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1. DETALJERET DAGSORDEN
FOR ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE 2019
LØRDAG D. 5. OKT

SØNDAG D. 6. OKT

08.00-09.00
09.00-10.00

09.00-09.20

10.00-12.00

12.00-13.00
13.00-13.45

13.45-16.00

15.00-15.15

16.00-16.15
16.15-17.50
17.50-18.00
18.00-19.00
18.45
19.00-20.00
20.00
20.00-01.00

Indskrivning og møde i kandidatudvalget
1. Velkomst og konstituering
Sang: Når jeg ser et rødt flag
Åbningstale: Christine Lundgaard
Valg af dirigenter
Vedtagelse af forretningsorden
Beslutninger om, hvilke indkomne forslag, der
behandles
Vedtagelse af dagsorden
Godkendelse af deltagere, deltagerliste udleveres
ved indskrivning
2. Den politiske situation efter valget
Talere fra folketingsgruppen ved Pernille Skipper,
EU-parlamentsmedlem Nikolaj Villumsen og
hovedbestyrelsen ved Per Clausen
Derefter plenumdebat
Frokost
Møder i storkredsene
2. Fortsat debat om den politiske situation
Fortsat debat og afstemning om hovedbestyrelsens
beretning
3. Hovedforslag om globaliseringsprogram
Præsentation af forslag 3.0 til globaliseringsprogram
Astrid Vang Hansen, HB
Præsentation af forslag 3.1 til globaliseringsprogram
Rune Møller Stahl
International tale, og præsentation af indsamling
Taler: Hubert Ballestero
Indsamling: WAC
Pause
Møde i kandidatudvalget
3. Hovedforslag, fortsat
Behandling af globaliseringsprogram
Præsentation af kandidatudvalgets liste
Middag
Græsrodsprisen
Ved Rød Fonds bestyrelse
4. Indkomne forslag
Mulighed for møder i storkredsene
Hygge og musik
Fejring af Enhedslistens fødselsdag

09.20-10.35

10.35-10.45
10.45-12.00
12.00
12.15-13.15
13.15-14.15
14.15-14.30
14.30-15.30

15.30-16.00

5. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet og kritisk
revisor
6. Enhedslistens arbejdsplan 2019-20
Fremlæggelse af hovedbestyrelsens forslag til
arbejdsplan v. Michael Voss
Behandling af ændringsforslag, arbejdsplan samt de
forslag som HB har foreslået behandlet under dette
punkt
Hilsningstale fra Folkebevægelsen mod EU
Tale ved Susanna Dyre-Greensite
7. Vedtagelse af kandidatliste
Hilsningstale fra SUF
Tale ved Mette Fink
Frokost
8. Vedtægtsændringer
Pause
9. Regnskab og budget
Fremlæggelse af regnskab og hovedbestyrelsens
forslag A til budget ved Marianne Frederik,
fremlæggelse af forslag B ved Lasse Olsen
Kommentarer til regnskab v. de interne revisorer
Behandling af regnskab, ændringsforslag og de to
forslag til budget
Afslutning
Praktisk information
Afslutningstale: Per Clausen
Sang: Internationale

Stillet af hovedbestyrelsen
• Forslag til dirigenter: Marie Lassen, Århus Vest, Amalie Bonde Jørgensen, Nørrebro Park, Sørine Rasmussen, Valby, Stine Brix, Nordvest, Aage Skovrind, Roskilde og Jacob Nicolaisen, Frederiksberg
• Forslag til vært: Anna Køster, Brønshøj-Husum
• HB’s repræsentanter i FT-kandidatudvalget: Jonas Paludan, Roskilde og Louise Hvelplund, Hjørring
• Regnegruppe: Merete Pedersen, Vesterbro og Marianne Frederik,
Amager Øst
• Stemmeudvalg: Merete Pedersen, Vesterbro og Ulf Olsen, Odense
• Redaktionsgruppe: Ingen
• Referenter: Kasper Bjerring (ansvarlig), Linda Hansen, Emma Fleming, Mikkel Enevoldsen, Anna Berg og Ida Søndergaard
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1.0.1 PUNKTET GLOBALISERINGSPROGRAM UDSKYDES
Undertegnede foreslår, at behandlingen af delprogrammet om GLOBALISERING udskydes til Årsmødet 2020.
Begrundelse:
Vi mener, at behandlingen af delprogrammer fortjener en debat der
tillader alle at komme til orde i debatten. Vi finder det uhensigtsmæssigt at behandle delprogrammer på årsmøder der er afkortet
tidsmæssigt. I år 2 dage fremfor normalt 3 dage.
Vi foreslår derfor at behandlingen af delprogrammet tages af
dagsordenen ved dette årsmøde.

1.1 FORRETNINGSORDEN FOR
ÅRSMØDE 2019
1. DIRIGENTER
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder årsmødets forhandlinger.

2. STEMME- OG MANDATUDVALG
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op.

Stillet af: Claus Højsgaard, Tønder, Inge Christoffersen, Århus Vest,
Gitte Christensen, Stevns, Sejr Folke, Stevn, Willy Karlslund, Stevns

3. KANDIDATUDVALG

1.0.2 DER STEMMES IKKE OM GLOBALISERINGS
PROGRAMMET

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

Tønder afdeling foreslår at man tager hul på debatten om globaliserings forslaget og der lægges op til en grundig debat i afdelingerne
og at vedtagelsen udskydes årsmødet til 2020 hvor det indgår som
hovedpunkt

4. REDAKTIONSGRUPPE
Der nedsættes ikke en redaktionsgruppe på dette årsmøde, da der
ikke er lagt op til aktuelle udtalelser.

