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 2 

Enhedslisten om globalisering: 3 

 En grøn jord med fred og plads til alle 4 

Verdensøkonomien er præget af store økonomiske uligheder og et produktionssystem, der 5 

ødelægger klimaet for fremtidens generationer. Vi ser oprustning og krig, ødelæggelse af 6 

klimaet, rovdrift på ressourcerne, dyb fattigdom, slaveri, stigende ulighed, autoritære og 7 

udemokratiske regimer og grove krænkelser af menneskerettigheder. 8 

Vi er allerede mere end 7 milliarder mennesker på vores klode og kombineret med en 9 

kapitalistisk produktionsmåde giver det en rovdrift, som ikke holder. Vi har allerede 10 

overskredet grænsen for hvad der er bæredygtigt og vi nærmer os en økologisk katastrofe 11 

med lynfart. 12 

Derfor har vi brug for en ny form for global økonomi der tilgodeser mennesker, samfund og 13 

kloden. Produktionen skal organiseres ud fra menneskers behov og inden for rammerne af 14 

hvad vores jord kan bære, ikke efter kortsigtede behov for profit.   15 

Vi tager konsekvensen af at vi kun har en jord og at jordens ressourcer derfor er vores 16 

fælles ansvar og skal være vores fælles ejendom. Vi vil tage magten og ejendommen fra de 17 

transnationale selskaber og opbygge socialisme.   18 

 19 

Udviklingen af global ulighed 20 

Den forskel på rige og fattige lande som vi ser i dag, er ikke en tilfældighed, men et produkt 21 

af økonomiske, militære og politiske processer. Globaliseringen er den stadigt tættere og 22 

mere omfattende udveksling af kapital, varer, information og mennesker mellem verdens 23 

lande og deraf følgende afhængighed. Den udvikling der har gjort nogle lande rige har gjort 24 

andre fattigere.  Globaliseringen har ikke været præget af fredelig udveksling af varer, men 25 

af ulige magtforhold, vold, slaveri og udbytning. Den industrielle revolution blev muliggjort 26 

ved profitter og råvarer fra kolonierne, og ved de-industrialiseringen af eks. Indien. Fattige 27 

lande blev fastholdt i underordnede roller, som råvare-producenter mens de rige lande 28 

udviklede industri. Kapitalismen har altid været global og afhængig af verdensmarkedet, 29 

fra de tidligste slavetransporter finansieret af Europas finanshuse, til vore dages sweat 30 

shops i Bangladesh. Men måden hvorpå dette verdensmarked er blevet reguleret, har 31 

ændret sig radikalt gennem historien. Fra Columbus gik i land i Amerika, delte de 32 

europæiske stormagter større og større dele af kloden op imellem sig i store 33 

koloniimperier. England blev den dominerende økonomiske magt og skabte i 1800-tallet 34 

den første globalisering. Omkring 1. verdenskrig har imperialismen bredt sig til hele 35 

verden. 36 



Kapitalismen er et system der producerer for profit – hvor det er ejerne af virksomhederne 37 

som bestemmer over produktionen – og et system som kræver en evig vækst, såvel som 38 

en evig ødelæggelse af det der tidligere er bygget op.   39 

 40 

Den ny-liberale model for globalisering 41 

Siden 2 verdenskrigs slutning i 1945 har USA været den dominerende magt i 42 

verdensøkonomien, og det nuværende økonomiske system er i høj grad udformet efter 43 

amerikanske interesser, og designet til at tillade globale kapitalinteresser så frie 44 

udfoldelsesmuligheder som muligt. USA's styrke og de andre imperialistiske landes 45 

svaghed betød at det gamle system med koloniimperier brød sammen og blev erstattet af 46 

et system med amerikansk dominans. Kolonierne blev frigjort, men det betød ikke en ende 47 

på den økonomiske afhængighed. I stedet blev de fastholdt i underudvikling og råvare-48 

produktion. 49 

 50 

I den rige del af verden, betød tiden efter 2. verdenskrig derimod økonomisk fremgang, 51 

opbygning af velfærdsstater og øget velstand til arbejdsklassen, samtidigt med at 52 

finanssektoren blev kraftigt reguleret. Denne situation var et produkt af arbejdsklassens 53 

styrkeposition i perioden og betød store fremskridt i levevilkår for den brede befolkning.  54 

Denne udvikling varede imidlertid ikke ved. Og fra 1980erne og frem, har vi set en ny 55 

vending af verdensøkonomien, hvor højrefløjspolitikere og store firmaer har kørt en 56 

agenda frem med finansiel deregulering, frihandel og global økonomisk integration og mod 57 

fagforeninger og miljøregulering. 58 

 59 

Siden 1980erne har vi derfor set en ny global arbejdsdeling, hvor industrier er flyttet fra de 60 

rige lande til en række fattige lande i det globale syd. Denne proces er blevet styret af 61 

transnationale virksomheder, som har vokset sig store og i dag dominerer 62 

verdensøkonomien. Udflytningen af arbejdspladser er blevet drevet af et behov for at 63 

sætte lønningerne ned – så udflytningen er sket fra lande med høj løn til lande med lav løn. 64 

