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4.24 FORSLAG OM INDFØRELSE AF ’KARENS’  1 

På årsmødet i 2021 skal Enhedslistens hovedbestyrelse fremlægge et forslag om, at 2 

stemmeret ved internet baseret afstemning først opnås efter en, af 3 

hovedbestyrelsen, nærmere bestemt *karens* periode fra indmeldelsesdatoen. 4 

Begrundelse 5 

Med de nugældende vedtægter er det muligt at indmelde sig i Enhedslisten for 25 6 

kr. og umiddelbart deltage i en aktuel urafstemning over nettet. Det kan ikke 7 

afvises, at der her er en risiko for organiseret misbrug og/eller spontan påvirkning 8 

af for Enhedslisten afgørende politiske valg. *Karens* perioden kan opfattes som 9 

en indslusningsperiode og det nye medlem er fuldt og helt medlem, som alle andre 10 

medlemmer, efter *karens* periodens ophør. 11 

Stillet af:  Theresa Olesen, Jesper Mobeck, Per Kristensen, Roskilde  12 
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4.25 FORSLAG OM ÆNDRING AF PRINCIPPROGRAM 1 

Forslag om ændring af principprogram: 2 

Enhedslistens principprogram – det foreslås, at årsmøde 2019 indskriver 3 

nedenstående i stedet for det tilsvarende under afsnittet KAPITALISME I DANMARK. 4 

AFSNIT 9 FF. 5 

Nogle gange, især i 1960'erne og 1970'erne, har arbejdsgiverne og de borgerlige 6 

partier haft interesse i at udbygge velfærden, blandt andet for at sikre en 7 

veluddannet og veldisciplineret arbejdskraft, der kan bidrage til vækst i 8 

økonomien og virksomhedsejernes profit. Tidligere har frygten for, hvilke mere 9 

radikale forandringer en stærk venstrefløj ellers kunne få opbakning til, været 10 

medvirkende til, at der blev skabt sociale fremskridt. De økonomiske konjunkturer 11 

har også haft betydning for, hvornår det var muligt at opnå fremskridt, og hvornår 12 

der har været tilbageslag. 13 

Arbejderbevægelsens sejre har ikke været fuldstændige. Selv om uddannelse 14 

formelt er gratis, er uddannelses- og forskningssystemet således stadig præget af 15 

social ulighed og i alt for høj grad indrettet efter erhvervslivets ønsker og behov. 16 

Og selv om adgang til sundhedsydelser officielt er lige for alle, så betyder 17 

brugerbetaling og private sundhedsforsikringer, at virkeligheden er mere 18 

nuanceret. 19 

Fremskridt for ligestillingen mellem kønnene er ikke bare et resultat af kvinde- og 20 

arbejderbevægelsens krav om lige rettigheder, men også et resultat af 21 

arbejdsgivernes behov for at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet som 22 

lønarbejdere. Selv om der er sket fremskridt i arbejdet for ligestilling mellem mænd 23 

og kvinder, er der stadig lang vej igen. Både i forhold til at sikre f.eks. lige løn og 24 

lige barselsvilkår og i forhold til at mindske de sociale og kulturelle begrænsninger, 25 

vi møder i kraft af vores køn, hvad enten det gælder valg af uddannelse, arbejde, 26 

påklædning, seksualitet. 27 

Det danske kapitalistiske samfund er altså et resultat af kampe, konflikter og 28 

aftaler mellem forskellige politiske, økonomiske og sociale kræfter og 29 

interessegrupper. Det ændrer ikke ved, at de folkelige bevægelsers sejre, herunder 30 

opbygning af kollektiv og offentlig velfærd, har udvidet demokratiet. Igennem 31 

1960'erne, 1970'erne, 1980'erne blev udviklingen drevet af arbejderbevægelsens 32 

krav og kampagner for social og økonomisk tryghed: Tryghed mod velfærdstab 33 

ved sygdom, ledighed, invaliditet. Det gav en udvikling af sundhedsvæsenet, den 34 

sociale sektor og ældreplejen, der skabte en tryghed, som sammen med det store 35 

uddannelsesløft i de seneste 100 år har givet det enkelte menneske mere frihed og 36 

bedre mulighed for i højere grad at blande sig i udviklingen af samfundet. Det 37 