Stillet af Tønder afdeling

1.0.3 PUNKT 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER UDGÅR
De fremsatte forslag betragtes samtidig som fremsat til det tilsvarende punkt på Dagsordenen for Årsmødet 2020. allerede på nuværende tidspunkt.
Begrundelse:
Årsmødet 2019 er afkortet til 2 dage mod normalt 3 dage. Det medfører, at dagsordenen er ”presset” tidsmæssigt. Samtidigt er der 2 meget vigtige punkter på dagsordenen. Forslag til et globaliseringsprogram og nogle forslag til vedtægtsændringer. Det syntes umuligt at
give disse 2 punkter den ”nødvendige tid” til en kvalificeret debat, på
dette Årsmøde.
Stillet af Claus Højsgaard, Tønder og Astrid Vang Hansen, Aalborg

1.0.4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL DAGSORDEN LØRDAG
AFTEN
17.50-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00
20.00-01.00

Præsentation af kandidatudvalgets liste
4. Indkomne forslag
Middag inkl. uddeling af Græsrodsprisen
Mulighed for møder i storkredsene
Hygge og musik

Begrundelse:
Enhedslisten har 30 års fødselsdag og har siddet 25 år i Folketinget.
Det vil vi gerne fejre under middagen og den efterfølgende hygge/
musik.
I HB’s forslag vil der være middag med Græsrodsprisen og evt. jubilæumstale fra kl. 18 til 19, hvorefter der vil være en times møde og
derefter vil der være hygge og musik fra kl. 20
Det vil derfor give et bedre flow, hvis 4. Indkomne forslag behandles i forlægelse af Præsentation af kandidatudvalgets liste, hvorved
dagens møde afsluttes kl. 19 og Årsmødet herefter går over til mere
sociale punkter inkl. middag, Græsrodspris, jubilæum osv.
Stillet af forretningsudvalget
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5. REGNEGRUPPE
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regnegruppe,
der har til opgave at beregne evt. økonomiske konsekvenser af de
fremsatte forslag.

6. GOD STIL PÅ ÅRSMØDET
•
•
•
•

Tal pænt
Lyt og anerkend forskelligheder
Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes
Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige argumenter og afholder sig fra tilråb
• Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed

7. TALETID OG TALERLISTE
• Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.
• Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, vedtægtsnævnet og
Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.
• Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret.
• Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved andengangsindlæg 2 minutter.
• Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.
• Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.
• Dirigenterne 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 meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så begge bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.
• Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke taletiden.
• Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerlisten.

8. AFSTEMNINGER OG VALG
• Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om,
hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde afgør forsamlingen – alle der betragter sig som delegerede – sagen
ved almindeligt flertal.
• Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtagen
afstemninger om vedtægtsændringer.
• Der stemmes som udgangspunkt ved håndsoprækning.
• Dirigenterne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet.
• Hvis dirigenterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elektronisk afstemning. Eller hvis de vurderer, 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 procedureafstemning om,
hvorvidt der skal være optælling.

9. KANDIDATLISTER
• Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste til Folketinget.
• Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (for
FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt.
suppleanter).
• Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde.
• Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne,
og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.
• Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen,
om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne.
Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.
• Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om
de to kandidatlister med størst opbakning.
• Kandidatudvalget præsenterer sin liste lørdag kl 17.50.
• Der er mulighed for at stille en alternative kandidatlister, det skal
gøres senest lørdag kl. 21.00.
• Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller
af en alternativ kandidatliste 2 minutter mandag, inden afstemningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste.

10. VIDEOOPTAGELSE
Årsmødets debatter optages på video.

11. TIDSFRISTER
• 22. februar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag,
ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
• 22. februar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketingskandidater.
• 12. april - 29. april: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater for alle Enhedslistens medlemmer.
• 12. - 22. august: I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg.
• 23. august kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag, og vedtægtsændringer.
–– Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer.
–– Frist for opstilling til hovedbestyrelse.
–– Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.

• 31. august: Frist for beretninger fra udvalg og netværk.
• 27. september kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden,
forretningsorden og budget samt opstilling som intern revisor.
• Lørdag d. 5. okt. kl. 9.00: Frist for at opretholde ændringsforslag,
som er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning. Ændringer indleveres ved infoboden.
• Lørdag d. 5. okt kl. 21.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag
præsenteres lørdag kl. 17.50
Stillet af hovedbestyrelsen

