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Medlemsblad for Enhedslisten

Al magt til Inuit
Sara Olsvig blev Grønlands helt store stemmesluger ved 
folketingsvalget. nu skal hun lede Grønland på vej mod 
selvstændighed.  Side 6-7

Danmark og Eu – hvem styrer hvem?
Danmark har netop overtaget formandskabet i Eu. 
Samtidig truer finanspagten med at binde Danmark til Eu’s 
økonomiske styring.  Side 4-5



nikolaj Villumsen
Medlem af Folketinget for Enhedslisten

Spørg befolkningen, Helle!

Farvel til efterlønnen
Som det eneste parti kæmpede 
Enhedslisten imod efterlønsfor-
ringelserne, da Folketinget før-
stebehandlede efterlønsrefor-
men 

Side 10-11

Arbejdsløshed
Arbejdsløsheden vokser hastigt 
i disse år – det samme gør mis-
tænkeliggørelsen af de arbejds-
løse. Vi giver Enhedslistens svar 
på de mest udbredte fordomme 
om arbejdsløshed. 

Side 12-13

Gang i energifor-
handlingerne
Enhedslisten bringer 90 forslag 
ind i forhandlingerne om en ny 
energiplan for Danmark. Blandt 
andet vil vi erstatte bioenergi 
med geotermi

Side 8
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I den borgerlige lejr vil jublen ingen ende tage over EU’s nye finanspagt. 
Lars Løkke Rasmussen kunne dårligt få armene ned:

- Jeg kan se, at denne aftale er en god aftale, der rummer sund, borger-
lig økonomisk politik, lød det fra Venstre-formanden.

Fra den anden side af det politiske spektrum har kritikken til gengæld 
været klar. Det Europæiske Venstre, hvor Enhedslisten er medlem, har 
fordømt ”nedskæringspagten”. Og den europæiske fagbevægelse har 
kaldt til kamp mod aftalen. Ligeledes kritiserer svenske, franske, hol-
landske og tyske socialdemokrater indholdet for at ville forværre kri-
sen.

Derfor burde det også være let for Helle Thorning-Schmidt at sige fra. 
Hun er valgt på at ville kickstarte dansk økonomi, for at skabe arbejds-
pladser og investere os ud af krisen. Den politik er hun nu ved at sætte 
over styr for at lege med de store i skolegården. Det er ikke et smukt syn, 
og SF, der er erklærede modstandere af euro’en på grund af dens asocia-
le politik, har det virkelig også svært.

Men statsministeren vil tydeligvis gøre alt for at få Danmark mest 
muligt med og samtidigt undgå en folkeafstemning. Argumentet er, at 
finanspagten ikke får konsekvenser for Danmark på grund af forbehol-
det. Men hvorfor tilslutte sig en pagt, hvis man ikke vil følge indholdet? 
Argumentet lyder så, at Folketingets flertal jo alligevel frivilligt vil føre 
den samme politik. Ok, men hvad hvis et fremtidigt folketing vil det an-
derledes - og hvorfor afskrive muligheden at føre en klassisk socialde-
mokratisk politik?

Grundlæggende er spørgsmålet, om det er vælgerne, der fra valg til 
valg skal bestemme den økonomiske politik eller ej. Det har danskerne 
to gange taget stilling til. Nemlig ved Maastricht-afstemningen i 1992 
og ved euro-afstemningen i 2000.

Begge gange lød svaret rungende klart: Nej – det bestemmer vi selv! 
Derfor vil det også være at snigløbe befolkningen, hvis vi ikke får en fol-
keafstemning om dansk deltagelse i EU’s økonomiske styring. 

»Statsministeren vil tydeligvis gøre 
alt for at undgå en folkeafstem-

ning. Argumentet er, at finanspag-
ten ikke får konsekvenser for Dan-
mark på grund af forbeholdet. Men 

hvorfor tilslutte sig en pagt, hvis 
man ikke vil følge indholdet?«
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Tilbage til rødderne

Janus Noack og Idunn Ha-
raldsdottir, landssekretærer

Andy Snoddy har været aktiv 
på den irske og britiske venstre-
fløj, siden han var 15 år gammel. 
De sidste mange år har han ar-
bejdet med organisering i fag-
bevægelsen og er nu ansat i 3F, 
hvor han bl.a. underviser i den 
såkaldte organizermodel. Han 
er desuden blandt de undervi-
sere, der vil være på Organisati-
onsværkstedet for fynske og jy-
ske afdelinger, den 28.-29. janu-
ar, på Brandbjerg Højskole ved 
Jelling.

Rød+Grøn har mødt Andy til 
en snak om organizermodellen.

Skal vi nu til at komme 
græsrodsarbejdet ind i 
modeller?

- Organizermodellen skal ikke 
forstås som et firkantet ske-
ma, som man slavisk skal følge. 

Det er en strategi eller en tak-
tik hvor man skal i høj grad skal 
tænke kreativt. Dens styrke lig-
ger i, at man starter i det små og 
via relativt overskueligt sager 
får mobiliseret flere mennesker. 
Når de mange kræfter først er 
samlet og har oplevet én sejr, 
er det lettere at mobilisere til de 
større kampe.

Modellen er blevet brugt af ir-
ske og britiske fagforeninger 
til at vinde sager om overens-
komster og udnyttelse af uden-
landsk arbejdskraft, og har for-
mået at mobilisere tusindvis 
af medlemmer og genopbyg-
ge græsrodsbevægelser. Jeg har 
ført kampagner med både ren-
gøringsassistenter, slagteriar-
bejdere, kabinepersonale samt 
folk i it- og finanssektoren. Det 
var vidt forskellige problemer og 
kampe, men vi brugte den sam-
me organizermodel til at vinde 
dem.

Kan du fortælle om en 
vellykket kampagne, du 
har været med til?

- Unite (de Britiske øers stør-
ste fagforbund, red.) lavede en 
kampagne, der skulle organise-
re rengøringspersonalet i Heat-
hrow lufthavn. De organisere-
de arbejdere ville i første om-
gang forbedre de elendige for-
hold i personalets kantine, og 
tillidsrepræsentanten, Mrs. Ah-
med, fik organiseret en boykot 
af kantinen.

Men det stoppede ikke dér; 
i tre dage mødtes rengørings-
folkene mere og mere upassen-
de steder i lufthavnen og holdt 
picnic. Den sidste dag sad 200 
rengøringsfolk med picnic-kur-
ve på gulvet i check-in-området, 
og vupti! Pludselig kunne ledel-
sen godt finde ud af at lave en 
ordentlig kantine til arbejderne. 
Dette er et fantastisk eksempel 
på en kollektiv aktion, der skab-
te resultater. Andelen af orga-
niseret rengøringspersonale 

steg fra 20 til 75 procent, og ar-
bejderne kunne gå styrket til de 
større kampe, der skulle kæm-
pes på arbejdspladsen.

Hvad tror du, Enhedslistens 
afdelinger kan bruge 
organizermodellen til i 
partiets arbejde?

- Enhedslisten kan bruge den-
ne succesfulde taktik til at or-
ganisere lokale kampagner. Det 
gælder om at have øjne og øren 
åbne for de vigtige sager, mobili-
sere folk og vinde de mange små 
og store kampe.

På Organisationsværkstedet 
går vi i gang med at øve os i at 
bruge modellen i partiarbejde og 
lokale kampagner. Der vil være 
masser af praktiske øvelser og 
en guide til at føre succesfulde 
kampagner. Jeg håber, at man-
ge afdelinger vil sende folk af 
sted, for at så mange som muligt 
på sigt vil kunne udføre gode og 
slagkraftige kampagner.

På de britiske øer er fagbevægelsen på vej tilba-
ge til rødderne, ud blandt arbejderne. Et vigtigt 
element i denne proces har været den organise-
ringsmodel, som irske Andy Snoddy skal under-
vise i, når Enhedslisten åbner et organisations-
værksted i slutningen af januar

Organisationsværkstedet afholdes på Brandbjerg Højskole 
28.-29. januar. I første omgang er værkstedet forbeholdt af-
delinger vest for Storebælt. Afdelingerne øst for Storebælt får 
samme tilbud i marts. Tilmelding (via kontaktpersonerne)  
senest 10. januar.  Skriv til idunn@enhedslisten.dk for mere 
information.
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foto: Ugg boy/flickr   

Eva Flyvholm, 
Udenrigspolitisk 
medarbejder

Mens voldsom økonomisk kri-
se og arbejdsløshed dominerer 
Europa, bliver både danskere og 
andre europæere i stigende grad 
skeptiske overfor EU og euroen. 
Dermed er der både brug for og 
plads til en venstreorienteret 
udfordring af EU i dansk politik.

Det næste halve års formand-
skab er en interessant mulighed. 
Vi kan vise en klar modstand 
mod EU’s økonomiske nedskæ-

ringspolitik. Og vi kan presse på 
for klare konkrete krav, der sæt-
ter mennesker og miljø før det 
indre marked.

Vi skal investere os ud af 
krisen

Under EU-formandskabet vil En-
hedslisten pege på, at Danmark, 
sammen med et par andre lande, 
bør vise vejen ud af krisen ved at 
investere i klima, grøn teknologi 
og velfærd - i stedet for at følge 
en borgerlig nedskæringspolitik. 
Og vi skal gå forrest med sociale 
og miljømæssige krav til EU, så-

som retten til at forbyde farlige 
kemikalier i produkter til børn, 
og med vedtagelsen af en so-
cial protokol, der skal styrke ar-
bejdsrettigheder og sikre vores 
arbejdsmarkedsmodel.

udadvendte Eu-aktiviteter

Organisatorisk er EU-formand-
skabet også en gylden mulig-
hed for Enhedslisten til at op-
prioritere EU-politikken og få et 
tættere samarbejde med dele af 
fagbevægelsen, miljø- og udvik-
lingsorganisationer og Folkebe-
vægelsen mod EU.

