 4 9 1 2 1 3 2 0 7 5 3 4 4 6 3 0 2 2 1 1 0 0 8 6 1 5 10 3 11 2 7 3 6 1 9 9 6 8 2 2 5
 15 137 9,1 35,7% 0 1 7 2 7 0 3 3 0 1 0 10 0 8 0 2 0 10 7 1 1 0 1 2 2 5 2 0 4 3 3 11 2 2 7 5 4 8 2 1 6 1 1 2
 26 232 8,9 44,1% 4 1 11 14 14 4 5 3 5 2 1 7 1 9 1 6 4 6 0 11 4 0 1 2 4 8 5 2 13 3 3 18 5 2 7 5 1 14 3 5 11 4 0 3
 53 481 9,1 31,9% 10 3 33 21 25 4 9 3 15 2 2 12 12 15 4 4 10 24 3 10 7 2 4 6 3 18 2 7 19 6 6 33 8 5 21 18 3 29 7 9 29 3 3 12
 17 171 10,1 30,4% 2 1 9 6 10 0 4 0 1 1 3 8 2 6 2 3 5 5 0 0 2 0 0 0 2 11 2 3 6 1 0 13 8 4 9 8 2 11 2 3 11 1 0 4
 18 219 12,2 32,1% 0 2 12 5 13 5 6 1 4 0 1 9 7 8 1 5 5 11 0 3 2 1 1 1 4 10 1 1 9 1 1 16 8 4 11 11 1 11 3 4 11 5 0 4
 4 47 11,8 30,8% 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 3 1 3 2 3 1 3 0 2 3 0 0 0
 45 505 11,2 39,1% 8 14 37 9 20 4 9 11 5 5 1 21 14 28 3 4 8 20 6 9 5 4 2 9 1 22 13 8 14 9 2 27 7 15 16 16 4 26 9 23 19 5 3 10
 28 270 9,6 38,9% 2 8 18 5 10 1 5 8 2 7 1 10 1 4 0 1 3 11 3 1 1 5 0 9 0 10 26 2 12 9 2 17 2 7 6 7 5 12 5 10 14 1 1 6
 10 98 9,8 32,3% 1 1 6 3 5 2 0 1 2 2 1 5 0 5 2 2 2 3 1 1 3 0 0 0 1 3 1 3 5 2 0 7 2 1 3 3 0 5 2 4 5 1 0 2
 32 303 9,5 45,1% 6 2 13 17 15 5 6 4 5 4 3 11 3 9 4 3 7 7 4 11 4 5 6 6 3 10 4 6 11 4 4 23 4 4 14 9 2 17 2 6 8 3 3 6
 11 125 11,4 37,9% 3 2 6 7 4 4 2 3 4 1 3 2 3 3 5 5 1 6 0 6 3 0 1 2 2 5 4 4 2 3 1 3 5 0 2 1 0 3 1 3 6 2 1 1
 15 198 13,2 38,5% 1 3 12 8 10 0 1 1 4 5 6 10 8 6 3 3 3 2 0 3 2 0 2 2 1 10 3 0 9 7 0 12 3 6 8 7 1 6 1 4 8 6 1 10
 41 424 10,3 33,3% 12 4 24 8 18 0 5 5 10 6 1 14 5 8 10 12 30 9 2 12 6 3 0 4 3 16 8 7 15 10 2 32 2 7 13 25 2 20 5 11 20 2 3 13
 13 148 11,4 36,1% 2 7 7 4 4 2 1 3 2 3 2 5 3 3 2 1 3 3 1 2 1 0 0 6 2 7 6 1 9 2 2 9 1 7 3 1 1 7 2 11 6 1 0 3
 39 418 10,7 26,7% 6 6 11 18 21 9 7 4 6 2 1 11 15 12 8 6 8 12 1 8 4 0 3 6 2 15 9 5 21 6 2 32 8 6 18 20 3 25 4 11 19 8 3 16
 19 102 5,4 44,2% 2 0 5 3 4 2 2 1 1 2 0 10 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 0 1 1 1 1 0 6 1 2 8 1 3 3 2 2 6 2 0 4 1 3 1
 22 238 10,8 31,9% 5 8 12 7 7 1 2 4 3 3 0 8 5 5 3 2 6 7 6 3 3 2 1 5 2 11 5 1 6 15 2 12 1 7 4 7 7 12 12 5 11 1 3 6