1.1.1 ÆF OM TALERLISTER
Punkt 9 og 10 til stk 7 om taletid og talerlister i forretningsordenen
ændres til:
Der føres tre talerlister: Kvinder føres på den ene, mænd på den
anden og non-binære på den tredje. Så vidt muligt vælges talerne
på skift fra mande- og kvindelisten. Talertiden til nonbinære tages
fra mandelisten. Dirigenterne kan holde en af listerne længere åben,
hvis fordelingen er skæv.
Hvis de listerne er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden, så alle bliver repræsenteret gennem hele debatten.
F.eks. med to mænd for hver kvinde.
Stillet af forretningsudvalget
Hvad er indarbejdede forslag?
Forslag, som forslagsstillerne vil indarbejde, vil der ikke blive
stemt om på årsmødet, med mindre nogen kræver det. Det betyder at forslagsstillerne har vurderet at det er ukontroversielt, og vi
kan vedtage det uden at bruge tid på behandling. På den måde er
der bedre tid til at diskutere de forslag, der er uenighed om. Delegerede, der ønsker at opretholde oprindelige ændringsforslag eller ønsker afstemning om forslag som hovedbestyrelsen vil indarbejde, skal meddele dette til infoboden senest lørdag d. 5. oktober kl. 10.00. Forslag, som hovedbestyrelsen ikke vil indarbejde, vil
alle blive sat til afstemning på årsmødet.

INDARBEJDELSER TIL HOVEDBESTYRELSENS FORSLAG TIL
GLOBALISERINGSPROGRAM 3.0
3.0.3, første sætning af 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.10, 3.0.14, 3.0.15,
3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.24, 3.0.27, 3.0.31,
3.0.32, 3.0.33, 3.0.34, 3.0.35

INDARBEJDELSER TIL DET ALTERNATIVE FORSLAG TIL
GLOBALISERINGSPROGRAM 3.1
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.19, 3.1.21,
3.1.24, 3.1.31, 3.1.32, 3.1.33, 3.1.34, 3.1.36, 3.1.38, 3.1.39, 3.1.44, 3.1.45,
3.1.46, 3.1.47, 3.1.48, 3.1.50, 3.1.54, 3.1.56, 3.1.57, 3.1.58 og 3.1.63
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DEN INTERNATIONALE TALER
Hubert Ballesteros er vicepræsident i landarbejderfagforeningen
FENSUAGRO, er med i MAPA´s ledelse samt ledelsen af Colombia’s LO
- CUT. Han er kendt fra da han sad fængslet i tre år og en international kampagne hjalp ham på fri fod. Enhedslisten var aktiv del af kampagnen for hans løsladelse.
Ballesteros er Enhedslistens kontakt ifm. indsamlingen til at købe
et fagforeningshus i Cauca-regionen i Colombia. I efteråret 2018 var
det planen at Hubert Ballesteros skulle besøge først Bruxelles derefter Danmark, men blev nægtet udrejse fra Colombia og gav derfor
en video hilsen til EL faglige årsmøde i stedet.
Ballesteros er en betydende figur i vores samarbejdspartner MAPA,
og har igennem mange år været en tæt kontakt. Han har i mange år
arbejdet med international organisering både latinamerika og Europa. Han har i kraft af dette en indsigt i internationale forhold og politik.

RETTELSER TIL
ÅRSMØDEHÆFTET

(det udsendte hæfte)

Årsmødet er lørdag d. 5. okt og søndag d. 6. okt 2019. Ikke d. 4.-5. som
der står.
Ud over de forslag der står i årsmødehæftet skal indarbejdes har
HB også indstillet et indarbejde 3.0.5 i deres forslag til globaliseringsprogram
Ændringforslag på side 52 - 53 Ændringsforslagene 4.8.2, 4.8.3, 4.8..4
og 4.8.5 er ændringsforslag til 4.8.1, og ikke til 4.8.
Arbejdsplan: Da linjenumrerne ikke passende til arbejdsplanen er de
sat ind herunder med de rigtige linjenumre

selvfølgelig ikke gå i et handlingspassivt diskussions-mode i et helt
år.”
Linje 24:
Overskriften ændres til: ”2. Flere aktive socialister og stærkere venstrefløj – hvordan?”
Linje 34 ændres til:
”Vi skal drøfte, hvordan vi skaber en organisation, som sikrer, at vi
kommer til at få flere aktive…”
Linje 64-70:
Sætningerne ”Efter valgene i foråret, står vi i en politisk situation,
hvor vi enten er det direkte ideologiske modstykke til en højrefløjsregering eller hvor vi skal opbygge en venstrefløj i egen ret og skabe
konkrete politiske forbedringer for almindelige mennesker under en
socialdemokratisk regering, som er afhængige af vores mandater for
at træde til, men ikke for at gennemføre alt sin politik. Samtidig er vi
muligvis blevet en del af Europa Parlamentet.”
I stedet indsættes:
”Den nye parlamentariske situation og vores placering i EU-parlamentet kalder på en grundig analyse.”
Linjerne 82-84:
Sætningerne ”Uanset hvilken sammensætning det nye folketing får,
og uanset hvilken regering der kommer ud af valget, vil resultatet ikke
være en social, solidarisk og bæredygtig politik”
Ændres til:
Selvom der med det fælles forståelsespapir på en lang række områder er sat en ny politisk retning, venter der nye politiske kampe, hvis
vi for alvor skal bevæge os i en retning af en social, solidarisk og bæredygtig politik.”
Linje 113:
Pinden ”De reformramtes kamp for velfærd” ændres til: ”Velfærdskampen for de reformramte og for børnene i daginstitutionerne.”