Formandskabet giver også 
mere fokus på EU i medierne 
og mulighed for at komme i tale 
med flere mennesker om EU-po-
litik. Derfor vil vi prioritere ud-
advendte aktiviteter højt – åbne 
møder og konferencer, demon-
strationer til særlige lejligheder, 
interessante aktiviteter, debat-

indlæg og meget andet.

uddanner medlemmer i Eu

I den kommende tid forstærker 
Enhedslisten EU-arbejdet med 
ansættelser, styrket netværks-
arbejde, en kampagnegrup-
pe under Hovedbestyrelsen og 
en ekstra indsats i europapoli-
tisk udvalg. Vi vil også opstarte 
et EU-uddannelses- og diskussi-
onsforløb for medlemmer.

Mange afdelinger og medlem-
mer vil forhåbentlig være med, 
når aktiviteterne går i gang. Det 
skal gerne blive både vigtigt og 
spændende.

Kom til årsmøde i Europapolitisk 
udvalg - og vær med i Enheds-
listens arbejde under EU-for-
mandskabet. Se mere info på s. 
22.

Dansk EU-formandskab som politisk løftestang
Danmark har Eu-formandskabet det første halv-
år af 2012 og skal dermed lede arbejdet i Eu’s Mi-
nisterråd. Og med udsigt til Eu-møder, semina-
rer og konferencer her i landet, får Enhedslisten 
en enestående mulighed for at påvirke den poli-
tiske dagsorden og udfordre Eu

Enhedslistens prioriteter 
under EU-formandskabet

 — Vi siger fra overfor borgerlig krisepolitik. 
Danmark skal ikke tilslutte sig mere økono-
misk styring fra EU. I stedet skal vi gå forrest 
med en økonomisk politik, hvor vi investerer 
os ud af krisen.

 — Vi kræver en folkeafstemning om den fi-
nanspolitiske europagt.

 — Vi vil arbejde for en social protokol, der skal 
styrke arbejdsrettigheder, vores overens-
komstmodel og modvirke social dumping.

 — Vi arbejder for, at Danmark og andre EU- 
medlemslande får ret til at forbyde farlige 
hormonforstyrrende stoffer i bl.a. produkter 
til børn.

 — Der skal indføres en skat på finansielle trans-
aktioner, som begrænser spekulation, og som 
hovedsageligt skal gå til udviklingslande.

 — EU’s landbrugspolitik og fiskeripolitik for-
handles under formandskabet, og skal ikke 
fortsat skade millioner af mennesker i udvik-
lingslande og drive rovdrift på naturen.
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Finanspagten er borgerlig nedskæringspolitik

Nikolaj Villumsen, 
EU-ordfører

Finanspagten er en sejr for den 
konservative tyske kansler An-
gela Merkel og hendes franske 
meningsfælle Nicolas Sarko-
zy. Med pagten forsøger de at 
umuliggøre klassisk socialde-
mokratisk krisepolitik, hvor man 
gennem offentlige investerin-
ger skaber arbejdspladser for at 
komme ud af krisen. Netop den 
politik, som regeringen i Dan-

mark er valgt på. Derfor burde fi-
nanspagten også få de røde lam-
per til at lyse i regeringen. 

Dårlig for Eu og Danmark

Europa er lige nu i den vær-
ste krise siden depressionen i 
1930’erne, og finanspagten vil 
kun gøre situationen endnu 
værre. Pagten er en viderefølel-
se af netop den nedskæringspo-
litik, der lige nu kører eurolan-
dene i sænk. Det mærkes med 
al tydelighed i Italien, der i den-
ne tid gennemgår de samme for-

ringelser af den offentlige sek-
tor og forhøjelse af pensions-
alderen, som Grækenland gen-
nemgik for to år siden. Det hjalp 
ikke Grækenland ud af krisen og 
kommer heller ikke til at hjælpe 
Italien.

Til gengæld har begge en rig 
overklasse, der ikke vil bidrage 
til fællesskabet.

Nedskæringspolitikken i euro-
landene rammer også Danmark, 
da vi bliver ude af stand til at 
sælge produkter til lande, hvor 
befolkningen ingen penge har 
mellem hænderne. Dermed bli-
ver krisen også forværret i Dan-
mark.

Enig venstrefløj afviser 
pagten

Enhedslistens samarbejdspart-
nere i det Europæiske Venstre, 
der rummer 38 europæiske par-
tier, besluttede på et møde den 

12. december enstemmigt at af-
vise finanspagten. Ligeledes 
har der været klar kritik fra den 
europæiske fagbevægelse og 
socialdemokraterne i Tyskland, 
Frankrig og Sverige. I Sverige er 
det sågar en mulighed, at det 
lykkes den rød-grønne oppositi-
on (sammen med Sverigesdemo-
kraterne) at afvise svensk del-
tagelse. Sker det, vil dansk del-
tagelse afkoble Danmark fra vel-
færdssamfundene i Norden.

Også i Danmark har centrale 
socialdemokrater, som tidligere 
statsminister Poul Nyrup Ras-
mussen og formand for Folke-
tinget Mogens Lykketoft, åbent 
kritiseret aftalen. Det var da 
også selvsamme Nyrup og Lyk-
ketoft, der i starten af 1990’erne 
kickstartede dansk økonomi og 
fik titusinder ud af arbejdsløs-
hedskøen.

Eu’s finanspolitiske pagts fulde konsekven-
ser for Danmark er endnu ikke afklarede, da for-
handlingerne frem mod en endelig tekst stadig 
er i gang. Ligeledes er det usikkert, hvilke dele 
af pagten, regeringen ønsker, at Danmark skal 
tilslutte sig. Én ting er dog sikkert: Finanspag-
tens indhold er lutter borgerlig nedskæringspo-
litik

Sagt om finanspagten

”Jeg kan se, at denne aftale er en god aftale, der rummer 
sund, borgerlig økonomisk politik”
Lars Løkke Rasmussen (V)

”Mere finansdisciplin, flere automatiske sanktioner og 
strengere overvågning, som er ingredienserne i aftalen, vil 
kun skabe mere vrede blandt europæiske borgere og  
arbejdere” 
Bernadette Ségol, Den Europæiske Faglige Sammenslutning

”Vi kommer ikke ud af krisen ved blot at insistere  
på at spare”
Poul Nyrup Rasmussen (S)
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Jeppe Rohde, 
Rød+Grøn

Sara Olsvig voksede op i for-
skellige byer ved Diskosbugten i 
Nordvestgrønland, og i byen Si-
simiut på vestkysten. Hendes 
forældre var skolelærere.

- Jeg er opvokset med den so-
cialistiske tankegang, og det, at 
man inkluderer folk og har plads 
til alle. De venstreorienterede 
værdier sidder helt dybt i mig, 
fortæller hun.

repræsentant i Fn

Da Sara var i starten af tyverne, 
flyttede hun til Nuuk, hvor hun 

begyndte at læse på universite-
tet. Senere rykkede hun til Kø-
benhavn for at tage en overbyg-
ning i antropologi. Her begyndte 
hun at arbejde som studenter-
medhjælper for den nordatlanti-
ske gruppe på Christiansborg, og 
hun blev meget aktiv i organisa-
tionen Inuit Circumpolar Coun-
cil, som arbejder med miljø- og 
menneskerettighedsspørgsmål 
og repræsenterer inuit, de op-
rindelige folk i Arktis (omkring 
160.000 mennesker i Grønland, 
Canada, Alaska og Chukotka, 
Rusland).

Som færdiguddannet antro-
polog flyttede hun i 2009 tilba-
ge til Nuuk, hvor hun fortsatte 

arbejdet med inuit-rettigheder.
- Da jeg kom hjem til Grønland, 

blev det helt tydeligt for mig, at 
det her var noget, jeg gerne vil-
le lægge min energi i. Jeg arbej-
dede med menneskerettigheder 
og specifikt inuits rettigheder. 
Og jeg deltog blandt andet i en 
masse møder i FN, som repræ-
sentant for for Inuit Circumpo-
lar Council.

Stormede ind på 
Christiansborg

Sara har altid vidst, at hun var 
i den røde side af det politiske 
spektrum. Hun meldte sig dog 
først ind i IA i foråret 2011, da 
hun blev opfordret til at stille 
op til Folketinget. Få måneder 
efter blev hun valgt ind i parti-
ets hovedbestyrelse, og efter et 
overvældende valg i september, 
stormede hun ind på Christians-
borg: Af de lidt over 9000 grøn-

lændere, der stemte på IA, hav-
de cirka 8.000 sat kryds ved den 
unge kvinde fra Sisimiut.

Hun tror selv, at hendes fagli-
ge baggrund har været en stor 
fordel, og at hendes konstrukti-
ve tilgang til den igangværende 
løsrivningsproces især har til-
talt mange yngre grønlændere.

røde Grønland

IA fik et bemærkelsesværdigt 
godt folketingsvalg med mere 
end 40 procent af de grønland-
ske stemmer. Partiet, der nu er 
klart større end socialdemokra-
terne fra Siumut, arbejder for 
grønlændernes krav om aner-
kendelse som et selvstændigt 
folk med ret til eget land, samt 
lige muligheder og vilkår for alle 
i det grønlandske samfund. De 
definerer sig selv som et sociali-
stisk parti til venstre for Social-
demokraterne.