Side 3 af 6 INDKOMNE FORSLAG 2020  

 
3 

hører dog også med til billedet, at man i samme periode gennemførte de første 38 

faser af individualiseringen af pensionssystemet, med de såkaldte 39 

arbejdsmarkedspensionsordninger. 40 

Velfærden er under pres 41 

I dag er vores sejre under massivt pres. Under dække af økonomiske kriser 42 

arbejder stærke kræfter på at rulle de folkelige bevægelsers sejre tilbage. 43 

Ideologisk er teorien om statslig rammestyring af økonomien til sikring af fuld 44 

beskæftigelse blevet afløst af en neoliberal religiøs tro på markedsmekanismen og 45 

konkurrencen som redskaber til velfærdssikring – en tro, som har bredt sig ind i de 46 

socialdemokratiske partier og fagbevægelsesledere. De arbejdsgivere og 47 

borgerlige partier, der tidligere har søgt kompromisser med arbejderbevægelsen 48 

og kvindebevægelsen, står stærkere og ønsker nu at omfordele samfundets midler 49 

til virksomhedsejerne gennem skattelettelser, løntilbageholdenhed og forringelser 50 

af solidariske løsninger. Samtidig ønsker man – og har held til – gennem 51 

nedsættelse af dagpengeniveau, dagpengevarighed og afskaffelse af 52 

jobtilbudsordning og efterløn at skabe usikkerhed og frygt for sygdom og 53 

arbejdsløshed for at holde krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold nede. 54 

Tryghedssamfundet erstattes af utryghedssamfundet – solidaritet af konkurrence 55 

mellem individer. 56 

Arbejderbevægelsens oprindelige grundtanke var, at mennesket som individ har en 57 

værdi i sig selv, og samfundet skal bidrage til at give mennesker muligheder. 58 

Heroverfor står de neoliberales ideologi om, at mennesket hovedsagelig har værdi 59 

som arbejdskraft. Mennesker skal være soldater i den internationale konkurrence, 60 

der kun er noget værd i kraft af deres arbejde. Siden 1980’erne har de neoliberale 61 

kræfter – såvel i Danmark som internationalt – været i offensiven. De arbejder for 62 

at udvikle en konkurrencestat, hvor børneliv ensrettes, leg og frihed inddrages og 63 

uddannelsen til arbejdsmarkedet fylder stadigt mere i et børneliv. En 64 

konkurrencestat hvor uddannelser strømlines, fordybelsen fjernes, de unge presses 65 

stadigt hurtigere gennem uddannelse, og hvor de ældre presses til at blive 66 

længere på arbejdsmarkedet, imens de arbejdsløse skal piskes til at acceptere 67 

dårligere forhold og lavere løn. En konkurrencestat, hvor statens rolle omdefineres 68 

til at opfylde kapitalismens behov frem for den brede befolknings. 69 

Den neoliberale offensiv er drivkraften bag den række af tilbageskridt, forringelser 70 

og såkaldte »reformer«, som er gennemført i de seneste årtier af regeringer ledet 71 

af Venstre og Socialdemokratiet 72 

Samtidig angribes de kollektive løsninger, hvor alle bidrager til og har ret til støtte 73 

fra det offentlige. I stedet introduceres individuelle løsninger, bl.a. i form af 74 

forsikringer, hvor den enkelte har ansvaret for at forsikre sig mod arbejdsløshed og 75 

