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Til Enhedslistens årsmøde den 5 – 6 oktober 2019

Beretning for Enhedslistens EuropaPolitiske Udvalg (EPU)
Indledende bemærkning:
Nedenstående beretning blev vedtaget på EPU’s årsmøde den 23. februar i år, dvs.
for over et halvt år siden, idet den var beregnet til Enhedslistens årsmøde i juni, der
blev udskudt. Derfor dækker den kun EPU’s arbejde frem til marts 2019 og ikke
EU-valget i maj. Principperne og prioriteringerne for arbejdet er stadig de samme.
EPU’s arbejdsplan for 2019-2020 og vedtaget på EPU’s møde den 20. august 2019
kan rekvireres som supplement til beretningen.
Desværre betød EU-valget i slutningen af maj 2019 en dramatisk tilbagegang for
den europæiske venstrefløj, med et par undtagelser. Men Enhedslisten fik en plads i
EU-parlamentet v. Nikolaj Villumsen, mens Folkebevægelsen desværre tabte sin.
GUE/NGL, venstrefløjsgruppen i EU-parlamentet, er gået tilbage fra 52 til 41
mandater.
Inger V. Johansen/EPU kontaktperson
Hermed oversigt over udvalgets opgaver og aktiviteter fra dets seneste årsmøde 10.
marts 2018 - februar 2019:
1)
EuropaPolitisk Udvalg (EPU) har igennem en lang årrække søgt at
opprioritere en mere systematisk politikudviklende debat i en situation, hvor Europa
/EU er i en dyb krise - og venstrefløjen arbejder på at diskutere og udvikle
alternativer. Det har været en hovedopgave for udvalget.
Den europæiske venstrefløj er splittet i sit syn på EU og har svært ved at manifestere
et samlet klart og radikalt alternativ til den stærke og voksende EU-kritiske
højreekstremisme. Der var positive undtagelser i 2017, med Labour /Jeremy Corbyn’s
sejr ved det britiske parlamentsvalg 8. juni 2017 på et anti-nyliberalistisk
valggrundlag; og resultatet med knap 20 % af stemmerne til den EU-kritiske
bevægelse La France Insoumise ved præsidentvalget i Frankrig i april 2017.
Mange møder i både de tidligere og denne periode har været brugt til at diskutere
udviklingen og evaluere krisen, især med fokus på at forberede EU-parlamentsvalget
26. maj 2019.
EU’s krise er fortsat siden sidste EPU-årsmøde og viser sig især i de sydeuropæiske
lande med en stadig stor ungdomsarbejdsløshed og sociale problemer, der har bidt sig
fast. Brexit (23. juni 2016) har svækket EU, men en mere præcis evaluering af
konsekvenserne for EU og EU-modstanden udestår.
2)
En anden hovedopgave har bestået i at fungere som en baggrundsgruppe i
samarbejde med den HB-nedsatte arbejdsgruppe EP-19, hvor EPU var repræsenteret
indtil Enhedslistens årsmøde i 2018. EPU har ikke spillet den samme rolle ift. den
valgkampsledelse, som herefter blev nedsat, men har systematisk diskuteret
valgkampsforberedelse og grundlaget for EU-valgkampen.
3)
EPU vedtog på sit årsmøde i 2014 at opprioritere Norden og Østeuropa i sit
arbejde. Det er desværre endnu ikke tilstrækkeligt integreret i EPU-møderne. Og
bortset fra arbejdet i Nordisk Råd halter det også med en prioritering og støtte fra

2
Enhedslistens ledelse, der indledningsvist har afvist at støtte et forslag bakket op af
EPU, IU, FLU og SUF m.fl. om at arrangere et Nordic Left Forum i København i
efteråret 2019 - med deltagelse af venstrefløjen fra de nordiske lande, Nordatlanten,
Baltikum, Polen, Tyskland mm. Det kniber også med opbakning til arbejdet med
Østeuropa.
Men dog skal nævnes, at udvalget har fået en nærmere kontakt til Vänster-partiet i
Skåne for at diskutere - hvordan vi kan samarbejde og lære af hinanden i fremtiden.