Al magt til inuit
rØD+GrØnLAnD: Ved folketingsvalget i septem-
ber fik det venstresocialistiske, grønlandske 
parti Inuit Ataqatigiit (IA) et historisk godt valg. 
Den helt store stemmesluger var 33-årige Sara 
Olsvig

Grønland (Kalaallit Nunaat) 
er verdens største ø. Den har i 
århundreder været befolket af 
inuit, og tidligere af forskellige 
arktiske jægerfolk. Siden 
omkring år 1000 har der være 
bosættelser af folk fra Norge 
og siden 1721 fra Danmark. 
Grønland har været styret som 
en dansk koloni, men fik i 1979 
hjemmestyre i rigsfællesskab 
med Danmark og selvstyre i 
2009.

Areal: 2.175.600 km². 
Indbyggertal: 57.000.

foto:  Simon HAlSkoV/rØD+grØn
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Begge grønlandske mandater 
støtter rød blok i Folketinget.

- Jeg tror godt man kan sige, 
at grønlænderne er rødere end 
danskerne. Jeg tror, det har no-
get at gøre med den måde, vi har 
levet med hinanden på før i ti-
den, hvor man kom hinanden 
meget ved - og måske også gør 
det stadigvæk, siger Sara.

Samarbejdet med 
venstrefløjen

Efter folketingsvalget var Sara 
ikke det mindste i tvivl om, at 
hun ville pege på en rød rege-
ring. På områder som velfærd, 
uddannelse og socialpolitik er 
Sara meget enig med SF og En-
hedslisten, og hun har derfor 
valgt at lave en teknisk samar-
bejdsaftale med SF’s folketings-
gruppe. Hun deltager jævnligt 
i deres gruppemøder, men hun 
er ikke bundet til at stemme det 

samme som SF. Samtidig ude-
lukker samarbejdsaftalen ikke, 
at hun samarbejder med andre. 

- Enhedslisten er helt sikkert 
også et parti, som jeg læner mig 
meget op af. Jeg har haft nogle 
rigtig gode samtaler med parti-
ets Grønlandsordfører Finn Sø-
rensen, og vi har også aftalt, at 
vi skal prøve at mødes hver an-
den måned, fortæller Sara.

Folketingsmedlem og 
alenemor

Når Sara kommer hjem fra mø-
derne i bl.a. miljøudvalget, for-
svarsudvalget og udenrigspo-
litisk nævn, er hun alenemor til 
en datter på fem år. Hun læg-
ger ikke skjul på, at det til tider 
er hårdt at få tingene til at hæn-
ge sammen.

- Jeg afleverer min datter kl. 9 
og henter hende inden børneha-
ven lukker. Og når hun sover om 

aftenen, arbejder jeg som regel 
videre.

Sara er stort set sammen med 
sin datter al den tid, hun ikke er 
på arbejde. De cykler ofte rundt 
og kigger på forskellige dele af 
byen, og datteren kommer også 
med Sara til grønlandsk kor hver 
mandag. Det er et af ugens høj-
depunkter.

- Det er det samme kor jeg gik 
i, før jeg flyttede hjem til Grøn-
land. Her har jeg også en stor 
gruppe gode venner, som jeg 
har det rigtigt sjovt og hygge-
ligt med.

Vejen mod selvstændighed

Sara Olsvig er formand for Fol-
ketingets Grønlandsudvalg. Én 
af hvervets vigtigste opgaver 
bliver at sikre en god overdra-
gelse af ansvaret for en række 
af de sagsområder, som Grøn-
land skal overtage i de kommen-

de år (som resultat af Selvstyre-
loven fra 2009).

Sara håber, at Grønland op-
når fuld selvstændighed i hen-
des levetid. Og hun mener også, 
at det er realistisk.

- Spørgsmålet er bare, hvor 
lang tid vi bruger på at kom-
me derhen, og hvilken proces vi 
vælger. For mig er det vigtigt, at 
vi gør det hele på en ansvarlig 
måde, som både beskytter miljø 
og vores befolkning, så levevil-
kårene ikke bliver dårligere.

- Først og fremmest er det vig-
tigt, at vi internt i Grønland får 
bygget systemet op, så vi rent 
faktisk kan stå på egne ben. Der 
kan være forskellige holdninger 
til, hvordan man gør det bedst. 
Men generelt er der en ret stor 
enighed i Grønland om, at vi ger-
ne vil arbejde hen i mod selv-
stændighed, slutter Sara.
Fakta om Grønland

Retspolitik
- Retsvæsnet og kriminalforsorgen halter rigtigt meget. Vi har for 
eksempel over 200 mennesker, der venter på anstaltsplads på nu-
værende tidspunkt. Det er mange. Hele området har brug for at bli-
ve løftet, og det er vi også gået i gang med rimeligt systematisk at 
arbejde med.

Socialpolitik
- Der bor omkring 18.000 grønlændere i Danmark, og det er kun en 
lille del af dem, der er socialt udsatte. Men de, der er socialt udsatte, 
risikerer at falde ned mellem to systemer, fordi vi er danske stats-
borgere, og derfor betragtes vi ikke som en etnisk minoritet. Der bli-
ver gjort nogle konkrete tiltag for andre etniske minoriteter, som 
ikke bliver gjort for grønlændere, og som ellers kunne have afhjul-
pet nogle af de sociale problemer. Derfor er jeg rigtigt glad for, at den 
nye socialminister har lovet, at man vil udarbejde en national stra-
tegi for udsatte grønlændere i Danmark, og det er også et arbejde, 
som jeg prøver at påvirke.

Klima
- Vi oplever konsekvenserne af forurening og klimaforandringer på 
første hånd hver dag. Derfor kæmper jeg for større opmærksomhed 
på de globale konsekvenser ved forurening. Det er vigtigt at Dan-
mark på vegne af Rigsfællesskabet er aktivt til stede i de internatio-
nale fora og arbejder på at nedsætte den globale forurening.

Udenrigspolitik
- Det er tydeligt, at der kommer mere og mere fokus på Arktis, og 
Grønland bliver territorialt mere og mere vigtig. Jeg ved godt, at vi 
ikke kan overtage det udenrigspolitiske som et sagsområde, men jeg 
synes, at de senere års bevægelser har vist, at vi faktisk godt kan 
sidde med ved bordet, og at vi kan have et godt samarbejde om at 
føre en fælles udenrigspolitik. Det håber jeg også, at jeg kan være 
med til at bane vejen for gennem Folketinget.

Det mener Sara Olsvig om…
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Varmt vand og grønne obligationer

Karl Vogt-Nielsen og Maria 
Reumert Gjerding, politiske 
medarbejdere

Regeringens udspil vil frem til 
2020 reducere CO2-udledningen 
med 35 procent i forhold til 1990. 
Med en klimaplan oveni næste 
år, skal samlet nås en reduktion 
på 40 procent.

Selvom vi naturligvis gerne 
så, at målet var en halvering af 
CO2-udledningen i 2020, så me-
ner vi faktisk, at målet er ok. 
Den store udfordring i forhold til 
energiaftalen bliver derfor at nå 
til enighed om virkemidlerne – 
og hvem der skal betale.

Drop biomasse og biogas

I forhandlingerne arbejder vi 
for at der satses på ’ægte’ ved-
varende energiteknologier som 
sol, vind, bølgekraft og geoter-

mi, frem for de ’falske’ løsninger 
som biomasse og biogas der ikke 
reelt vil bidrage til at reduce-
re CO2 udledningen. Selv EU er-
kender i dag, at biomasse ikke er 
CO2-neutralt og en nylig rapport 
fra Concito hjælper os med at 
lægge pres på regeringen. Bio-
gas er bl.a. problematisk, fordi 
det er knyttet til den alt for sto-
re svineproduktion i Danmark. 

Den forhistoriske sø

I forhandlingerne har vi lagt me-
get vægt på, hvordan f.eks. geo-
termi kan erstatte behovet for 
biomasse. Det meste af Dan-
mark ligger oven på en forhi-
storisk sø, som rummer uane-
de mængder af varmt vand, der 
opvarmes fra jordens indre. Der 
findes to anlæg i Danmark, der 
udnytter geotermien. Teknisk er 
det uproblematisk, og prisen er 
overkommelig. Problemet er, at 

det kan være dyrt og risikobeto-
net at finde det helt rigtige sted. 
Derfor skal en garantiordning 
spændes ud, hvor staten tager 
risikoen, så kommuner og lokale 
energiselskaber går i gang.

Fremtidens energikilder

Vi arbejder også for at øge og 
fremskynde udbygning af kyst-
nære vindmøller, som er forank-
ret i lokalt ejerskab. Kommuner 
og almene boligforeninger skal 
på linje med private kunne eje 
vindmøller. For at fremme frem-
tidens energiteknologier som 
solceller, bølgekraft, solvarme 
og brint som energibærer, arbej-
der vi for øget støtte via særlige 
programmer herfor.

Gang i energirenoveringen

Men hele omstillingen af ener-
giproduktionen nytter ikke me-
get, hvis ikke vi nedsætter ener-
giforbruget markant. I den for-
bindelse er det helt afgørende, 
at vi får sat gang i energirenove-
ring af bygningsmassen. På fi-
nansloven blev der afsat en pul-
je, hvorfra man kan søge om til-
skud. Men vi ser hellere, at man 

bruger penge på at give fordel-
agtige lån, der betales tilbage 
over varmeregningen. Dette vil 
gøre det muligt for alle  - uan-
set friværdi – at være med. Og så 
skal vi have gang i energibespa-
relserne i erhvervslivet.