sygdom. Høj løn giver høj arbejdsmarkedspension – den mere lige folkepension 76 

trænges tilbage. På den måde skabes store forskelle mellem dem, der er på 77 
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arbejdsmarkedet og kan forsikre sig, og dem, der ikke har mulighed for det, og som 78 

derfor må nøjes med de ringeste tilbud og muligheder. 79 

Forringelserne inden for de offentlige velfærdsopgaver rammer kvinder dobbelt, 80 

fordi de oplever fyringer, samtidig med at velfærdsopgaverne lægges tilbage i 81 

hjemmene i takt med, at de kollektive løsninger udhules og afvikles. Meget af det, 82 

vi kalder velfærd, er omsorgsopgaver som sygepleje, børnepasning og omsorg for 83 

ældre. Disse opgaver lå igennem århundreder på kvinders skuldre som gratis 84 

arbejde i hjem og familie. Kollektiv og samfundsmæssig varetagelse af dette 85 

arbejde er en forudsætning for lighed og frihed for kvinder til at leve, som de 86 

ønsker. Når velfærdsarbejde typisk er dårligt lønnet, skyldes det bl.a. den stadig 87 

manglende anerkendelse af det arbejde, som traditionelt er blevet udført af 88 

kvinder. 89 

Presset på den samfundsmæssige organisering af velfærden hænger sammen med 90 

den globalisering af økonomien, som blandt andet EU er udtryk for. Når 91 

arbejdskraften kan og skal flyde frit over grænserne, bliver det sværere at 92 

opretholde kollektive ordninger for alle i et bestemt land. Løntrykkeriet øges, når 93 

arbejdere fra lavløn-lande søger mod lande med hidtil højere lønniveau. 94 

Også demokratiet er under pres fra EU. I dag bestemmer EU en stadigt større del af 95 

lovgivningen herhjemme, og det repræsentative demokrati tømmes for indhold og 96 

fratages det politiske manøvrerum. Det ses for eksempel med Finanspagten og 97 

den stadigt stærkere styring af finanspolitikken fra EU’s side. Og det forhindrer 98 

indførelsen af en lang række progressive forbedringer, fordi hensynet til det indre 99 

marked i dag står over hensynet til forbrugere, miljø og sundhed. Derfor er 100 

Enhedslisten en stærk  modstander af EU og støtter en dansk udmeldelse såvel 101 

som en nedlæggelse af EU og oprettelsen af et socialt og grønt demokratisk 102 

samarbejde i stedet.  103 

Trods det massive pres mod de fælles løsninger sker der stadig fremskridt. Aktive 104 

bevægelser har eksempelvis opnået store fremskridt for mindretals rettigheder. 105 

Der er sket fremskridt i såvel det grundlæggende menneskesyn som i den konkrete 106 

behandling af mennesker, der lever på andre måder end flertallet. Det er også 107 

værd at bemærke, at afviklingen af sociale og kollektive rettigheder foregår 108 

væsentligt langsommere i Danmark end i mange andre lande, fordi det ind 109 

imellem er lykkedes at skabe modstand mod forringelser. 110 

Velfærden og staten 111 

De fleste af de sociale rettigheder, vi har opnået de seneste 100 år, bliver 112 

administreret af stat, regioner eller kommuner. På samme måde har det offentlige 113 

– i perioder – taget ansvaret for uddannelse, sundhed, el, varme, renovation, trafik 114 

og kommunikation. 115 
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Når den slags aktiviteter drives af staten, forbedrer det mulighederne for, at det 116 

kommer almindelige mennesker til nytte. Offentlige aktiviteter skal ikke levere 117 

overskud til private ejere. På den måde er de ikke under konstant pres for at give 118 

mest muligt overskud – eller blive lukket. Det er valgte politikere, ikke private 119 

individer og aktiemarkedet, der afgør, hvordan de skal administreres. Der foregår 120 

en mere åbenlys demokratisk politisk kamp om den offentlige sektor. 121 

Denne kamp handler både om indholdet i den offentlige service, og om hvorledes 122 

den offentlige sektor styres. For tiden henter de neoliberale partier forretnings-123 

logikken fra den private sektor ind i styringen af velfærdsområder, infrastruktur 124 

mv. 125 

Rammerne for den offentlige sektor bestemmes ikke kun gennem politisk debat. 126 

Kapitalismen og kapitalejernes økonomiske magt begrænser stadig mulighederne 127 

for demokratisk indflydelse. Udviklingen på finansmarkederne påvirker statens 128 