Aksel Carlsens arbejde i European Left’s Central- og Østeuropa arbejdsgruppe har
betydet, at analyser og erfaringer herfra er gået videre til EPU.
4)
Udvalget har fungeret fortsat stabilt i det forløbne år. Der har deltaget 10 - 20
personer i EPU-møderne, heriblandt også deltagere fra IU.
Koordinationsgrupperne i EPU og IU er stadig organiseret, som de har gjort det siden
efteråret 2016: 2 personer - Inger V. Johansen og Mikael Hertoft - har fungeret som
koordinationsgruppe for begge udvalg, med Inger V. J. som kontaktperson til EPU og
Mikael H. til IU. Alene i kraft af dette sker der også en større grad af koordinering af
det internationale arbejde, som reelt allerede var startet som følge af den
strategiproces, Enhedslistens HB igangsatte i 2014.
5)
Det er lykkedes at få øget opmærksomheden omkring udvalgets arbejde og det
europæiske venstrepartisamarbejde samt udviklingen på den europæiske venstrefløj.
Udvalget har - som i den forrige periode - søgt til det yderste at være på forkant med
udviklingen og været med til at gøre en indsats omkring konkrete initiativer og
kampagner - samt i den politikudviklende debat.
EPU har arbejdet på konkret at være med til indholdsmæssigt at styrke kampagnen op
til EU-valget i 2019 og søger herunder at styrke debatten om Brexit og dens
konsekvenser for EU og EU-modstanden her i landet.
Specifikke opgaver og aktiviteter:
6)
Erfaringerne fra det græske SYRIZA i regering og de negative følger af det
har betydet, at der er vokset et stort behov frem på den europæiske venstrefløj for at
styrke alternativer, der bryder med EU’s (eller Trojkaens) diktater til den økonomiske
politik - og derfor med Euro’en og Finanspagten, selv om der ikke er enighed om
alternativerne på den europæiske venstrefløj. Dette også set i sammenhæng med
forstærkede nyliberalistiske tiltag fra EU i takt med at krisen i Europa har bidt sig fast.
Enhedslisten har haft en fremtrædende rolle med udviklingen af alternativer og været
en af initiativtagerne til Plan B konferencerne, der pt. er endt i et samarbejde mellem
6 vesteuropæiske venstrepartier. Perspektivet om at arbejde for et alternativ til
Euro’en er gledet noget i baggrunden.
6-partisamarbejdet har udarbejdet en fælles deklaration op til EU-parlamentsvalget:
”Vi folket”. Mens Enhedslistens repræsentanter i European Left har deltaget i
udarbejdelsen af et fælles EU-valgprogram.
7)
Vi havde håbet, at vi kunne være med til at fremme Marseille Forum, som
European Left var initiativtager til i november 2017 - og som fortsatte med BilbaoForum i november 2018 som en paraplyorganisering af mange forskellige aktiviteter
for styrket velfærd og imod social nød og arbejdsløshed, imod EU's neoliberale politik
og for forslaget om en europæisk social protokol. Der var flere hundrede deltagere i
Bilbao-Forum, men afholdelsen af Forum lider fortsat under utilstrækkelig praktisk
forberedelse samt manglende ambitioner.
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8)
I den forløbne periode har EPU prioriteret højt at analysere, følge og forberede
kampagnen op til EU-parlamentsvalget i maj 2019. Kampagnen har været på hvert
eneste EPU-møde dagsorden.
Der har været en uafsluttet dialog med Landskontoret vedr. kontakt, kommunikation
og assistance til udvalgene. Vi har arbejdet med minimal assistance fra
Landskontoret.
EPU-møderne har dels haft fokus på den lokale danske situation og politikker: Om
kampagnen op til EU-parlamentsvalget i maj 2018 / Nikolaj Villumsen, MF, og
Christian Juhl, MF; om Enhedslistens flygtninge- og indvandrerpolitik i september
2018 / Niels Rohleder, pol rådgiver, EHL Chr.borg; om samarbejdet med
Folkebevægelsen mod EU - med Enhedslisten i teknisk samarbejde /opstilling med
FB i november 2018 /Christian Juhl, MF.