Grønne obligationer

Endelig er der regningen. For 
Enhedslisten er det jo helt cen-
tralt, at den sociale profil i en af-
tale kan forsvares. Samtidig øn-
sker vi afgifterne sammensat,  
så det primært er overforbruget 
der rammes. Endvidere arbejder 
vi for, at de mange penge i pen-
sionskasserne inddrages i ener-
giomstillingen f.eks. ved at sta-
ten udsteder grønne obligatio-
ner, som kan tiltrække kapital 
fra pensionskasserne. 

Til at følge forhandlingerne er 
der etableret en baggrundsgrup-
pe, med medlemmer fra miljøud-
valget og politisk-økonomisk ud-
valg. Baggrundsgruppen er ind-
draget i forhandlingsforløbet, 
som forventes afsluttet i januar. 
Derefter starter forhandlingerne 
om en samlet klimaplan.

Et statsligt nonprofit-selskab skal bane vej for 
billige havmøller i Danmark. Geotermi skal ind 
og biomasse ud. Det er nogle af de 90 forslag, 
Enhedslisten bringer ind i forhandlingerne om 
en ny energiplan for Danmark

foto:  AxEl iVArSSon/flickr   
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Skuffelsen var stor for dem, der havde håbet på, 
at klimatopmødet i december ville munde ud i 
reelle resultater til gavn for jordens plagede kli-
ma. nu er det op til forgangslandene at vise ve-
jen

Simon Halskov
Rød+Grøn

Deltagerne ved COP17 formåede kun at blive enige om, at forhand-
lingerne om en bindende klimaaftale skal fortsætte indtil 2015. 
Samtidig lægges der op til, at den færdige klimaaftale først træder 
i kraft i 2020. En forfærdelig aftale, mener Enhedslistens klimaord-
fører Per Clausen.
- Durban-aftalen er en katastrofe for klimaet. Reelt var vi bedre 
tjent uden en aftale end med en aftale, der fastholder vejen mod en 
klimakatastrofe.

Samtidig ærgrer Per Clausen sig over, at den danske regering læg-
ger navn til denne aftale og dermed medvirker til at sløre magtha-
vernes totale svigt i denne sag.

Danmark som forgangsland

Selvom det globale klimas fremtid ser om muligt endnu sortere ud 
efter COP17, understreger Per Clausen, at vi ikke må opgive kampen 
for et bedre klima. I stedet bør vi anstrenge os for at være forgangs-
land og dermed vise de andre lande, at klimainvesteringer kan lade 
sig gøre her og nu – og endda være en god forretning.

- Efter denne håbløse aftale, bliver det endnu vigtigere, at de lan-
de, der har indset udfordringens omfang og er villige til at lade den-
ne erkendelse følge op af handling, tager selvstændige initiativer, 
slutter Per Clausen.

Katastrofalt klimatopmøde

Kort nyt

Ingen betalingsring uden styrket kollektiv trafik

Betalingsringen omkring Kø-
benhavn kommer på dagsor-
denen i Folketinget i  begyn-
delsen af 2012.

Allerede nu ligger det dog 
fast, at der skal ske markan-
te forbedringer af hovedsta-
dens kollektive trafik, før Enhedslisten vil stemme for en be-
talingsring.

- Der skal både være bedre kollektiv trafik og billigere kol-
lektiv trafik i samme øjeblik, som en betalingsring etableres. 
Det er et klart krav fra vores side, slår Per Clausen fast.

Samtidig er det afgørende for Enhedslisten, at betalings-
ringen kommer til at følge Københavns Kommunes grænse, 
dog med den undtagelse, at hele Amager kommer til at ligge 
indenfor ringen.

- Vi har sagt til transportministeren, at hvis vi kommer i 
regulære forhandlinger, så vil vi stå meget fast på kommu-
negrænsen, siger transportordfører Henning Hyllested.

Enhedslisten vil have de afgørende stemmer i forhandlin-
gerne, da samtlige borgerlige partier kategorisk afviser at 
stemme for betalingsringen.

Vejen banet for fixerum

Regeringen vil give grønt lys til at etablere stofindtagelses-
rum i danske storbyer. De såkaldte fixerum bliver en del af 
lovprogrammet for foråret 2012 og ventes at åbne senest i 
begyndelsen af 2013. Udmeldingen vækker stor begejstring 
i Enhedslisten København.

- Vi har ventet på det her i mange år, og jeg er rigtigt glad 
for, at vi endelig får mulighed for at realisere vores planer. 
Stofindtagelsesrummet vil hjælpe narkomaner til et sunde-
re og mere værdigt liv, samtidig med at det vil bidrage til at 
gøre beboere i områder med mange narkomaner mere tryg-
ge, siger Socialborgmester Mikkel Warming.

Et af de spørgsmål, der står tilbage, er hvor stofindtagel-
sesrummene skal ligge. Det er afgørende, at rummene bliver 
placeret, så det ikke bliver til gene for beboerne, men tvært 
imod gør områder med store stofproblemer til tryggere ste-
der at bo og færdes, forklarer Mikkel Warming.

Johanne årets idealist

Tænketanken Cevea kåre-
de i sidste måned Johanne  
Schmidt-Nielsen til ”Årets ide-
alist 2011”. Prisen blev uddelt 
på baggrund af 1159 tilfældi-
ge danskeres stemmer på fem 
nominerede. Johanne fik om-
kring 1/3 af stemmerne.

- Idealisme bliver af uransagelige årsager ofte brugt som 
et skældsord i dansk politik. Troen på grundlæggende foran-
dringer betragtes som blåøjet og naiv. Det har jeg aldrig for-
stået, lød det fra Johanne efter kåringen.

foto:  oxfAm intErnAtionAl/flickr   
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Farvel til efterlønnen

Anja Barfod Thorbek 
 Rød+Grøn

”Kunne de ikke liige have fået 
de unge mennesker i arbej-
de først?”, lyder det fra en af de 
fremmødte fagforeningsfolk, 
som spiser morgenmad hos En-
hedslisten, inden førstebehand-
lingen af efterlønsreformen. Om 
bordet sidder rengøringsassi-
stenter, fabriksarbejdere, kan-
tinepersonale og bryggeriarbej-
dere. De har det til fælles, at de 
er Finn Sørensens gamle kolle-
gaer fra 3F- Industri og Service 
– og så er de alle indædte mod-
standere af den efterlønsre-
form, som skal debatteres sene-

re på dagen.

Et hårdere og kortere liv

Logikken i at afskaffe efterløn-
nen nu, er da også meget svær 
at få øje på. Et tilbagevendende 
argument for afskaffelsen har 
nemlig været, at vi kommer til 
at mangle hænder, men her og 
nu mangler der i hvert fald ikke 
ledige hænder. Tværtimod er fi-
nanskrise, arbejdspladser der 
flytter til udlandet og manglen-
de praktikpladser til unge med 
til at skabe en voldsomt stigen-
de arbejdsløshed.

Alligevel bliver efterlønnen 
nu forringet i en grad, så den i 
praksis bliver afskaffet for dem, 

den i sin tid blev indført for. Til-
bage står rigtig mange menne-
sker, hvis liv bliver hårdere og 
kortere end de havde forestillet 
sig. Som en af mødedeltagerne 
fra 3F udtrykker det:

- Det er os, der bliver fanget af 
den dårlige økonomi. For vi ER 
nedslidte, og bliver vi arbejds-
løse, når vi er i 50’erne og ryger 
ud af dagpengesystemet efter 
to år, uden at kunne se frem til 
efterløn, vil det for mange af os 
komme til at betyde tvangsauk-
tioner og skilsmisser.

Efterlønsmyter

At det kan lade sig gøre at træf-
fe en så ulogisk beslutning, som 
at afskaffe efterlønnen midt i 
en krisetid, kan hænge sammen 
med, at efterlønnen og dens 
brugere er omspundet af myter. 
F.eks. myten om, at efterløns-
modtagere er nogle rige, golf-
spillende globetrottere.

Den virkelighed er der in-
gen af dagens morgenmadsgæ-

ster, der kender til – men de har 
et bud på, hvor sådanne myter 
kommer fra:

- En af mine gamle klassekam-
merater er nu blevet borgme-
ster. På et tidspunkt hørte jeg 
ham sige, at vi - i vores generati-
on - jo ikke var nedslidte. Nej, det 
tror da fanden, at han kan sige 
sådan - han har jo aldrig haft et 
rigtigt arbejde.

Kynisk spekulation

Det virker heller ikke hverken lo-
gisk eller fornuftigt, at den dan-
ske stat midt i en finanskrise 
skal tilbagebetale et stort milli-
ardbeløb til rigtig mange af dem, 
der har sparet op til efterlønnen. 
Samtidig vil mange af de men-
nesker, som mister retten til ef-
terløn, ende i den hastigt vok-
sende arbejdsløshedskø. Som en 
af mødedeltagerne siger:

- Man ved jo aldrig, om man 
har job i morgen. På vores ar-
bejdsplads er der lige blevet fy-
ret 40 mand, og vi har udlicite-

Som det eneste parti kæmpede Enhedslisten 
imod efterlønsforringelserne, da Folketinget 
førstebehandlede efterlønsreformen. Til gen-
gæld havde Enhedslisten opbakning på tilhører-
pladserne, hvor fabriksarbejdere og rengørings-
assistenter havde taget plads 

foto: tHomAS AngErmAnn/flickr   
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ret til et firma i Horsens, hvor 
der arbejder polakker, der får 50 
kr. mindre i timen end os.