8.1 TILPASNING AF ARBEJDSPLANEN

Linjerne 115-120:
Sætningerne ”Alt tyder på, at vi får valgt mindst et medlem af EU-parlamentet. Det vil vi udnytte til at styrke samarbejdet på tværs af landegrænser i Europa: imod EU’s liberalistiske og asociale politik of for
antikapitalistiske løsninger.”
Ændres til:
”Vores repræsentation i EU-parlamentet vil vi udnytte til at styrke
samarbejdet på tværs af landegrænser i Europa: imod EU’s liberalistiske og asociale politik og for antikapitalistiske løsninger.”

HB stiller følgende ændringsforslag for at tilpasse arbejdsplanen situationen efter valgene

HB foreslår at forslagene indarbejdes

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLANEN
MED DE RIGTIGE LINJEHENVISNINGER

Linje 2-17 ændres til:
”Denne årsmødeperiode vil i høj grad være præget af de to valg,
der fandt sted før sommerferien til folketinget og til EU-parlamentet .
En række forhold omkring valgene, men også udviklinger, som ligger inden valgene betyder, at partiet har brug for at afsætte en del
af årsmødeperioden til to overordnede diskussioner, bl.a. disse: Partiets arbejdsbetingelser, opgaver om muligheder har i høj grad ændret sig med etableringen af en ny socialdemokratisk regering og vores nyvundne repræsentation i EU-parlamentet.
Med to store partidiskussioner i en unormalt kort årsmødeperiode
bliver denne årsmødeperiode i praksis en slags mellemfase i partiets
udvikling, hvor vi definerer vores fremtidige kurs og arbejde.”
Linje 18-19:
Sætningen: ”Hovedprioriteringerne i denne arbejdsplan udelukker
ikke, at partiet sætter andet i gang.” ændres til ”Men partiet skal
6
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8.2 PARTIDEBAT
HB foreslår at slå de to partidebatter sammen til en. Som konsekvens
af dette stilles følgende forslag:
Linje 10-11 ændres til: ”…af årsmødeperioden til en overordnet diskussion af partiets strategiske retning”
Linje 12-14 ændres til: ”Denne partidiskussion skal definere vores
fremtidige arbejde, men partiet skal selvfølgelig ikke gå i et…”
Linje 25-31 ændres til: ”Vi lægger op til, at denne partidiskussion
gennemføres inddragende og eksperimenterer med forskellige formater, metoder, platforme såvel som inviterer omverdenen i form
af bevægelser, internationale kammerater og andre relevante parter med.”

Linje 56 ændres til: ”Disse diskussioner skal ske på baggrund af en
analyse af den situation, som vi står i, og de politisk-strategiske konklusioner, vi kan når frem til. I 2015…”

8.6 FAGLIG KLIMA- OG BESKÆFTIGELSESKONFERENCE.
I linje 114 indsættes:
Enhedslisten arbejder for en bred faglig klima- og beskæftigelseskonference.

HB foreslår at forslagene indarbejdes

8.3 NAVN
Efter linje 46 tilføjes:
Det skal endvidere afdækkes om partiets medlemmer er stemte
for at styrke vores identitet som venstrefløj, gennem et navneskift.
Hvis dette er tilfældet, igangsættes en demokratisk proces, hvorved
navnforslag findes og et nyt vedtages.
Begrundelse:
Parti og navn er 30 år gamle, men en stor del af befolkningen kender
ikke til logikken i navnet. ”Enhedsliste” signalerer ikke specielt venstrefløj.
Vi er et parti og ikke en liste. Listebenævnelsen er typisk noget,
man bruger til kommunalvalg. Tilføjelsen ”de rød-grønne” en knudret, bliver stort set ikke brugt og er ikke noget vi kan sige om os selv
(de!)
Partiet kunne godt bruge et navn der harmonerer og understøtter
vores identitet som et grønt og socialistisk parti til venstre for SF.
Hvis flertallet af medlemmerne er enige i, at argumenter som ovenstående vejer tungere end det bøvl der vil være ved et navneskift, så
bør vi starte en demokratisk proces, hvorved vi finder et nyt navn.
Stillet af Kerteminde-afdelingen

8.4 DIREKTE DEMOKRATI
Tilføjelse til linje 79:
Og Enhedslisten vil undersøge hvilke forbedringer direkte demokrati
i Danmark vil kunne bringe.
Begrundelse:
I bogen “Magteliten” beskrives hvordan de 423 mest magtfulde personer i Danmark styrer landet. I nedenstående bog: https://www.
democracy-international.org/sites/democracy-international.org/
files/PDF/Publications/2007-05-01_book_direct-democracy-en.pdf
belyses bl.a. hvorledes politikerne bliver mere lydhøre overfor befolkningen når man får direkte demokrati. Mærsk fik lov til at sælge
vores undergrund uden at have købt den og Total får lempelig skatteaftale 5 mia af staten til renovering af udstyret, så Mærsk kunne få
en god pris. Det støtter et flertal i befolkningen ikke. Et flertal af politikere vil ikke give danskerne lov til at stemme om EU. Meget tyder
på at politikerne er mere reaktionære end befolkningen. 76% af politikerne stemte for paradigmeskiftet.
Ekstrabladet har lavet nedenstående undersøgelse (stemmetallene
da jeg kiggede sidst) https://ekstrabladet.dk/nationen/syrisk-flygtning-spild-af-tid-at-laere-at-tale-dansk/7533611?fbclid=IwAR2oEhgGeurpfMrP1Zehgz9SRozaAhC7rm vCr1h3wxZVjljNWOkZO0vCdpc
Så derfor vil det være vigtigt, at undersøge om direkte demokrati
ikke kan forbedre befolkningens vilkår
Stillet af Esbjerg afdelingen samt Per Bregengaard, Blågård og Carsten Andersen, Aarhus Vest