Dette har skabt øget økonomisk udvikling nogle steder, men samtidigt ramt andre områder 65 

med de-industrialisering og fattigdom. 66 

Udflytningen af industriarbejdspladser er sket fra lande med bedre til lande med dårlig 67 

miljøregulering har også udnyttet manglende, som når skibe fra danske firmaers flåde 68 

bliver hugget op på åben kyst af folk, der skærer skibene op og sælger metallet – eller når 69 

vores gamle computere ender på lossepladser i Afrika, hvor de bliver recirkuleret. 70 



Samtidigt har global deregulering af finanssektoren betydet en historisk stor mulighed til at 71 

investere og flytte rundt på globale formuer.  72 

Multinationale selskaber spredt deres aktiviteter over flere og flere lande. Dette giver dem 73 

en enorm styrke i forhold til deres ansatte arbejdere, til lande og regeringer og til mindre 74 

virksomheder. I dag bliver det mere og mere almindeligt at uddelegere produktionen til 75 

firmaer, som formelt er selvstændige, men som reelt er helt afhængige af de 76 

transnationale koncerner. 77 

Den stigende global konkurrence mellem arbejdere fra forskellige lande har svækket 78 

arbejderklassen overfor kapitalen. 79 

Ejerskabet er helt skævt. I 2017 ejede den rigeste ene procent af befolkningen ejer over 80 

halvdelen af jordens rigdom,  mens 70% af befolkningen kun ejede tre procent.  Den ny 81 

global klasse af superrige har således haft mest gavn af globaliseringen.  82 

Denne enorme koncentration af rigdom betyder også en koncentration af magt. 83 

Rigdommen bliver brugt til at styre medier, kontrollere internettet, bestikke embedsmænd 84 

og politikere, danne politiske partier og organisere private vagter og hære. 85 

Den fattige del af befolkningen arbejder hårdt, kæmper for den daglige overlevelse og har 86 

meget svært ved at få tid til at engagere sig politisk og forsvare sine interesser. 87 

 88 

Det er lykkedes for mange lande at hæve befolkningens gennemsnitlige indkomst især i 89 

Kina og andre lande der ikke fulgte IMF’1s liberalistiske chokdoktrin. Men der er stadig en 90 

del lande der er ladt helt tilbage i fattigdom især i Afrika. I stort set alle lande vokser 91 

afstanden mellem rig og fattig indenfor landet. Det globale gab mellem rig og fattig er 92 

større end nogensinde før og vi har en global elite af superrige, der også tæller superrige 93 

fra det globale syd.  94 

 95 

Internettet har givet mulighed for global udveksling af informationer. Det har givet 96 

muligheder for demokratisk udbredelse af synspunkter og deling af viden. Folkelige oprør 97 

har med succes brugt internettet til masse kommunikation. Men modsat bruger autoritære 98 

også internettet til at kontrollere befolkningerne – med succes. Alt hvad vi foretager os på 99 

nettet bliver i dag registreret. Både stater og globale virksomheder bruger i stigende grad 100 

internettet til overvågning og kontrol. Samtidig foregår der en monopolisering og 101 

koncentration af magten over internettet. Informationerne om os bliver indsamlet og solgt 102 

som varer til højestbydende. Vores fælles kulturelle aktiviteter bliver i stigende grad 103 

 

1 IMF: International Monetary Foundation: Den internationale Valutafond, som låner penge ud til lande på 

nyliberale betingelser. 



formidlet på internettet og på den måde bliver det internettets monopoler der tjener 104 

mest, ikke de skabende kunstnere. 105 

 106 

Når den globale økonomi er endt med at se sådan ud, skyldes det grundlæggende at 107 

kapitalen har været langt bedre organiseret internationalt end arbejderbevægelsen andre 108 

folkelige bevægelser og de progressive partier. 109 

 110 

Kvinderne og globaliseringen 111 

Ulighed mellem kønnene har før og under kapitalismen ført til, at kvinder er dårligere 112 

lønnede end mænd, har mindre politisk magt og indflydelse og i mange lande har kortere 113 

uddannelse. Samtidigt varetager de hovedparten af de opgaver, der er knyttet til familien. 114 

Dette stiller dem ringere overfor nedskæringer i velfærden. Men kvinder har altid gjort 115 

modstand mod forholdene og i flere tilfælde opnået forbedringer. Undertrykkelsen af 116 

kvinder er et globalt fænomen, der afspejles i lokale forhold. Ofte er den ledsaget af 117 

konservative kønsroller og undertrykker derfor også seksuelle minoriteter. 118 

Globalt set varetager kvinder størstedelen af opgaverne i familien - omsorg og husarbejde. 119 