Desværre lader det til, at den 
kyniske logik bag efterlønsre-
formen netop er, at den skal få 
arbejdsløshedskøen til at bli-
ve endnu længere, hvormed 
konkurrencen om de få jobs bli-
ver hårdere, med dårligere ar-
bejdsvilkår og lavere løn til føl-
ge. En kynisk spekulation i men-
neskers arbejdsforhold og livs-
grundlag - og en urimelighed 
overfor de mange hårdtarbej-
dende mennesker, som havde 
set frem til trække sig tilbage 
på efterløn, inden de bliver slidt 
helt ned.

Lad de dårligst stillede 
betale

At efterlønsreformen er fuld-
kommen urimelig er også ud-
gangspunktet for Christian Juhl, 
da han senere på dagen holder 
sin ordførertale i folketingssa-
len.

- Denne lov er et angreb på de, 
der arbejder hårdest, når vær-
dierne skal skabes i vores sam-
fund. Det er dem, der har skabt 
grundlaget for de bedst stilledes 
gode og lange liv, høje lønninger, 
høje pensioner, bedre uddan-
nelser og lange otium, påpeger 
Christian Juhl og beskriver de 
mennesker, reformen rammer.

- Det er arbejdsmænd og 
-kvinder. Det er håndværkere og 
folk med kortere uddannelser. 
Med et længere arbejdsliv. En la-
vere løn. En højere risiko for ar-
bejdsulykker. En højere hyppig-
hed af hjerte/karsygdomme og 
kræft. Med et kortere otium – og 
et kortere liv generelt. Dem vil 
I, der her i Folketinget har sik-
ret jer selv gode lønninger – og 
ikke mindst højere og tidligere 
pensioner, forringe forholdene 
for. Det er klassekamp af vær-
ste skuffe. Det er Overdanmarks 
svar på krisen: Lad de dårligst 
stillede betale.

Efterlønsreformens største ændringer

 — Forhøjelse af efterlønsalderen til 64 år
 — Forkortelse af efterlønsperioden til 3 år
 — Forhøjet modregning af pensionsopsparing i efterlønnen
 — Forringede muligheder for optjening af skattefri præmie
 — Aktiv skriftlig tilmelding til efterlønsordningen afløser skriftlig af-

melding
 — Skattefri kontant tilbagebetaling af det indbetalte efterlønsbidrag

Fakta om efterlønnen

1975: SID foreslår indførsel af efterløn for 60-årige, der har haft et 
særligt belastende arbejde.

1979: Efterlønnen for 60-67-årige vedtages af SV-regeringen, ledet 
af Anker Jørgensen. Hensigten er, at ældre nedslidte kunne trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet og samtidig give plads for de unge 
arbejdsløse. I perioden frem til 1999 øges kravet til medlemskab og 
kontingentindbetaling gradvist.

1999: Folketinget ændrer ordningen, nu kræves medlemskab af en a-
kasse i 25 år ud af de seneste 30, og et kontingent der i dag (2011) er 
på 439 kroner.

2006: Med velfærdsforliget mellem VKO, R og S forringes efterløns-
ordningen. Kravet om a-kassemedlemskab og indbetaling af efter-
lønsbidrag bliver sat op til 30 år, og samtidig kræves det, at man se-
nest skal begynde at indbetale, når man fylder 30 år. Det gælder 
personer, som er 28 år eller yngre i 2006.

2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussen lægger i sin nytårstale 
op til at afskaffe efterlønnen for de danskere, der på er under 45 år. 
Den 25. november bliver efterlønsreformen førstebehandlet i Fol-
ketinget. Enhedslisten er det eneste parti der er imod efterlønsre-
formen.

Konsekvenser af efterlønsreformen 

Når efterlønsalderen sættes op til 64 år, og når der samtidig sker en 
meget større modregning af pensioner for alle, vil det ikke være at-
traktivt for ret mange at betale til efterlønsordningen. Det skønnes, 
at 415.000 a-kasse-medlemmer vil forlade ordningen i 2012.

Efterlønsreformen får alvorlige konsekvenser for de mange, der er 
arbejdsløse, når de fylder 60 år. Mange vil have opbrugt deres dagpen-
geret og blive henvist til kontanthjælp – eller slet ingen hjælp få. De 
må leve et liv i fattigdom, indtil de kan få folkepension som 67-årige.

Reformen vil medføre en markant stigning i arbejdsløsheden. Dels 
fordi de arbejdsløse 60-63-årige ikke længere kan gå på efterløn, og 
dels fordi de 60-63-årige i arbejde ikke længere kan trække sig tilba-
ge og give plads til, at de unge arbejdsløse kan komme ind på arbejds-
markedet.

Med efterlønsreformen øges uligheden i samfundet, da de velstille-
de med gode pensionsordninger fortsat kan trække sig tilbage, når de 
ønsker det. Og fremover kan gøre det, når de er 62 år, som er den nye 
tilbagetrækningsalder i pensionsbeskatningsloven.
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Stop hetzen mod 
de arbejdsløse

Er det rigtigt, at kon-
tanthjælpen er lige så 
høj som lønnen for 
lavtlønnede?

Nej. Den højeste kontanthjælpssats er på 
13.345 før skat. Der findes ingen eller uen-
deligt få fuldtidsjob i Danmark med så lav 
løn. Kontanthjælpsmodtagere kan få en 
række ekstra tilskud som f.eks. boligstøtte. 
Men disse tilskud får lavtlønnede også.

Er det ikke problema-
tisk, at der ikke er 
større forskel mel-
lem indtægten for 
kontanthjælp og lavt 
lønnet arbejde? 

Det er et problem, at vi har job i Danmark, 
som er så lavt lønnede, at forskellen ned til 
overførselsindkomsterne kun er på få tu-
sinde kroner. Løsningen på dette er at sik-
re bedre lønforhold for lavtlønnede i det of-
fentlige og det private gennem overens-
komstforhandlingerne.

I de seneste årtier er det blevet dyrere 
og dyrere at blive arbejdsløs. For 20 år si-
den udgjorde dagpengedækningen over 
70 pct. af lønnen, i dag udgør den under 50 
pct.

En almindelig LO-lønmodtager mister 
omkring halvdelen af sin indkomst, hvis 
hun/han mister sit job og kommer på dag-
penge. Faldet er endnu større, hvis han/
hun ryger på kontanthjælp.

En af årsagerne er, at man med satspulje-
forliget besluttede ikke at lade overførsels-
indkomsterne følge den almindelige ind-
komstudvikling. Det betyder, at det år for 
år bliver dyrere at blive arbejdsløs.

Men de 85.000 
lavt lønnede kan 
vel ligeså så godt 
gå hjem og ligge 
på sofaen?

Denne antagelse bygger på en myte om, 
at man bare kan vælge at være arbejds-
løs. Det kan man ikke. For overhovedet at 
modtage kontanthjælp eller dagpenge skal 
man:

 — Stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det 
vil sige, man ikke kan sige nej til job, man 
bliver tilbudt. Så ryger støtten. 

 — Desuden skal man være aktivt søgende. 
Det bliver kontrolleret, om man søger det 
tilstrækkelige antal job.

 — Både dagpengemodtagere og kontant-
hjælpsmodtagere sendes desuden ofte i 
fuldtidsaktivering, f.eks. i virksomheder, 
hvor de arbejder 37 timer om ugen for de-
res kontanthjælp eller dagpenge.

 — Hvis de udebliver fra aktivering, samta-
ler eller andet, trækkes de i deres kon-
tanthjælp eller mister helt retten til dag-
penge.

Når der er mange mennesker på overfør-
selsindkomster, er det ikke fordi det er at-
traktivt, men fordi der ganske enkelt ikke 
findes arbejdspladser til dem. 

Men er det ikke vigtigt at 
gøre det mere attraktivt 
for flere mennesker at få 
et arbejde?

Det er ikke på grund af høje ydelser, at vi 
har 200.000 mennesker, der er ramt af ar-
bejdsløshed. Det er fordi, der ikke er job til 
dem. Der er ca. 8-10 arbejdsløse pr. ledigt 
job. Man får ikke flere job ved at forringe 
vilkårene for de arbejdsløse.
Det altdominerende flertal af arbejdsløse 
kæmper hver dag for at få et job. Det er en 
farlig og ubehagelig tendens at give de ar-
bejdsløse skylden for, at de er arbejdsløse. 

Tusindvis af danskere er blevet arbejdslø-
se på grund af den økonomiske krise. Allige-
vel har den seneste tids debat båret præg af 
mistænkeliggørelse af de arbejdsløse. Vi har 
samlet en række af udbredte påstande om ar-
bejdsløshed og giver Enhedslistens svar

Pelle Dragsted 
pressemedarbejder
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Er det ikke en god idé at 
sænke overførselsindkom-
sterne for at gøre det mere 
attraktivt at arbejde?

Nej. Hvis man sænker overførselsindkom-
sterne, vil de lave lønninger som en økono-
misk lov følge med nedad. Dårligere forhold 
og lavere ydelser for de arbejdsløse er en 
trussel mod den danske såkaldte flexicuri-
ty-model, der har sikret rimelige forhold for 
arbejdsløse. Til gengæld er det i Danmark 
nemt for firmaerne at fyre deres medar-
bejdere med korte opsigelsesvarsler. Den-
ne model har været en konkurrencefor-
del for Danmark, overfor f.eks. Tyskland og 
Sydeuropa, hvor der er dyrt og langsomme-
ligt for virksomheder at afskedige medar-
bejdere.

Er det en god idé at hæve 
beskæftigelsesfradraget, 
så lavtlønnede får en 
højere indkomst ift. 
mennesker på overfør-
selsindkomster?