8.5 FREDSARBEJDE
Efter linje 113 tilføjes: Fredsarbejdet gøres sammen med mange til en
fredsbevægelse.
Stillet af Poul Eck Sørensen, Esbjerg

Begrundelse:
Det er vigtigt at fagbevægelsen kommer på banen i klimakampen,
hvis vi skal nå vores mål: En bæredygtig verden. Det er vigtigt dels,
fordi det kan give bevægelsen den nødvendige bredde og give ordet
strejke mere tyngde. Dels fordi beskæftigelse nemt bliver bevægelsen akilleshæl. Derfor er omstillingsplaner udarbejdet af dem, der er
direkte berørt angående beskæftigelse vigtig. Historisk har Enhedslisten spillet en vigtig rolle i at udbrede progressive kampagner til fagbevægelsen. Det bør vi også nu.
Stillet af Leif Mikkelsen, Amager Øst
Kommentar fra regnegruppen
Kan evt. tages ud fra posten Øvrige kampagner, hvis konferencen ikke
lægges for dyrt op. Der kan kun i begrænset omfang bruges ansatteressourcer på opgaven ved budgetforslag A, og slet ikke ved budgetforslag B. Hvis forslaget vedtages, foretages prioritering af HB.

8.7 PLAN FOR BIODIVERSITET
Tilføjes til linje 120:
klimapolitikken har biodiversiteten været underprioriteret. Derfor
opfordres alle byer til at lave en plan for en bedre biodiversitet i deres by. Man kan hente inspiration i forslag fra Esbjerg – se bilag
Stillet af Esbjerg afdelingen

8.8 FORBRUGER OG KUNDEMAGT
Tilføjes s. 87 linje 14:
“Og det gælder helt akutte mobiliseringer, der måske, måske ikke kan
udvikle sig til organiserede bevægelser. Desuden gælder det forbruger- og kundemagt i store og samfundsvigtige virksomheder.”
Begrundelse:
Vi skal i højere grad at koordinere og støtte progressive kandidaters,
herunder naturligvis særligt Enhedsliste-medlemmers, valgkampagner til forbruger- og kundepladser i selskabernes bestyrelser – som
minimum. De seneste år har nemlig vist at markedets stærke privatiseringskraft øger presset på ikke-profitsøgende virksomheder, såsom dem inden for forsyning og realkredit, og Enhedslisten har ikke
haft nok at spille ind med i organiseringen af den politiske kamp på
denne udenomsparlamentariske front.
Stiller: Jon Toivo Hansen, Valby
HB foreslår at forslaget indarbejdes

8.9 BLASFEMIPARAGRAFFEN
I slutningen af arbejdsplanen (efter s. 87 linje 29) tilføjes følgende
passus:
Opfølgning på blasfemi-debatten
En udløber af valgkampen var Paludans provokationer, som direkte
blev koblet til ophævelsen af blasfemiparagraffen. HB vil i den kommende årsmødeperiode diskutere tiltag, som reelt beskytter mod
en forhånelse eller nedværdigelse af folks tro og deres praktisering
af den. Det kan ske via en præcisering af selve racismeparagraffen,
men muligvis også via andre tiltag, som kan have den samme virkning.
Årsmøde 2019
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Begrundelse:
Med ophævelsen af blasfemiparagraffen blev det tilladt at forhåne ’guderne’, mens racismeparagraffen forbyder en forhånelse ’folks
tro’ på disse guder. En sådan skelnen kan virke subtil, men det var i
det mindste den argumentation, som lå til grund for accepten af Paludans friløb.
Om den holder, er usikkert, da der også var advokater, som mente,
at Paludans ageren lå uden for lovens rammer. Men det hjalp jo ikke,
hvis ingen reagerede på det, så det kunne blive prøvet ved en domstol. Et værktøj, som EL også kunne gøre brug af. En mulighed kunne
være en tekstmæssig skærpelse af selve racismeparagraffen, fx mod
”skænding af religiøse symboler” eller hvad man efter en nærmere diskussion finder klogt. En start kunne være juridiske høringer/afklaringer
hos fagfolk mhp. at finde den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde.
Bag dette ligger der en opfattelse af, at ytringsfriheden reelt ikke
mindskes af, at afbrænding af skrifter, som for nogle er hellige, er forbudt. Det samme gælder både at urinere og at skide på disse. Uden
at ville være snerpede, er de ytringer, som vi forsvarer, normalt dem
som kommer ud af munden.
Samt en opfattelse af, at hvad mindretal finder helligt også skal
respekteres af flertallet, når mindretallet skal respektere flertallets
værdinormer. Fx er ligskænding o. lign. er strafbart, selvom der jo dybest set ikke gives andre ’rationelle argumenter’ for det end at det er
usømmeligt i ’vores kultur’.
En sidste grund til, at EL bør tage dette alvorligt er, at det var os,
som fremsatte forslaget om at afskaffe blasfemiparagraffen. Den
debat ønsker vi ikke at gentage her. Men det er ikke i ELs interesse at
være dem, som banede vejen for Paludan.
Det er vigtigt, at vi ikke bare fremstår, men også ER det parti, som
mest energisk forsvarer alle mindretal, bekæmper voksenmobning
og enhver form for ’hate speech’.
Den nuværende racismeparagraf lyder sådan:
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken
en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af
sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt
skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”
Stillet af Allan Krautwald, Svendborg, Alvin Moesgaard Jensen,
Faaborg, Anna Rytter, Østerbro, Arve Meum, Favrskov, Birthe Nielsen, Bjarne Thyregod Tårnby /Dragør, Bo Stefan Nielsen, Tårnby-Dragør, Carsten Hardington, Guldborgsund, Hans Jørgen Vad, Århus Vest,
Jan Olesen, Århus Vest, Jesper Lundberg, Silkeborg, John Nielsen Århus Syd, Kit Aastrup, Århus Nord, Ole Alex Larsen, Ringsted, Ole Andersen, Silkeborg, Peter Iversen, Århus Vest, Poul Erik Kristensen, Silkeborg, Poul Krogsgård, Århus Vest, Rune Jakobsen, Århus Nord, Sejer
Folke, Stevns, Solveig Munk, Århus Nord, Ulla Böwadt, Århus Vest