 14 131 9,4 63,6% 2 5 8 0 7 0 1 5 0 5 0 12 0 1 0 0 5 2 3 0 0 4 0 6 1 1 5 0 4 5 0 7 0 6 5 4 5 5 4 2 6 1 4 0
 19 169 8,9 35,8% 2 0 8 6 10 6 4 2 3 0 1 4 4 2 2 3 5 6 0 4 2 1 4 2 2 2 0 1 8 1 9 14 0 1 6 8 2 10 1 3 11 4 0 5
 58 509 8,8 27,6% 4 8 20 18 29 9 13 2 10 4 2 15 9 15 7 2 8 21 4 9 5 2 5 7 5 20 6 4 22 8 3 46 15 5 22 23 3 31 4 5 31 7 2 19
 34 338 9,9 26,6% 2 7 14 12 17 5 10 5 4 3 4 10 8 10 2 4 5 9 3 4 6 0 5 4 4 17 5 4 13 4 3 24 8 5 16 15 3 21 3 5 13 8 2 12
 8 83 10,4 36,4% 3 2 4 3 4 1 3 2 2 1 1 6 1 2 1 2 2 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 5 1 0 4 2 4 4 1 1 4 1 0 0
 30 334 11,1 36,1% 6 9 16 4 15 0 6 10 5 5 1 23 2 10 5 4 9 10 4 5 3 24 0 9 0 8 5 4 14 3 1 19 2 9 13 9 5 19 4 8 16 0 3 7
 81 875 10,8 22,9% 4 19 28 28 39 21 22 6 8 5 7 28 23 26 12 10 15 30 4 21 19 6 17 10 3 43 8 9 37 8 9 69 23 20 38 27 6 50 8 13 36 22 7 31
 30 279 9,3 40,0% 2 6 20 8 13 4 5 4 6 5 2 8 4 15 1 2 5 12 3 3 1 1 1 5 4 9 8 6 14 8 2 18 0 7 7 7 4 16 3 4 14 3 4 5
 22 208 9,5 36,1% 2 3 8 10 13 3 5 2 2 1 1 5 6 8 4 4 2 9 1 2 3 0 3 2 2 8 4 3 9 4 6 13 3 1 8 10 4 12 3 4 9 1 1 4
 57 609 10,7 22,0% 4 11 17 21 35 4 11 4 9 1 0 26 18 23 4 6 15 17 3 10 6 0 19 5 1 23 6 6 36 6 2 42 16 16 37 30 5 37 3 9 31 18 2 14
 6 94 15,7 35,3% 4 0 5 3 4 2 2 0 0 1 0 5 1 6 0 1 6 3 0 0 1 2 0 0 4 2 4 0 2 0 0 6 0 2 2 5 0 3 4 5 6 0 0 3
 102 856 8,4 26,4% 10 12 49 23 40 10 15 10 17 6 7 25 18 26 20 18 9 25 1 21 19 2 10 6 14 34 9 25 35 11 10 60 14 9 33 32 6 44 12 11 52 13 5 28
 19 159 8,4 31,7% 9 6 14 7 9 1 6 3 4 3 3 9 5 3 4 4 11 6 1 1 2 1 2 3 4 6 5 0 8 1 2 13 4 1 7 10 3 11 3 3 9 0 4 5
 18 177 9,8 42,9% 0 3 10 6 13 0 2 2 1 3 0 16 3 2 1 2 3 5 2 1 0 3 0 1 2 4 2 2 9 1 1 15 1 8 9 6 5 12 4 2 8 1 2 4
 115 888 7,7 38,5% 10 12 42 23 38 2 12 8 11 18 4 39 11 15 6 10 16 17 6 11 8 7 5 8 7 37 17 7 35 65 2 67 7 15 42 25 6 63 71 9 37 6 15 16
 192 2050 10,7 28,7% 39 96 100 36 68 6 26 69 36 37 6 61 34 48 29 40 23 56 14 48 26 15 16 81 15 69 59 30 87 45 9 122 19 76 64 52 23 91 32 73 84 20 13 57
 33 300 9,1 32,4% 2 14 17 7 13 2 8 3 2 3 1 10 7 7 2 0 6 12 0 2 0 3 3 12 1 14 5 0 17 7 1 19 1 11 10 9 2 17 3 20 17 0 2 8 
                                                