Umiddelbart lyder det rimeligt, at det skal 
kunne betale sig at arbejde. Derfor kan det 
virke oplagt at støtte et krav om et høje-
re beskæftigelsesfradrag for lavtlønne-
de. Hermed øges afstanden mellem løn og 
overførselsindkomster uden at det går ud 
over mennesker på overførselsindkomster.
Men der er et problem: 
Det er almindelig anerkendt blandt økono-
mer, at niveauet for overførselsindkomster 
sætter et bundniveau for lønningerne, og 
at de laveste lønninger altid vil ligge meget 
tæt på dette niveau. Derfor vil et øget be-
skæftigelsesfradrag føre til, at lønninger-
ne presses ned, sådan at nettoforskellen på 
løn og overførselsindkomst igen reduceres 
og dermed tilfalder gevinsten af skattelet-
telsen til den lavtlønnede arbejdsgiveren.

Er det ikke et problem, at 
800.000 danskere er på 
passiv forsørgelse?

De 800.000 er ikke et rimeligt tal at opere-
re med. Det omfatter nemlig også menne-
sker på førtidspension, der er uden arbejds-
evne, f.eks. multihandicappede. Men det er 
da et kæmpe problem, at der er så mange 
mennesker, som bliver udstødt fra arbejds-
markedet.
Svaret på det er at skabe et bedre arbejds-
miljø, så folk ikke nedslides fysisk og psy-
kisk. For det andet at skabe et mere rum-
meligt arbejdsmarked, hvor der også er 
plads til mennesker, der ikke kan yde 100 
pct. F.eks. bør det offentlige gå forrest ved 
at oprette flere flexjob. 
Men så længe der ikke engang er job til de 
fuldt arbejdsmarkedsparate, der søger alle 
de job, de kan, så giver det ingen mening at 
presse de grupper, der står endnu længere 
fra arbejdsmarkedet.

Hvad er så løsningen?

Det er politikernes opgave at bekæmpe ar-
bejdsløsheden ved at skabe nye job i det of-
fentlige og det private. Alternativt kan vi 
vælge at være bedre til at dele de job, der 
findes. F.eks. ved at indføre orlovsordnin-
ger, som dem vi havde i 90 érne, hvor men-
nesker i job får mulighed for orlov til ud-
dannelse eller børnepasning, og dermed gi-
ver plads til en arbejdsløs.
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Enhedslisten sigter mod nye højder

Finn Sørensen, 
medlem af Folke-
tinget og Hoved-
bestyrelsen

Appetitten stiger, mens man 
spiser. Efter partiets store frem-
gang vælger- og medlemsmæs-
sigt, foreslår Hovedbestyrel-
sen nu, at vi sætter højere mål. 
Ved næste folketingsvalg skal 
vi have 10 procent af stemmer-
ne. Ved kommune- og regions-
valget i 2013 skal vi være repræ-
senteret i alle fem regioner og 
mindst 50 ud af 90 kommuner. 
Medlemstallet skal op på 10.000. 
Det siger Hovedbestyrelsen i sit 
forslag til næste årsmøde med 
titlen ”Enhedslistens politiske 
mål 2012-2016” (se sidste nr. af 
Rød+Grøn).

Giver det mening?

Men giver det overhovedet me-
ning, at sætte sådanne mål? 
Hans Jørgen Vad, medlem af Ho-
vedbestyrelsen i den arbejds-
gruppe, der har forberedt forsla-

get, er skeptisk.
- Jeg er bange for, at der kan 

ligge en dybere uenighed bag, 
som måske kan afklares med 
nogle af de ændringsforslag, 
som jeg også har stillet i Hoved-
bestyrelsen, siger Hans Jørgen 
Vad.

Rasmus Bredde, der også har 
været med til at udarbejde for-
slaget, er mere positiv.

- Meningen med de kvantitati-
ve mål er, at de tvinger os til me-
get konkret at definere, hvordan 
vi vil nå dem, hvordan vi vil prio-
ritere opgaver og kræfter. Og det 
har vi brug for, siger Rasmus.

Lokale drivkræfter

Men bortset fra det, er der bred 
enighed. Der er nu også beskre-
vet mange kvalitative mål for 
partiets udvikling og indsats i 
det udenomsparlamentariske 
arbejde. Partiafdelingerne skal 
udvikles til selvstændige poli-
tiske centre, så de i højere grad 
kan øve indflydelse og være 
drivkræfter i lokale politiske 

kampe. De fagligt aktive i En-
hedslisten skal øve større ind-
flydelse i fagbevægelsen for at 
omdanne til den til en demokra-
tisk fagbevægelse.  Og Enheds-
listens medlemmer skal være 
aktive i en lang række andre 
bevægelser og aktiviteter om 
påtrængende samfundsspørgs-
mål.

rent rødt flertal

Der sættes også politiske mål 
for det parlamentariske arbej-
de. Her bygges der videre på den 
linje, der er blevet udmøntet 
gennem de sidste 3-4 år, og som 
førte os frem til et flot valg - og 
til en ny regering. Men også her 
vokser appetitten. Enhedslisten 
skal bidrage til, at der ved næ-
ste folketingsvalg bliver et fler-
tal sammen med S og SF, med et 
endnu stærkere Enhedslisten. 
Tilsvarende i regionerne, samt 

i kommunerne, hvor der også er 
samarbejdsmuligheder med for-
skellige lokale lister.

Sådan når vi målene

Det beskrives også, hvad der 
skal til for at nå målene: Udvik-
lingen af medlemsblad, inter-
netmedier, politisk og organi-
satorisk uddannelse af med-
lemmerne, opbygning af fagli-
ge netværk m.m. Og til allersidst 
lægges der op til, at årsmødet 
2012 vedtager at iværksætte 
arbejdet med et nyt program – 
med det formål at skabe større 
sammenhæng mellem de mere 
kortsigtede mål og kampen for 
socialismen.

Men hvad siger partiets med-
lemmer? Hvilke mål og priorite-
ringer har de? Det skal afdelin-
gerne forholde sig til inden 1. fe-
bruar, hvor der er deadline for 
ændringsforslag til papiret.

Hovedbestyrelsen foreslår ambitiøse mål for En-
hedslistens udvikling i de kommende 4-5 år. Vil 
du have indflydelse på, hvilke mål Enhedslisten 
skal sætte, skal du tage med til strategisemina-
ret i februar - alle medlemmer er velkomne

Kom til strategiseminar

Lørdag den 25. februar afholdes der strategiseminar om 
Hovedbestyrelsens forslag til næste årsmøde om ”En-
hedslistens mål 2012-2016”. Seminaret er åbent for alle 
medlemmer. 

Læs mere om tid, sted, tilmelding og program i februar-
nummeret af Rød+Grøn.

foto: Scott AblEmAn/flickr   
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Fagfolkene stak hovederne sammen

Lene Rygaard  
Jessen, Rød+Grøn

Fagligt Landsudvalg (FLU) ned-
sættes af en landsdækken-
de faglig konference hvert år. 
På dette års konference deltog 
mange forskellige faggrupper, 
mænd og kvinder, folk fra nær 
og fjern. Fælles for alle er inte-
ressen for det faglige arbejde, og 
forståelsen af udvalgsarbejdets 
vigtighed.

Skuffede pensionister og 
syge

På konferencen dukkede en 
del af Enhedslistens mange nye 
medlemmer op. Daniel Skov-
hus bød dem velkommen, og ny-
valgte folketingsmedlem Finn 
Sørensen talte om regerings-
grundlag og finanslov fra et fag-
ligt perspektiv.

Finn fremhævede, at Enheds-

listen gik til valg på at trække en 
ny regering i en grøn og mere so-
lidarisk retning. Dette lykkedes i 
en vis udstrækning i finanslovs-
forhandlingerne (vi fik f.eks. sat 
nogle midler af til at gøre noget 
ved social dumping), men des-
værre kom vi ikke igennem med 
alle mærkesager. Derfor er nogle 
af vores vælgere også skuffede, 
heriblandt pensionister og syge, 
der efter 52 uger mister retten 
til sygedagpenge. Derfor påpe-
gede Finn også, at vi fortsat skal 
arbejde hårdt for at presse re-
geringen på de mange områder, 
hvor den lægger op til at videre-
føre VKO’s politik.

Fagbevægelsen trådte til

Også fagbevægelsens rolle i 
valgkampen blev vendt på kon-
ferencen. Anders Olesen fra 
Byggefagenes Samvirke fortal-
te, hvordan en række fagfor-
bund virkelig trådte til i valg-

kampen og ydede en helt central 
støtte til rød blok. Med SKÆVT-
kampagnen satte forbundet 3F 
fokus på, hvordan skattelettel-
serne til de rige blev finansieret 
af almindelige lønmodtagere.

Nu venter trepartsforhand-
lingerne, og som Christian Juhl 
sagde, skal vi i samarbejde med 
fagforeningerne kæmpe for 
love, der enten flytter kroner el-
ler styrkeforhold, og huske at 
arbejde både parlamentarisk og 
udenomsparlamentarisk.

Ansatte nægtes 
overenskomst

Det kommende års overens-
komstforhandlinger var et an-
det hovedtema på Fagligt 
Landsudvalgs konference. Lo-
kalet var fyldt med krav om fle-
re jobs, uddannelse, realløns-
forbedringer, vedligeholdelse af 
overenskomster, kædeansvar, 
indgreb mod social dumping, A-
kasser der reelt virker, nedsat 
arbejdstid, mindsteløn og sik-
ring af udsatte.

Specielt vækker 50 procents-
reglen indenfor HK forbitrel-
se. Kravet betyder, at arbejdsgi-
veren kan nægte de ansatte en 
overenskomst, hvis ikke mindst 
halvdelen på en arbejdsplads er 
medlem af HK. Det bliver en vig-

tig opgave at fjerne denne regel.