økonomi. Hvis politiske flertal vil begrænse kapitalejernes frihed eller beskatte 129 

deres overskud, er de hurtige til at true med at flytte investeringer og 130 

arbejdspladser til udlandet. Jo mere folkevalgte politikere forsøger at udvikle den 131 

offentlige sektor til fordel for arbejderbefolkningen, jo mere støder de på 132 

kapitalismens begrænsninger. 133 

Opbygningen af et kollektivt skattefinansieret velfærdssystem og en fuld-134 

beskæftigelses-politik betød en større frihed og værdighed for arbejderne. 135 

Visheden om, at der altid var en anden arbejdsgiver, hvis den aktuelle blev for 136 

træls – visheden for job på overenskomstmæssige vilkår i form af 137 

jobtilbudsordningen – visheden om, at du kunne vælge efterlønnen – disse 138 

ordninger gav frihed for frygten for ledighed, sygdom, nedslidning. Et liv med frihed 139 

er et bedre liv end et liv med frygt.  140 

Arbejdstvangen - indeholdt i de seneste års forringelser af folkepensions- og 141 

efterløn-ordningerne - beskærer vor frihed. Kontantydelsesbeskæringer og 142 

kontrol-narkomani øger fattigdommen og undergraver menneskers værdighed. De 143 

seneste reformers arbejdstvang for invaliderede trykker de i forvejen undertrykte 144 

og nedslidte yderligere ned. 145 

For ikke så mange år siden betød bistandslovens kontanthjælp en vis sikring mod 146 

ekstremt løntryk. Den sikring er forsvundet i dag. Enhedslisten går ind for 147 

etablering af en universel grundydelse, som kan erstatte mange af de laveste 148 

ydelsesniveauer og spare de oceaner af kontrol, som i dag plager brugere og 149 

sagsbehandlere. 150 

Enhedslisten er altid en aktiv del af kampen for at bevare de velfærdsgoder og 151 

andre resultater, vi har opnået, og for at frigøre dem fra de begrænsninger og 152 

forvridninger, de udsættes for i det samfundssystem, vi lever under. Dette arbejde 153 
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kan skabe grundlaget for at ændre samfundet grundlæggende. Her ligger spiren til 154 

et nyt samfund, et socialistisk samfund. 155 

 156 

Begrundelse: 157 

Dette forslag tilfører principprogrammet større præcision i beskrivelsen af den 158 

historiske udvikling af socialpolitikken. Forslaget giver også mere præcis kritik af 159 

de gennemførte socialpolitiske tilbageskridt. Og forslaget giver et tydeligere 160 

perspektiv af frigørelsen for arbejdstvang, som vi som socialistisk revolutionært 161 

parti kæmper for. 162 

Stillet af: Viggo Jonasen, Århus, Jo Falk Nielsen, Århus, Karen Nygård, Århus, Gert 163 

Møller, Århus, Solveig Munk, Århus, Poul Krogsgård, Århus, Ulla Bøwadt, Århus, 164 

Gunvor Schelde, Vesterbro, Per Markmøller, Lolland, Hans Jørgen Vad, Århus, Ole 165 

Galster Bach, Albertslund, Jan Olesen, Århus Allan Krautwald, Svendborg, Elsebeth 166 

Frederiksen, Århus, Martin Mørch, Skive, Kit Aastrup, Århus, Freddy Jensen, Århus 167 