Det er som regel et ubetalt arbejde Nye husholdningsmaskiner har sammen med 120 

velfærdsstatslige (eller private) løsninger begrænset arbejdsopgaver i familien. Men 121 

kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet betyder i størstedelen af verden, at den 122 

samlede arbejdstid for familierne er steget. Udviklingen betyder også en stigning i opgaver, 123 

der underlægges markedsøkonomien. Kvindernes rolle i familien har også udviklet sig til at 124 

de udgør flertallet i en række omsorgsfag: pædagoger, læger, sosuassistenter, rengøring, 125 

sygeplejersker. Disse fag er som regel lavt lønnede og offentligt ansatte kvinder bliver 126 

hårdt ramt af liberal privatiseringspolitik. 127 

Kvinder på arbejdsmarkedet bliver i stigende grad udsat for ringere arbejdsvilkår, kortids 128 

ansættelser og arbejde på skæve tidspunkter. Det betyder, at mange familier kommer 129 

under pres og får svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.  130 

Som ansvarlig for familien er mange kvinder særligt udsat for at havne i de ringest betalte 131 

jobs, og mest tilbøjelig til at arbejde uden løn. Undertrykkelse af kvinderne gør, at de (og 132 

deres børn) udgør flertallet af de fattigste og mest undertrykte folk i verden. [Faktatjekkes] 133 

Internationale institutioner og kampen om dominans 134 

Globalisering er ingen naturkraft. Det har altid været en politisk styret økonomisk proces, 135 

der er afhængig af politisk og militær magt. Tidligere var det de europæiske koloni-136 

imperier, især det britiske imperium, der understøttede global frihandel. Selvom langt de 137 

fleste industrialiserede lande herunder USA har brugt udbredt protektionisme for at bygge 138 



deres egen økonomi op. I dag er internationale institutioner som WTO, IMF og 139 

Verdensbanken drivende i globaliseringen og – drevet frem af USA 140 

De tre institutioner har på hver sin måde spillet en afgørende rolle i at fremme 141 

nyliberalistisk globalisering. IMF og Verdensbanken har givet lån ofte til diktatorer og 142 

tyranner. Det betyder at mange af verdens fattigste lande blev fanget i en gældsfælde. De 143 

to institutioner regeres af de lande, som yder mest økonomisk, og USA og de europæiske 144 

lande har derfor det afgørende ord. IMF og verdensbanken brugte og bruger 145 

gældsproblemerne til at udsætte en lang række lande for økonomisk chokterapi. Landene 146 

bliver tvunget til at privatisere transport, vand og offentlige virksomheder, mens der bliver 147 

skåret brutalt i velfærdsgoder som sundhed og uddannelse. De økonomiske resultater var 148 

tvivlsomme, men levevilkårene blev langt værre for verdens fattigste. WTO bygger på 149 

regler for verdenshandlen, som blev forhandlet på plads i 1994 i en proces hvor mange u-150 

lande blev presset til at skrive under på en aftale, de mente ikke var i deres interesse. 151 

Konflikten mellem især EU og USA på den ene side og forskellige grupper af u-lande samt 152 

BRIKS2 landene på den anden har præget WTO lige siden. Selvom de tre institutioners 153 

centrale placering er kommet under pres, særligt fra BRIKS-landene, er de stadigvæk 154 

afgørende for den globale økonomiske orden.  155 

Fordi globaliseringen er politisk, kan den også ændres. Den er ikke en naturkraft vi må 156 

tilpasse os. 157 

 EU er som det er fastlagt i EU's traktater og de nuværende politiske styrkeforhold et 158 

redskab for mere af den kapitalistiske globalisering og er derfor mere en del af problemet 159 

end en del af løsningen. De globale politiske rammer er skabt af EU's og USA's dominans i 160 

de seneste årtier og dette fortsætter, selv om det er under stærkt pres fra især Kina. 161 

 162 

Selvom det amerikanske imperium og EU bliver svækket i disse år, skal vi dog ikke forvente 163 

at et svækket USA og et styrket Kina vil føre til en mere retfærdig verdensorden. 164 

Stormagter som Kina, EU, Rusland og Indien repræsenterer deres nationale 165 

kapitalinteresser og ikke retfærdighed.  En mere retfærdig verdensøkonomi kræver et 166 

opgør med hele det globale kapitalistiske system, ikke bare udskiftning af en dominerende 167 

magt med en anden. 168 

Kina og Rusland er også kapitalistiske lande, selv om de i stigende grad er i konflikt med de 169 

vestlige kapitalistiske lande – og selv om de til dels har en anden struktur som mere 170 

statsdominerede økonomier. 171 

 

2 BRIKS – på gengelsk BRICS landene: Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika. Landene har en vis økonomisk 

styrke og har lavet en løs allianc, der ofte er i konflikt med EU og USA. 