Dels har EPU-møderne fokuseret på at analysere og diskutere udviklingen i de
europæiske venstrepartier, i de enkelte europæiske lande, og på den europæiske
venstrefløj generelt frem mod EU-valget med oplæg og debat: Om parlamentsvalget i
Italien og Italien & EU, 2 møder i maj og juni 2018 / Flemming Larsen, EPU. Om
Sinn Féin’s kongres i Belfast og det irske spørgsmål ift, Brexit i juni 2018 / Inger V.
Johansen, EPU. Om kampagnen op til EU-valget i maj 2019, europæiske
valgmanifester, samarbejde og splittelse på den europæiske venstrefløj i august 2018 /
Nikolaj Villumsen, MF + rep. fra EPU. Om udviklingen på den europæiske
venstrefløj og Venstreblokkens kongres i Lissabon december 2018 / Mads Hadberg,
international koordinator. Om Brexit - evaluering og betydning for den kommende
EU-valgkamp i januar 2019 / Tobias Clausen, EU sekr. EHL Chr.borg.
Vi har desuden endnu engang været behjælpelige med at afholde et møde for franske
’expats’ – arrangeret af La France Insoumise i Danmark.
9)
Enhedslistens seneste tre årsmøder har været centrale for at styrke EU-arbejdet
i partiet. I 2016 vedtoges et nyt EU delprogram til Enhedslistens partiprogram med et
meget stort flertal, som stadfæster Enhedslistens EU-modstand. Det blev desuden
vedtaget, at Enhedslisten skulle stille selvstændigt op til EU parlamentsvalget i 2019
(med 241 stemmer for, 86 imod og 17 der undlod), om muligt i teknisk valgforbund
med Folkebevægelsen mod EU samt være med til at styrke Folkebevægelsens arbejde.
Der kom i den følgende periode en aftale i stand med Folkebevægelsen om et teknisk
valgforbund. På Enhedslistens årsmøde i 2018 blev der valgt fire spidskandidater for
Enhedslisten til det kommende EU-parlamentsvalg.
10)
HB vedtog på sit møde 11. januar 2014 at igangsætte en strategiproces, der
skal styrke det internationale arbejde i Enhedslisten via højere grad af koordinering og
politisk prioritering. EPU har deltaget i det arbejde, der bortset fra et tættere
samarbejde mellem EPU og IU desværre synes at have stagneret. Koordineringen af
det internationale/europæiske arbejde er fortsat utilstrækkeligt i Enhedslisten.
11)
Udover at varetage kontakten til andre europæiske venstrepartier har EPU
deltaget i Enhedslistens europæiske samarbejde – i fora som European Left, som
Enhedslisten blev medlem af i 2010, seminarer og møder arrangeret af det europæiske
tænketanks-netværk ”transform!europe” i samarbejde med European Left og/eller
GUE/NGL, venstrepartigruppen i EU-parlamentet. Flere af Enhedslistens
udvalgsmedlemmer deltager i arbejdsgrupper i European Left. Mikael Hertoft (HB)
og Vibeke Syppli Enrum (HB), er fungerende medlemmer af European Left’s styrelse
(ExBoard), og Inger V. Johansen, EPU, er medlem af det politiske sekretariat. Mens
Nikolaj Villumsen, MF, er medlem af European Left’s ”Council of Chairpersons”.

4
Niels Rohleder, Aksel Carlsen, Hans Aalborg og Inger V. Johansen deltager i
European Left’s arbejdsgrupper (ift. Migration, Central og Østeuropa, Latinamerika,
Mellemøsten og Nordafrika). Jakob Nerup deltager i det faglige netværk.
12)
EPU var med til at koordinere en delegation, der deltog i European Left’s og
transform!europe’s sommeruniversitet i Wien den 11. – 15. juli 2018. (Tilføjelse,
august 2019: Samt i sommeruniversitetet i Fiuggi, Italien, den 11. – 15. juli 2019)
Vedtaget på EPU’s årsmøde lørdag 23. februar 2019