8.10 AKTIV-NETVÆRK
Tilføjes s. 87 linje 29:
“I denne årsperiode vil HB tage initiativ til at danne nye aktiv-netværk,
og det vil være en vigtig prioritering for landskontorets ansatte. HB vil
også tage initiativ til at nedsætte en aktiv-gruppe, der udarbejder et
kommissorium for etablering af et nyt teknologipolitisk udvalg.”
Begrundelse:
Spørgsmål foranlediget af den teknologiske udvikling udgør en stigende dimension af Enhedslistens politiske og organisatoriske arbejde. Emnet er grundlæggende og overlappende for en række af tidens
vigtigste kampe på alle politikområder, herunder ikke mindst klima,
menneskerettigheder, arbejdsmarked, etik, organisering m.v. Det er
8
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på tide at Enhedslisten etablerer et forum hvor vi kan diskutere og
kvalificere vores socialistiske og progressive stillingtagen til og forståelse af teknologiske emner.
Stiller: Jon Toivo Hansen, Valby
Kommentar fra regnegruppen
Der kan kun i begrænset omfang bruges ansatteressourcer på opgaven ved budgetforslag A, og slet ikke ved budgetforslag B. Hvis forslaget vedtages, foretages prioritering af HB.

8.11 PARTIDEBAT OM HOLDNINGEN TIL EU OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Der gennemføres en partidebat om Enhedslistens analyser af og
holdning til EU og internationale samarbejdsstrukturer.
På baggrund af debatten vedtages en erstatning for EU-delprogrammet på Årsmødet 2021.
Stillet af Mikkel Warming, Sydhavnen

8.12 KLIMAKAMPAGNE
Nyt afsnit tilføjes
Inden næste årsmøde udarbejdes og trykkes to foldere, som afdelingerne kan gå koordineret på gaden med. Den ene skal handle om
landbruget, den anden om trafik. Her præsenteres, hvorledes vi mener, de 70 % CO2-reduktion i 2030 kan indfries, og hvad det kræver
at komme i mål i 2040. Uddelingerne understøttes så vidt muligt af
FT-gruppen med præsentation af udspil og brug af sociale medier.
Begrundelse:
Den foreslåede arbejdsplan er skrevet længe før valgene og tager
fx ikke højde for den enorme fokus på klima i valgkampen og heller
hvor vi står i dag politisk med forståelsespapiret, hvor kravet om en
forsvarlig klimapolitik som udgangspunkt jo er blevet indfriet. Derfor
er udgangspunktet for næste fase i klimakampen de konkrete tiltag
som skal sikre de 70 %.
Det har vi anvist i vor klimaplan, og det er vigtigt at få det ud over
rampen og skabe forståelse herfor i den brede befolkning, herunder
ikke mindst behovet for en omlægning af landbruget med langt færre dyr.
En indsats på dette niveau kan og vil afdelingerne helt sikkert gerne bidrage med, men det kræver en koordineret indsats, hvor afdelingerne kan planlægge herefter og får det nødvendige materiale til
omdeling. Forslaget skal vel nærmest forstås som en ”mini-kampagne”.
Så vidt muligt bør nogle konkrete uddelingsdage understøttes fra
Borgen med de redskaber, man her kan bidrage med, fx medieopmærksomhed via udspil og anvendelse af sociale medier.
Når der foreslås foldere og ikke flyers, skal det forstås således, at
de skal indeholde en mere uddybende og forklarende tekst, end der
er i en flyer. Overskrifter er ikke nok til at skabe forståelse – vi skal
have argumenterne med.
Stillet af Karl Vogt-Nielsen, Amager Øst
HB foreslår at forslaget indarbejdes
Regnegruppens kommentar
Da udgifterne i forslaget holdes til materialer, vil det kunne indeholdes i posten Øvrige centrale kampagner.