 172 

Det internationale økonomiske og politiske system er fuldt af modsætninger og problemer. 173 

Det giver sig udslag i oprustning, undertrykkelse, og konflikter som kan være militære, 174 

foregå i cyberspace eller handelskrige. Systemets indbyggede modsætninger og konflikter 175 

betyder også at det ikke er stabilt. Der kan ske store politiske forandringer, og 176 

forandringerne kan være enten progressive eller autoritære. 177 

 178 

Danmark i globaliseringen 179 

Historisk har Danmark været et mindre imperialistisk land. Landet deltog i slavehandlen og 180 

rigdommen fx Bredgades palæer blev opbygget af slavernes sved i Dansk Vestindien. 181 

Danmark havde også kolonier. Dem vi ikke har tabt – Grønland og Færøerne - er i dag en 182 

del af rigsfællesskabet og har et anstrengt forhold til Danmark. Vi bakker op om disse to 183 

landes og folks ret til selvstændighed, hvis de ønsker det. Samtidig rækker vi også hånden 184 

frem til et fremtidigt, ligestillet samarbejde og Enhedslisten prioriterer samarbejdet med 185 

venstrefløjen i Grønland og Færøerne. 186 

I dag er Danmark et meget lille imperialistisk land, der deltager som næsten ukritisk 187 

lillebror i USA's fremfærd og militære eventyr. A.P. Møller – Danmarks største virksomhed 188 

- spiller en vigtig rolle i USA's militære logistik. Med globaliseringen og underordningen 189 

under EU og NATO har Danmark næsten mistet evnen og viljen til selvstændig politik 190 

Bæredygtig global økonomi 191 

Kapitalismen har skabt en enorm vækst i kapaciteten til at producere. De samme 192 

produktionsmidler, som i dag ødelægger kloden, kan også bruges til at producere hvad 193 

menneskene har brug for, med kortere arbejdstid og uden rovdrift, i et system baseret på 194 

fællesskab. Vi kalder det for socialisme. 195 

Den globale økonomi skal kunne fungere inden for grænserne for klodens ressourcer. 196 

Derfor skal produktion i langt højere grad end i dag, foregå lokalt, og tæt på der hvor 197 

forbruget finder sted. Lokal produktion giver forsyningssikkerhed for befolkningen i 198 

tilfælde af kriser og minimerer behovet for transport. 199 

Det er nødvendigt med demokratisk kontrol over økonomien, hvor langsigtede 200 

miljømæssige og sociale hensyn træder i stedet for kortsigtede profithensyn og krav om 201 

vækst. Unyttige og miljøskadelige aktiviteter skal afvikles, mens samfundsnyttige og 202 

aktiviteter bliver udviklet uden skade for miljøet og alle skal have ret til arbejde. Derfor 203 

er det nødvendigt med grundlæggende ændringer i ejendomsretten over virksomheder, 204 

jord og naturressourcer. Vi arbejder for fælleseje som kan tage mange former, at 205 

offentlige myndigheder, medarbejdere, lokalsamfund og andre sammenslutninger af 206 



mennesker skal eje og drive virksomheder. For at sikre at de allerrigeste betaler deres del 207 

af den globale regning, vil vi arbejde for en global formueskat.  208 

 Det er afgørende, at samfundsbærende sektorer ejes og kontrolleres af fællesskabet. 209 

Det betyder, at den økonomiske magt forvaltes af befolkningen og dens valgte 210 

repræsentanter. Det skal foregå på mange niveauer lokale, regionale, nationale og 211 

internationalt. 212 

 213 

Enhedslisten ønsker  at handel med varer er med lige og fair vilkår for alle. Varer skal være 214 

produceret under rimelige og anstændige løn og arbejdsforhold, ligesom transport og 215 

lignende klimaaftryk skal indregnes i varens pris. Når det gælder kapitalstrømme skal der 216 

være en stærk regulering på både nationalt og overnationalt niveau. Derfor er 217 

internationale institutioner og aftalte rammer for handel for handel og kapitalstrømme 218 

meget centrale. Men de skal fungere til gavn for mennesker og miljø. 219 

EU og USA har fremmet frihandel gennem bilaterale og regionale aftaler. Herigennem 220 

forsøger man at angribe u-landenes ret til at beskytte egen produktion og regulere til 221 

fordel for mennesker og miljø mere generelt – som klart efterspurgt af de transnationale 222 

selskaber med base i EU’s medlemslande. Mange fattige lande har gjort modstand, men er 223 

blevet banket på plads. 224 

Handelsaftaler som TTIP, CETA og TTIP handler ikke, om at nedsætte toldsatser. De handler 225 

tværtimod om at beskytte investorer mod demokratiske beslutninger, miljølovgivning o.l. 226 

Vi er derfor kategorisk i mod disse og arbejder for at opbygge folkelig aktivitet der 227 

bekæmper dem. Vi har brug for en regulering af handlen, der fokuserer på menneskers 228 

behov, frem for kapitalens frihed. Og som sætter hårde minimumsstandarder for løn, 229 

arbejdsforhold og miljøbeskyttelse. 230 

 231 

A 232 

Præsident Trump har ændret USA’s handelspolitik. Selvom USA førte pennen, da WTO blev 233 

dannet, er den skævhed ikke nok for Trumps USA. Han har startet handelskrige, som er 234 

forsøg på afpresning af bl.a. Kina. Han har også startet sanktionsregimer i forhold til bl.a. 235 