Bevægelserne samles

På konferencen blev der vedta-
get en udtalelse om, at afdelin-
gerne bør lave aktioner og mø-
der, når den nye regering den 11. 
januar har haft sine første 100 
dage.

Vi skal desuden benytte Dan-
marks EU-formandskab til at 
sætte fokus på social dumping, 
og spørge politikerne hvad vi 
egentlig skal leve af. 

Den 28. marts planlægger LO 
Storkøbenhavn og Byggefage-
nes Samvirke konference og de-
monstration, hvor alle bevægel-
serne samles og også gæster fra 
udlandet inviteres. 

Du kan læse mere om Fagligt 
Landsudvalg på hjemmesiden 
faglig.enhedslisten.dk.

Valgt til fagligt landsudvalg 
Peter Raben, HK, Ole Donbæk, 3F, 
Jette Gottlieb, 3F, Rasmus Bred-
de, HK, Bent Moos, 3F,
Hans Christian, 3F, Camilla Gre-
gersen, DM, Bjarke Friborg, DM, 
Torben Conrad, DJØF, Frederik 
Dehlholm, DM

Valgt til sekretariatet
Rasmus Bredde, Jette Gotlieb

Enhedslistens Faglige Landsudvalg vareta-
ger og koordinerer Enhedslistens faglige arbej-
de, såsom fagforeningsspørgsmål og oprettel-
se af netværk indenfor de enkelte fagområder. 
rød+Grøn besøgte udvalgets årlige konference, 
hvor regeringsgrundlag, trepartsforhandlinger 
og overenskomstforhandlinger var i fokus

foto: tobiAS SkyttE/flickr   
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HOVEDBESTyrELSEn

Efter finansloven - masser af nye opgaver

Da Hovedbestyrelsen mødtes den 3. december, var det efter Enhedslistens 
historiske medvirken til Finanslov 2012, hvilket selvfølgelig også havde 
indflydelse på dagsordenen.

Som en afslutning på forhandlingerne af Finanslov 2012 foretog Hoved-
bestyrelsen en evaluering af deraf og diskuterede tiltag til forbedringer 
af hele processen. Ikke mindst betydningen af den såkaldte ”grønthøster” 
(som dækker over 2 procents offentlige besparelser på en lang række om-
råder) blev diskuteret, men også styrker og svagheder ved Hovedbestyrel-
sens mandatgivning til forhandlergruppen var oppe at vende.

Grønthøster og gamle forringelser

Det blev besluttet, at vi skal have en mere grundlæggende diskussion af 
grønthøster-metoden og begrebet ”gamle forringelser” i god tid inden Fi-
nanslov 2013. Samtidig skal der ses på, hvordan vi fremmer Hovedbesty-
relsens oplysningsniveau undervejs i forløbet, og hvordan følgegruppen 
fremover involveres.  Men alt i alt var der stor tilfredshed med forløbet og 
den store aktive deltagelse i både lokalafdelingerne og hos fagforeninger 
mfl.

Som afslutning blev der vedtaget en udtalelse om aktiviteter op mod 11. 
januar når regeringen har siddet sine første 100 dage.

Fjern mistillidskulturen

Per Clausen ridsede den aktuelle politiske situation op med fokus på fat-
tigdomsdebatten. På trods af, at finansloven indeholder klare udmeldinger 
om at fjerne mistillidskulturen, så er det de stik modsatte signaler, regerin-
gen - ikke mindst Mette Frederiksen - har meldt ud i medierne.  Angrebene 
på modtagerne af overførselsindkomster skal ikke ses isoleret. Når der ret-
tes kritik mod overførselsindkomster og modtagerne af disse, er det også 
et angreb på mindstelønnen. Fattigdomsdebatten kan bruges til at presse 
overførselsindkomsterne, øge kontrollen og gennemføre en ny skattepoli-
tik, som tilgodeser de, der er i arbejde. Enhedslisten har her en stor opgave 
med at sikre overførselsindkomstmodtagernes interesser.

Fremgangen skal udbygges

Efter folketingsvalget og finanslovsforhandlingerne er det tid til at se på 
de fremadrettede og interne aktiviteter. Hovedbestyrelsen fastlagde der-
for en tidsplan for den debat om principprogrammet, som årsmøde 2012 
eventuelt beslutter at igangsætte. Der blev ligeledes nedsat en kommu-
nevalgkampsgruppe 2013, som allerede nu påbegynder arbejdet, så frem-
gangen fra folketingsvalget bibeholdes og udbygges lokalt. 

Til at styrke partiets organisation ansættes tre sekretærer, som bl.a. 
skal styrke lokalafdelingernes arbejde og udvikling.

Der blev igangsat arbejdet med en forårskampagne, som bliver en stærkt 
aktualiseret EU-kampagne. Denne understøttes med ansættelse af EU-
sekretær og etablering af en kampagnegruppe, som igangsætter aktivi-
teterne.

Endelig sluttede mødet med en snæver vedtagelse om at lave ” ”Udvalg 
for unge i Enhedslisten”.  Udvalget er et internt udvalg, ikke en konkurrent 
eller et alternativ til SUF – hvilket fastslås i kommissoriet for udvalget.

Bjarne Thyregod
Medlem af Hovedbestyrelsen

I den forgangne måned har Enhedslisten gennemgået 
en lang række jobansøgninger. Vi vil gerne sige tusind 
tak til alle ansøgere for jeres interesse og tilbud om ar-
bejdskraft. Det har været meget vanskeligt at vælge 
mellem så mange dygtige jobsøgende.

Indtil videre er følgende blevet ansat:

Kirsten Bilfeldt er ny økonomimedarbejder på 
Landskontoret. Kirsten skal tage sig af Landsorgani-
sationens økonomi, regnskaber og bogholderi.

Johanne Skriver er ny økonomi- og frontmedar-
bejder på Landskontoret. Johanne skal bl.a. tage sig af 
medlemshenvendelser, aktivister og bogføring.

niels rohleder er ny udlændinge- og retspolitisk 
medarbejder på Christiansborg. 
Niels skal bl.a. stå for faglig og politisk rådgivning og 
bistand i forhold til udlændinge- og retspolitik. Han 
bliver desuden medlemssekretær for Pernille Skipper.

Anders Hadberg og Simon nyborg er nye poli-
tisk-økonomiske medarbejdere på Christiansborg. An-
ders og Simon skal arbejde med Enhedslistens finans-
politik, skattepolitik og erhvervspolitik, samt politisk-
økonomiske analyser i bred forstand.

Emil nielsen er ny pressemedarbejder på Christi-
ansborg. Emil skal bl.a. medieovervåge og få Enheds-
listens historier i pressen, og han skal stå for presse-
briefingen af folketingsmedlemmer og ansatte.

Sarah Glerup Kristensen er ny kommunikations-
medarbejder på Christiansborg. Sarah skal bl.a. skri-
ve nyheder til vores hjemmeside og medlemsblad, og 
hun skal varetage vores profil på sociale medier.

Maria Hejl Prudholm er ny layouter på Christians-
borg. Maria skal bl.a. stå for layout af medlemsbladet, 
og hun skal udarbejde annoncer og kampagnemateri-
aler.

Velkommen til!

Valg af hovedbestyrelse og 
folketingskandidater

Kunne du tænke dig at blive folketingskandidat eller 
hovedbestyrelsesmedlem for Enhedslisten? Så har 
du chancen nu.

Både hovedbestyrelsesmedlemmer og folketingskan-
didater vælges på Enhedslistens årsmøde den 4.-6. 
maj. Ønsker du at opstille til et af disse valg, skal du 
inden 1. februar kl. 12 sende et billede og en opstill-
ingstekst på maks. 1.500 tegn inkl. mellemrum til 
landskontoret@enhedslisten.dk.

nye ansatte
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Ledige stillinger

Sekretariatsleder 
(genopslag)

Enhedslistens landskontor sø-
ger en sekretariatsleder, der 
skal have det daglige persona-
leansvar og prioritere landskon-
torets arbejde i tæt samarbejde 
med Forretningsudvalget. Des-
uden skal sekretariatslederen 
sammen med sekretæren for 
Hovedbestyrelsen og Forret-
ningsudvalget sørge for arbej-
det i forhold til disse. Herunder 
deltage i møderne. Sekretariats-
lederen skal endvidere være an-
svarlig for den overordnede øko-
nomistyring.

Stillingen er på 37 ugentlige 
timer og ønskes besat 1. marts 
eller hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist den 13. janu-
ar kl. 12.

Tre 
organisationssekretærer

Enhedslistens landskontor sø-
ger tre stærke organisatorer til 
et team af organisationssekre-
tærer, der sammen skal arbejde 
med opbygning af organisatio-
nen. Desuden har de tre stillin-
ger hver deres tyngde på hen-
holdsvis organisering af årsmø-
det, kampagner og politikudvik-
ling og uddannelse.  

Stillingen er på 37 ugentlige 
timer og ønskes  besat 1.marts 
2012 eller hurtigst muligt  der-
efter.

Ansøgningsfrist den 18. janu-
ar kl. 12.

Administrativ medarbejder 
(barselsvikar)

Enhedslistens landskontor sø-
ger en medarbejder, der lyst til 
at indgå i et engageret fælles-
skab med mange typer opgaver. 
Dine primære arbejdsfunktio-
ner bliver at tage imod de man-
ge henvendelser der kommer 
på landskontoret både på tele-
fon, mail, brev og ved at folk mø-
der op personligt. Samt at stå for 
udviklingen af Enhedslistens lo-
kalhjemmesider og webbasere-
de løsninger.