8.13 BILAG
Arbejdsplanen tilføjes bilaget i det udsendte årsmødehæfte side 89

REGNSKAB RØD FOND 2018

OPSTILLEDE TIL
INTERNE REVISORER
Da der ikke var nok opstillede til interne revisorer ved den første frist,
blev deadline udskudt. Her kommer de opstillede. Der skal vælges to

MOGENS LYNGSDAL Silkeborg, mand, 71 år
Jeg genopstiller til posten som intern revisor. Jeg blev valgt på forrige
årsmøde og vil gerne fortsætte med at være “vagthund” overfor den
måde, partiets penge bliver forvaltet på. Det er min oplevelse, at FU og
HB seriøst tager sig af de fremlagte budgetopfølgninger, men økonomien i 2020 ser ud til at være meget problematisk. Det er vigtigt, at der
er folk udefra (interne revisorer), der følger beslutninger tæt på og hele
tiden vil kunne “råbe højt”, hvis økonomien begynder at skride.

Peter Ussing, Rudersdal, mand, 66 år

Dette regnskab dækker perioden 1/1- 31/12 2018 og altså ikke hele
denne bestyrelses periode, som slutter ved årsmødet 2019

Indtægter		
Afsættelser fra Enhedslisten		
270.000
Udbytte		27.507
Indtægter i alt		
297.507

Udgifter:		
Donationer før årsmøde		
8.600
Donationer efter årsmødet		
8.000
Græsrodsprisen 2018		
10.000
Gebyrer		1.917
Kurstab		20.244
Udgifter i alt		
48.761
Resultat		248.747

Jeg har nu været årsmødevalgt revisor i snart 2 år og er villig til at
genopstille.

Aktiver		
Bank		64.440
Obligationer og aktier		
1.592.337
Tilgodehavender		20.000
Aktiver i alt		
1.676.776

BERETNING FRA
RØD FOND 2019

Passiver:		
Egenkapital		1.428.030
Årets resultat		
248.747
Passiver i alt		
1.676.776

På årsmødet 2018 blev følgende valgt til Rød Fonds bestyrelse:
Mads Hadberg, Jesper Hjelm Kristensen, Janne Toft-Lind, Lole Møller,
Jonas Paludan og Jeppe Studtmund Andersen
Der er rigtig mange, der har fået øje på Rød Fond. Mange flere end
det har været muligt at støtte. Fonden har behandlet 43 ansøgninger
og støttet 21 initiativer. Der tale om relativt små støttebeløb. Vi har
drøftet om, det ville være bedre at give større beløb til færre ansøgere. Selv de små beløb har imidlertid gjort en forskel og opmuntret til
aktivitet. Vi så helst, at fonden kunne råde over flere midler. Mange af
afslagene skyldes, at de har ligget uden for fondens formål. Fonden
støtter således ikke ansøgninger om driftstilskud, rejseudgifter og tilbagevendende arrangementer.
Moderate Jurister		
1000
Fællesinitiativet FNs antiracismedag		
1500
Almen Modstand		
1000
Racismefri By, Odense		
1000
Human Right March		
1000
Ghettogether mod racisme		
500
Stop Diskrimination		
1000
Pensionsparadokset		500
Afrika kontakt, etik og blomsterimport		
1000
Fællesinitiativet mod racisme		
1500
Vandprojektet Tierra Grada, Columbia		
2000
Forældreinitiativ vedr. minimumsnormeringer		
1500
Klimakollektivet, Free the soil		
1000
Stop Bankhykleri		
2000
Stem til valget-kampagne		
1100
Lysfest for humanisme v. Ellebæk		
1500
Er der en voksen til stede 		
1500
Kultursalon mod psykisk vold ”Ar på sjælen”		
2500
Luk Ellebæk, Welcome Denmark		
2500
Værdig psykiatri for alle		
2500

ÆNDRINGSFORSLAG
TIL BUDGET 2020
9.1.4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL 9.1.A
Der afsættes kr. 650.000,- til Rød+Grøn, og det overlades til redaktionen at udmønte beløbet.
Begrundelse:
Rød+Grøn er det medie, der når ud til alle Enhedslistens ca. 9.000
medlemmer. Rød+Grøn er dermed organisationens mulighed for løbende at orientere om Enhedslistens landsdækkende virke, aktuelle
politik og indsats i folkelige bevægelser, i lokalafdelinger, kommunalbestyrelser og regioner.
Alt for få er aktive og deltagere i det daglige politiske arbejde i
partiet. Ved at beskære Rød+Grøns budget så kraftigt, at udgivelsesfrekvensen går fra 10 til 4 årlige numre, svækkes forbindelsen
til og med medlemmerne. Den læserundersøgelse, som redaktionen netop har gennemført, viser, at de fleste ønsker Rød+Grøn på
tryk, og at det læses regelmæssigt af to tredjedele. 43 % ønsker at
fastholde udgivelsesfrekvensen på 10 numre årligt, mens 35 % peger på 6 numre årligt.
Udgivelse af færre numre er én måde at spare på, men der kan i
lige så høj grad ses på udgifter til layout, trykudgifter mm.
Stillet af Lole Møller, Amager Øst
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KANDIDATUDVALGET
Hovedbestyrelsen:	Jonas Paludan og Louise Hvelplund
Københavns Storkreds:	Line Barfod
Københavns Omegns
Storkreds:	Trine Henriksen
Nordsjællands Storkreds:	Tina Vejby
Bornholms Storkreds:	Morten Riis
Sjællands Storkreds:	Christian Tastrup
Fyns Storkreds:	Ulf Olsen
Nordjyllands Storkreds:	Rasmus Østergaard
Vestjyllands Storkreds:	Lars Dohn
Østjyllands Storkreds:	Jesper Yde
Sydjyllands Storkreds:	Henning Hyllested