Rusland og Iran. Derved er flere af de storstilede bilaterale forhandlingsaftaler kommet 236 

under pres og igangværende forhandlinger gået i stå. Liberalistiske stemmer har i den 237 

forbindelse advaret imod en generel protektionistisk og nationalistisk drejning og sat al 238 

kritik af det globale frihandelsregime i bås med Trump. De taler i stedet for en 239 

revitalisering af det multilaterale spor – som blandt andet ses i dag med EU-240 



Kommissionens forsøg på en multilateral investeringsaftale. For Enhedslisten står valget 241 

imidlertid ikke mellem nationalisme eller nyliberalisme.   242 

eller 243 

B  244 

I de seneste år er der kommet nye konflikter når det gælder den globale handel. De 245 

klassiske liberalistiske doktriner udfordres af en aggressiv nationalistisk og protektonistisk 246 

strømning, som ikke mindst står stærkt i USA. Det fører til større eller mindre handelskrige, 247 

og de store handelsaftaler er under pres.  248 

For Enhedslisten står valget imidlertid ikke mellem nationalistisk protektionisme og 249 

nyliberalistiske handelsaftaler.  250 

 251 

Der skal indføres en global skat på varetransport, der skal gå til global omstilling. 252 

 253 

Handel skal handle om udveksling af nødvendige varer, ikke muligheden for at investere 254 

sine penge, der hvor man kan få det højeste afkast. Derfor er der brug for skrap kontrol 255 

med kapitalbevægelser og udflytning af produktion. 256 

Det globale handelssystem skal understøtte u-landes mulighed for økonomisk udvikling, 257 

gennem beskyttelse af deres økonomier og befolkninger dvs. både industrier, landbrug og 258 

statslige strukturer, samtidigt med fair adgang for deres landbrugsvarer i de rige landes 259 

markeder. 260 

 261 

Enhedslisten vil arbejde for at øge u-landenes muligheder for at indgå handelsaftaler 262 

indbyrdes på de betingelser, som giver økonomisk mening regionalt. 263 

Enhedslisten vil styrke u-landenes muligheder for at beskytte egen produktion med henblik 264 

på økonomisk udvikling. 265 

Enhedslisten vil arbejde for internationale patentregler, som giver u-landene større 266 

muligheder for at styrke den lokale økonomi. [skal udfoldes) 267 

Enhedslisten vil modarbejde investeringsbeskyttelsesaftaler som vi kender dem fra TTIP og 268 

CETA, og i stedet arbejde for globale regler, der skal underlægge dem krav om respekt for 269 

demokrati, sociale rettigheder og for ansvarlig anvendelse af ressourcer. 270 

 271 

Klima og klimaretfærdighed 272 



Klimakrisen rammer de fattigste og mindst udviklende lande hårdest, selv om det er de 273 

rigste og mest industrialiserede lande er står for hovedparten af de negative påvirkninger 274 

af klimaet globalt. Og det er de fattige i de fattige lande og dermed kvinderne som bliver 275 

ramt hårdest af tørke og oversvømmelser. [faktatjekkes] 276 

Enhedslisten mener at de rigeste lande derfor har en klimagæld som de skal betale. Det 277 

skal være de mest udviklende lande, såsom Danmark, der går forrest med en radikal 278 

omlægning af vores produktion, transport og forbrug. Paris aftalens mål om at nedbringe 279 

CO2 udslippet er ikke ambitiøse nok og desuden bliver de ikke fulgt. Det kapitalistiske 280 

system bygger på et stadigt stigende forbrug. Et forbrug der er ved at ødelægge vores 281 

klode, og det kapitalistiske system er derfor ikke løsningen, men er problemet. 282 

Det skal ikke være de fattigste lande, der står foran massive investeringer i deres samfund, 283 

for at øge sundheds og uddannelses tilstanden for deres befolkninger, der skal betale for 284 

vores produktion og forbrug. Klimagælden fritager dog ikke de fattigste lande for ansvar 285 

for at at sikre deres land og befolkning mod klimaforandringerne. 286 

En omlægning globalt begynder lokalt. Fra arbejdspladserne, skolerne, universiteterne til 287 

kommuner og staten skal bidrage til denne nødvendige omlægning. Vi vil støtte alle forslag 288 

til omlægninger, der gavner klimaet, samtidig med at vi har fokus på hovedårsagerne til 289 

klimakrisen, nemlig det kapitalistiske forbrugersamfund. 290 

 291 

Opgør med spekulation og skattely 292 

Verdens rigmænd og store firmaer slipper i stigende grad for at finansiere de nationale 293 

stater, ved at gemme deres penge i skattely. Samtidigt betyder den frie kapitalmobilitet, at 294 

finansielle investorer hurtigt kan flytte deres penge ind og ud af nationale markeder, med 295 

ødelæggende følger for økonomien. Hvis denne udvikling skal stoppes skal der en global 296 

regulering af finansielle transaktioner. Dette inkluderer: 297 

Indsats mod skattelylande, inklusive internationale sanktioner 298 

Globalt register over ejerskab af finansielle aktiver 299 

Skat på finanstransaktioner for at modvirke kortsigtede investeringer. 300 

Et radikalt opgør med den globale kapital kan blive nødvendigt – og der eksisterer et 301 

radikalt og effektivt middel: Man kan annullere deres ejendomsret til jordens rigdomme 302 

ved pengeombytning og annullering af gyldigheden af de dokumenter som giver dem 303 

ejendomsretten. [Dette afsnit er ufærdigt.] 304 

 305 

Sikring af mennesker og lokalsamfund 306 



Globaliseringens omvæltninger har haft negative effekter for mange samfund. I mange 307 

lande er industrier blevet nedlagt og ofte er samfund og kulturer der har bygget på disse 308 

brudt sammen.  309 

Der hvor industrien er flyttet hen har de ansatte dårligere løn. Arbejdstiden er længere. 310 

Arbejdsmiljøet er ringere og der er ofte hensynsløs forurening af miljøet. 311 

 312 

Landbrugere i mange lande i det globale syd, fattige lande, har ikke kunnet overleve 313 

konkurrencen med det statsstøttede vestlige landbrug, og små bønder er blevet tvunget 314 

fra deres jord. Globalt varetager kvinder langt størstedelen af arbejdet med 315 

fødevareproduktion i alle led - dyrkning, forarbejdning og vandforsyning.  316 

I Enhedslisten bakker vi derfor op om den opblomstrende bevægelse af kvinder, 317 

fattige bønder og oprindelige folk i mange lande i syd, som kæmper for et økologisk 318 

bæredygtigt samfund på et ikke-kapitalistisk grundlag.  319 

Den økonomiske udvikling må tage udgangspunkt i menneskers behov og inddrage 320 

befolkningen i centrale økonomiske beslutninger.  Det er særligt centralt at 321 

fødevareproduktionen fremover tilrettelægges sådan at man sikrer alle mennesker gode, 322 

sunde og velsmagende fødevarer og at de enkelte lande og regioner har 323 

fødevaresuverænitet. Så de dvs. kan brødføde sig selv og i så de ikke kan afpresses gennem 324 

stop for fødevarer.  325 

Migration 326 

I Enhedslisten ser vi det i udgangspunktet som positivt, at mange mennesker verden over 327 

vælger at rejse ud i verden af lyst og nysgerrighed eller for at studere. Bagsiden af 328 

medaljen er at det kræver penge, som mange ikke har – og visa som mange ikke kan få. 329 

Alligevel boomer antallet af internationale studerende og højtuddannede der migrerer og 330 

det har både gode og dårlige sider. For nogle lande som fx Kina betyder det en hurtig 331 

forbedring af antallet af uddannede i landet – for andre lande et brain drain, hvor de bedst 332 

uddannede fx læger forlader landet. 333 

Verden over er millioner mennesker tvunget til at forlade deres familier og lokalsamfund 334 

pga fattigdom krige eller miljøproblemer og blive arbejdsmigranter af økonomisk nød.  Der 335 

er opstået en global eksport af kvindelig arbejdskraft fra fillippinerne og Indien som 336 

arbejder i service industrien, som husarbejdere og i sexindustrien.  Disse arbejder ofte 337 

under meget ufrie vilkår – især i en række rige olielande i Mellemøsten.  Au Pairs i 338 

Danmark er et eksempel: Her er det store flertal kvinder fra Filippinerne og deres 339 

betaling meget lav, samtidig med at deres opholdstilladelse er bundet til deres 340 

kontrakt og de har ufrie livsvilkår.  341 

Klimaforandringerne sender også stadigt flere på flugt fra tørke, oversvømmelser, ekstremt 342 

vejr, udpint jord og epidemier.  Mange forsøger at nå til Europa, men de fleste ender andre 343 



steder i det globale syd. Naturkatastrofer, sult og krig rammer kvinder og børn hårdt. 344 

Kvinder er oftere eneforsørgere, eller efterlades alene med ansvaret for hjemmet.  345 

Arbejdskraftens frie bevægelighed i EU's indre marked, har været brugt af kapitalen 346 

til at importere arbejdskraft, som er blevet brugt til løntrykkeri og social dumping. 347 