INFORMATION
OM ELEKTRONISKE
AFSTEMNINGER
Under årsmødet vil nogle afstemninger blive foretaget som elektroniske afstemninger.
Formålet er at nedbringe den mødetid der bruges til at stemme, så
tiden i stedet kan bruges til debat. Samtidig betyder det, at resultaterne kan vises hurtigere. Det gælder især i forbindelse med valg til
hovedbestyrelsen.
Alle delegerede får udleveret en stemmebrik ved indskrivningen:

AFSTEMNINGER
De fleste afstemninger afgøres ved tryk på enten:
1 = Ja
2 = Nej
3 = Undlader

LOKALER
STORKREDS

LOKALE

Bornholm

Cafeen

Vestjylland

Lille balkon - 1. sal

Nordjylland

Lokale 4 - 1. sal

Nordsjælland

Lokale 2 - 1. sal

Fyn

Stor balkon - 1. sal

Sydjylland

Lokale 1 - 1.sal

Københavns Omegn

International lounge - 1. sal

Østjylland

Lounge - 1. sal

Sjælland

Konferencelokale 1+2 - 1. sal

København

Mødesalen

Kandidatudvalg

Konferencelokale 1+2 - 1. sal

Hovedbestyrelsen søndag

Konferencelokale 1+2 - 1. sal

Tryk herefter på OK. Har man tastet forkert så tryk C for at nulstille.
Ved sideordnede afstemninger vil det bliver sagt fra talerstolen,
hvilke forslag der repræsenteres ved hvilket nummer.

VALG
Ved valg til hovedbestyrelsen (se side 72 i årsmødehæftet) stemmes
der på nummererede kandidater eller kandidatlister. Man indtaster
kandidatens nummer og derefter OK. Afgiver man flere stemmer end
det maksimale antal for det pågældende valg, erstatter den sidst afgivne stemme den først afgivne.
Taster man det det samme tal flere gange, tæller det stadig kun
for én stemme, da man ikke kan stemme på den samme person flere gange.
Hver gang man har trykket OK, skal der stå: K eller Recieved i displayet på stemmebrikken.
Opstår der problemer med stemmebrikken, skal man henvende sig
til teknikken/ stemmebordet.
Afstemningsteknikken leveres af firmaet Assembly Voting. Læs
eventuelt mere om Assembly Voting her: Assemblyvoting.dk.

I 2019 FYLDER ENHEDSLISTEN 30 ÅR
OG DET ER 25 ÅR SIDEN VI KOM I FOLKETINGET
Det vil vi gerne markere på forskellige måder på Årsmødet.
	Nye og gamle Folketingsmedlemmer vil servere 25 års kage efter frokosten lørdag
	Der vil under middagen være quiz, hvor der kan vindes eksemplarer af bogen Det hærdede stål
	DJ Nannalicious vil spille op til dans med musik fra de sidste 30 år.
Fra 21-22 musik fra 90’erne, 22-23 musik fra 00’erne og 23-24 musik fra 10’erne
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SANGE
NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE

INTERNATIONALE

“Ung Flagsang” Skrevet til DSU’s kredsstævne,
sommeren 1923
T: Oskar Hansen
M: Johannes Madsen

Oprindelig “Opbruddets sang”
T: Eugéne Pottier
M: Pierre Degeyter
O: Hans Laursen 1911,
5. vers Carl Heinrich Petersen 1963

Når jeg ser et rødt flag smælde
På en blank og vårfrisk dag
Kan jeg høre det sælsomt fortælle
Om min verden, mit folk og min sag
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen
Mens det kogler af kraft i mit mod
Thi det flag, der nu smældende når himlen
Er jo rødt som mit brusende blod
Jeg har set min fader ranke
Ryggen op i flagets brus
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
I dets stolte, befriende sus
Jeg har elsket dets farve fra lille
Da min mor tog mig op på sit skød
Og fortalte mig manende og stille
Om en fane så knitrende rød
Jeg har anet slægters striden
Imod fremtids fjerne mål
Jeg har set trælletoget i tiden
Blive mænd bagved kampfanens bål
Jeg har set den i blafrende storme
Jeg har elsket den flammer i strid
Og bag den så jeg arbejdshænder forme
Verden om til en lysere tid
Det er sliddets slægters fane
Over fronten vid og bred
Den skal ungdommen ildne og mane
Den skal knuse hvert grænsernes led
Den var forrest i fredelig færden
Den var forrest i stormklokkens klemt
Det er fanen der favner hele verden
I dens folder fremtiden gemt

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig, du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt
Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst
Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst
Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd
Vågn til kamp af jer dvale...
Arbejdere i stad, på landet
en dag skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
fordrives fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
vor kamp en herlig tid forjætter
hvor solen altid stråler smukt
Vågn til kamp af jer dvale...
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