Derfor har venstrefløjen historisk været skeptisk over for arbejdskraftens frie 348 

bevægelighed – og derfor også skeptisk overfor fri arbejdsmigration. Men vi forstår 349 

også at migrationen ofte er tvunget af fattigdom. Vi går derfor ind for en regulering 350 

af indvandringen, men ikke lukning af grænserne. For at indvandring ikke skal give 351 

konflikter med lokale arbejdere og styrke fremmedfjendtlige højrestrømninger er 352 

det afgørende at føre en politik for at skabe arbejdspladser for alle. 353 

Enhedslisten kæmper for, at migrant-arbejderne, skal have arbejde på lige vilkår med 354 

lokalbefolkningen, uanset hvor de lever. 355 

 Vi skelner mellem flygtninge og migranter, og forsvarer derfor retten til asyl såfremt man 356 

er forfulgt af krig og/eller undertrykkelse. 357 

Som udgangspunkt bør lokalbefolkningen have adgang til arbejde lokalt verden over.  Det 358 

kræver en massiv ressourceoverførsel fra den rige del af verden, som kan medvirke til at 359 

skabe bedre og sikre forhold, så mennesker ikke tvinges til at forlade deres land og familie 360 

for at leve i fred. 361 

 362 

Mod krig og atomvåben. For nedrustning og fred.   363 

Den verden vi lever i er desværre langt fra fredelig. Krig og konflikt er hverdag mange 364 

steder. Det skyldes først og fremmest det verdensomspændende system, vi kalder 365 

imperialismen. Økonomiske og militære supermagter kæmper om kontrol med verdens 366 

ressourcer og territorier og udsuger kloden. FN blev dannet på baggrund af folkenes 367 

massive ønske om at undgå fremtidige krige efter verdenskrigenes rædsler. FN er ikke et 368 

folkenes verdensparlament, men et samarbejde mellem regeringer, hvoraf mange er 369 

udemokratiske. Dermed er kampen for et bedre FN også en kamp for en bedre regering i 370 

hver stat. 371 

Enhedslistens mål er en verden hvor mennesker kan leve uden frygt for krig, uden nød, 372 

undertrykkelse og udemokratiske styrer. Vi mener det er muligt at nå dette mål, fordi det 373 

store flertal af jordens befolkning deler dette ønske. 374 

I krig rammes både mænd og kvinder -  Mens mændene stadig udgør størstedelen af 375 

de soldater der bliver dræbt, rammes kvinderne også hårdt. Moderne krige har mange 376 

civile ofre. Massevoldtægter følger ofte med krige og bagefter udstødes kvinden ofte 377 

af familien og samfundet. Volden fortsætter ofte på flugtruter og under ophold i 378 

asyllejre. Samtidig anerkendes undertrykkelse på grund af køn eller seksualitet 379 

langtfra altid som asylgrund.   380 



Vi går ind for komplet afrustning af atomvåben og nedrustning. Vi går også ind for 381 

stop for våbenhandel – startende med totalt stop for eksport af våben til områder 382 

hvor krig og konflikt er i gang eller der er stor risiko for konflikt.  383 

 384 

Styrk den internationale solidaritet: 385 

Positive samfundsforandringer sker ved, at mennesker går sammen, organiserer sig og 386 

handler sammen. Det gælder også i den antiimperialistiske kamp for lige muligheder og 387 

frigørelse. Derfor støtter vi i Enhedslisten altid op om befolkningers oprør mod 388 

undertrykkelse og kamp for demokrati. For reel befrielse og reelt demokrati kan kun opnås 389 

når den brede befolkning ønsker at gøre op med et undertrykkende styre og deltager i 390 

omvæltningen af det. Ikke ved udefrakommende indblanding og militær intervention. Det 391 

betyder ikke at vi i Enhedslisten nødvendigvis støtter de politiske kræfter der står i spidsen 392 

for et sådant oprør. Vi støtter helst bevægelser der forbinder kampene for frihed og 393 

demokrati med sociale krav om mere lighed. Vores vigtigste princip er direkte solidaritet 394 

på tværs af landegrænser fra fagbevægelsen og venstrefløjen. Vi kan også støtte krav til 395 

stater eller FN om brug af forskellige sanktioner overfor undertrykkende regimer, som ikke 396 

respekterer menneskerettigheder og forfølger minoritetsgrupper. Som internationalister 397 

arbejder vi for at sikre menneskerettigheder verden over. Det gælder både i de 398 

overnationale og internationale samarbejder vi indgår i og i vores vurderinger af hvilke 399 

handelsaftaler og konflikter Danmark skal tage del i. 400 

 401 

Global omfordeling af ressourcerne 402 

Vi står overfor to opgaver i den globale ulighed. For det første omfordeling fra de rige til de 403 

fattige lande, og for det andet omfordeling mellem rige og fattige inden for landene. 404 

Den stigende ulighed er ikke naturlig, men et produkt af politik og økonomi.  405 

Millioner af mennesker er ofre for forskellige former for tvangsarbejde, gældsslaveri, 406 

menneskehandel og seksuel udnyttelse. Dette rammer kvinder særlig hårdt. Formuer 407 

fra disse forbrydelser bliver skjult i skattely.  408 

Vi har brug for en politik, der styrker lønmodtagere over for kapitalen såvel som en 409 

omfordeling, der retter op på den ekstremt store forskel mellem de rige og fattige. 410 

 411 

Markant højere ulandsbistand og omlægning af udviklingsbistanden 412 

I dag bruges udviklingsbistanden til mange formål. Ud over at den er blevet skåret kraftigt 413 

ned, så er den også omlagt, så den både bruges til erhvervsstøtte til danske virksomheder 414 

og virksomheder i modtagerlandene. Hovedformålet med udviklingsbistanden skal 415 



tværtimod være bekæmpelse af fattigdom, at styrke lokalbefolkningen og reel udvikling af 416 

økonomien og forsvar af miljøet. 417 

 Det er helt uacceptabelt at bruge ulandsbistanden til at opruste Danmarks og EU’s 418 

grænser for at holde mennesker på flugt og migranter ude. Vi går ind for et markant løft af 419 

udviklingsbistanden og at den målrettes til styrkelse af progressiv faglig organisering og 420 

opbygning af bevægelser og civilsamfund i modtagerlandene. Udviklingsmidler skal gå til at 421 

løfte verden omkring os.   422 

Ulandsbistand skal ikke bruges på dansk flygtningemodtagelse – de penge skal tages fra 423 

andre kasser. Det er dybt problematisk og hyklerisk at Danmark er den største modtager af 424 

den danske udviklingsbistand.  425 

Globale mindstestandarder for løn- og arbejdsvilkår 426 

Enhedslisten går ind for globale, forpligtende minimumsstandarder for løn og 427 

arbejdsvilkår. I mange lande er de elendige forhold man arbejder under, systematisk 428 

undergravning og angreb på faglig organisering og meget lavt lønniveau hæmmende for 429 

gode liv og en effektiv faglig kamp. På samme tid udgør kapitalens fri bevægelighed i 430 

kombination med tilstedeværelsen af uorganiserede arbejdsmarkeder med umenneskelige 431 

arbejdsforhold et systematisk ræs mod bunden, hvor især den lavtlønnede del af 432 

industriarbejderne konstant trues af udflytning. Globale, konkrete minimumsstandarder er 433 

sammen med kamp for en forpligtende global faglig organisering og magten til at 434 

håndhæve minimumsstandarderne et af de vigtigste værktøjer i kampen for en mere 435 

rimelig verden, som gavner flertallet frem for et lille mindretal. 436 

 437 

Globale løsninger – men lande og lokalsamfund må gå forrest. 438 

En retfærdig global verden kommer til at kræve global organisering inden for 439 

arbejderbevægelsen, andre progressive bevægelser og for den politiske venstrefløj. Det 440 

nuværende svage internationale samarbejde er langt fra tilstrækkeligt til at modgå de 441 

globale kapitalinteresser. Enhedslisten prioriterer derfor højt at opbygge progressive 442 

internationale netværk, bevægelser og fora. 443 

Enhedslisten går ind for en forpligtende, stærk, global faglig organisering med de juridiske 444 

og organisatoriske muskler til at håndhæve globale krav for ansatte, og kæmpe for faglig 445 

organisering, højere løn, bedre arbejdsforhold og øget demokrati mod de globale, 446 

multinationale selskaber. Enhedslisten vil arbejde for det gennem udviklingsbistanden og 447 

på bevægelsesniveau, at den danske fagbevægelse skal gå forrest i kampen for en stærk, 448 

progressiv, global fagbevægelse. 449 

 450 

Nye demokratiske globale institutioner 451 



For at sikre en effektiv indsats mod klimakrisen og andre miljøproblemer, globale 452 

minimumsstandarder for løn og arbejdsforhold, retfærdige handelsstrukturer m.m., skal 453 

der være institutioner og organer der kam gennemføre og overvåge de nye globale 454 

rammer, og som kan sanktionere overtrædelser. Derfor skal der etableres nye forpligtende 455 

og demokratiske globale institutioner. Det er afgørende for Enhedslisten at nye globale 456 

institutioner er demokratiske, og har til formål at sikre mennesker og miljø. Hvordan nye 457 

demokratiske globale strukturer præcist vil se ud, er svært at spå om. Men det er er 458 

centralt at  459 

 460 

Gå forrest Danmark! 461 

Progressive kræfter i byer, lande og regioner kan gå foran. Vi kan ikke lade behovet for 462 

globale løsninger, blive en sovepude i kampen for konkrete løsninger her og nu. En global 463 

forandring vil altid vokse nedenfra som et resultat af pres fra en lang række lande, byer og 464 

lokalsamfund.  465 

Enhedslisten ønsker at også Danmark kan gå forrest i kampen for en grøn, socialistisk 466 

verdens uden udbytning, krig og undertrykkelse. Derfor går vi ind for et opgør med alle 467 

nationale regler og alle EU-regler og internationale regler, som hæmmer vores mulighed 468 

for at afvise udbud, stille skarpe krav til offentlige udbud, til at hjemtage arbejdspladser og 469 

infrastruktur til kollektiv eller national styring eller til at håndhæve strikse miljø- og 470 

klimastandarder, som kan inspirere andre lande. 471 

 472 

10. Afrunding, der opsummerer og peger frem mod positiv politik og handling [skal 473 

udfoldes]. 474 