Stillingen er et barselsvikariat 
på fem måneder.

Stillingen er på 37 ugentlige 
timer og ønskes besat 1. febru-
ar og løber indtil 30. juni 2012. 
Ansøgningsfrist den 11. januar 
kl. 12.

Kvalificeret ansøger haves.

Ansøgningerne sendes helst 
per e-mail til: landskontoret@
enhedslisten.dk
Ellers til:

Enhedslistens Landskontor
Studiestræde 24, 1. sal
1455 København K

Ansøgningerne mærkes:

”Ansøgning, Sekretariatsleder”
”Ansøgning, organisationsse-
kretær med fokus på årsmødet”
”Ansøgning, organisationsse-
kretær med fokus på kampag-
ner og politikudvikling”
”Ansøgning, organisationsse-
kretær med fokus på uddan-
nelse”
”Ansøgning, administrativ med-
arbejder”

Social- og sundhedspolitisk sekretær

Enhedslistens Folketingsgruppe søger en medarbejder, som kan støtte og råd-
give vores folketingsmedlemmer fagligt og politisk vedrørende social- og sund-
hedspolitik. Hos os får du mulighed for at tage aktivt del i Enhedslistens politik-
udvikling og formulering af Enhedslistens konkrete politiske forslag. Stillingen 
er på 37 ugentlige timer og ønskes besat 1.marts 2012. Ansøgningsfrist den 20. 
januar kl. 12.

Ansøgningerne sendes helst per e-mail til: sosujob@enhedslisten.dk eller til:
Enhedslisten
Christiansborg
1240 København K

Ansøgningen mærkes ”Ansøgning Social og sundhed”

Du skal være/blive medlem af Enhedslisten 
for at blive ansat.

Vores enhedsløn er pt. 32.327,30 kr./måned. 
Enhedslisten har en pensionsordning der 
følger CO- Industris overenskomst, hvilket 
pt. betyder 8 % / 4 %.

Alle stillingsopslag kan i deres helhed læses 
på www.enhedslisten.dk/ledige-stillinger

Enhedslistens medlem af rådet for Menneskerettigheder

Enhedslisten søger en til at varetage partiets plads i Rådet for Menneskerettigheder.
Rådet drøfter de overordnede retningslinjer for Institut for Menneskerettigheder i over-
ensstemmelse med internationalt anerkendte principper og påser, at instituttets aktivi-
teter er i overensstemmelse med dets formål efter denne lov. Rådet kan over for institut-
bestyrelsen fremsætte forslag til nye aktiviteter og vurdere forløbet af hidtidige aktivi-
teter. Arbejdet er ulønnet, ansøgningsfrist den 15. januar kl. 12.

Ansøgningerne sendes helst per e-mail til: landskontoret@enhedslisten.dk eller til:
Enhedslistens Landskontor
Studiestræde 24, 1. sal
1455 København K

Ansøgningen mærkes: ”Ansøgning, Rådet for Menneskerettigheder”.
Læs mere om Rådet for Menneskerettigheder på hjemmesiden menneskeret.dk/organi-
sation/rådet.

Få besøg af en  
folketingspolitiker 8. 
marts eller 1. maj

Deadline for at ønske besøg af en folket-
ingspolitiker i forbindelse med Kvindernes 
Internationale Kampdag den 8. marts 
er fredag den 13. januar 2012 kl. 12.00. 
Ønskerne mærkes ”8. marts” og sendes per 
mail til elmake@ft.dk eller per almindelig 
post til Enhedslisten, Att. Maibritt Kerner, 
Christiansborg, 1240 København K.

Deadline for at ønske besøg til et 1. maj-
arrangement er 24. februar 2012. Ønskerne 
mærkes ”1. maj” og sendes per mail til 
elsoja@ft.dk eller per almindelig post til En-
hedslisten, Att. Sonja Jacobi, Christiansborg, 
1240 København K.



Debat

18 Rød+Grøn Januar 2012

Indlæg til debatten må højst fylde 2.000 enhe der (inkl. mellemrum). 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller returnere indlæg, der 
overskrider denne grænse. Fremhævelser i teksten mar keres udeluk-
kende med kursiv. Forfatterens navn angives med navn og Enheds liste-
afdeling, evt. tillidshverv i Enhedslisten. Ind læg bringes så vidt muligt i 
det førstkommende nummer, efter det er modtaget. 

Redaktionen

Om Enhedslisten

Svar på Anders Liljen-
søes indlæg i 
Rød+Grøn, december 
2011

Line Barfod, Ydre Nørrebro, 
Forretningsudvalget
Kære Anders.

Jeg har i årevis kæmpet imod 
social dumping og for at alle der 
arbejder i Danmark skal være 
her på lige vilkår og have over-
enskomstmæssige løn- og ar-
bejdsvilkår. Derfor er jeg også 
rigtig glad for det resultat fol-
ketingsgruppen har opnået i fi-
nanslovsforhandlingerne.

Dit forslag til årsmødet 2011 
handlede om en række forskel-
lige temaer vedrørende EU og 
betegnede østarbejdere som 
skruebrækkere. Forslaget gik 
bl.a. ud på at nye lande ikke skul-
le have ret til at blive optaget 
i EU, da det ville føre til at fle-
re kunne komme til Danmark 
og arbejde. Du krævede danske 
gartnere på danske arbejdsplad-
ser.

Hovedbestyrelsen anbefa-
lede at dit forslag ikke blev be-
handlet på årsmødet. For os er 
det afgørende, at der er tale om 
dansk overenskomstmæssig 
løn. Ikke om den der udfører ar-
bejdet oprindelig er dansk, tyr-
kisk eller polsk.

Internationalt udvalgs 
rolle

Viggo Jonasen, Aarhus
I Rød + Grøn december 2011 por-
trætteres Internationalt Ud-
valg (IU) i interview med Jørgen 
Randløv Madsen. Der skrives 
ikke noget om, hvordan udval-
get spiller sammen med Folke-
tingsgruppen. Er der aftaler om 

løbende kontakt eller om hurtig 
udredning i tilspidsede situatio-
ner, til brug for Folketingsgrup-
pens beslutninger? I stillingsan-
noncen vedr. International Se-
kretær længere omme i bladet 
nævnes IU ikke. Det kunne være 
rart at blive oplyst om, på hvil-
ke måder og i hvilket omfang IU 
var inddraget forud for Enheds-
listens tilslutning til Libyen-kri-
gen.

Aktiv og synlig krigs-
modstand i Enhedsli-
sten

Lene Junker, Odense, Interna-
tionalt udvalg
Enhedslistens fremgang åbner 
nye muligheder for mere uden-
omsparlamentarisk aktivitet. 
Det er der brug for på mange fel-
ter. Jeg vil her fokusere på krigs-
modstanden.

Jeg deltog sammen med et par 
andre aktivister fra Nej Til Krig i 
starten af december i en Inter-
national Afghanistan protest i 
Bonn, organiseret af den tyske 
antikrigs- og fredsbevægelse og 
Die Linke. 

Der blev demonstreret, holdt 
taler, plenumdebatter, work-
shops og aktioneret i 3 dage – 
som sædvanlig! Men det nye 
var, at i alle aktiviteterne spille-
de civile afghanere bosiddende 
i Afghanistan og Europa/Tysk-
land en helt central rolle. Den ci-
vile afghanske modstand mod 
krig og besættelse er nu en be-
tydningsfuld faktor og en vig-
tig samarbejdspartner for krigs-
modstanden og venstrefløjen. 
Den giver almindelige afghane-
re en stemme og den er kimen 
til skabe fred, udvikling og so-
cial retfærdighed i Afghanistan. 
Dermed er alternativet til krig 
lettere at identificere.

Die Linke og nogle af deres 
medlemmer af Forbundsdagen 
har spillet en afgørende rolle i at 
give den afghanske civile mod-
stand mod krig og besættelse, 
en stemme. De havde inviteret 
Malalaj Joya og Mahmoud Said 
fra ”Solidarity Party of Afghani-
stan” til Tyskland og organiseret 
en mødeturné med dem forud 
for protesterne i Bonn. Die Linke 
har også udarbejdet let tilgæn-
geligt info om Afghanistan, kri-
gen og alternativet til krig.

Ligesom Die Linke er Enheds-
listen alene om den parlamen-
tariske krigsmodstand. Sidst er 
SF lukket helt ind i Afghanistan 
krigens forligskreds.

Hermed en opfordring til Fol-
ketingsgruppen, FU, HB og In-
ternationalt Udvalg til at lade 
sig inspirere af Die Linkes delta-
gelse i krigsmodstanden. Og en 
opfordring til alle Enhedslistens 
medlemmer om at diskutere 
krigsmodstand på afdelingsmø-
der rundt omkring i landet. Brug 
gerne mig og andre aktivister 
fra Nej Til Krig til at indlede dis-
kussionen.

1970’er-sprog i HB-
forslaget til målsæt-
ning

Peder Meyhoff, Favrskov
Jeg skrev i sidste nr. af Rød+Grøn 
at det var en god idé at skrive 
vores program igennem og for-
korte det. Nu har HB så begået 
en på mange måder udmærket 
målsætning for 2012-2016. Gan-
ske vist er det lige lovlig optimi-
stisk, men det gør jo ikke noget 
at sætte sig store mål!

Det er mere problematisk at 
HB allerede i 6. linje formule-
rer sig på ganske traditionelt 
1970’er-sprog, nemlig i sætnin-
gen hvor der står at det er nød-
vendigt med en socialistisk 
samfundsudvikling. Ordet ’so-
cialistisk’ fremstår her som no-
get alle ved hvad er. Men det er 
jo ikke tilfældet. 

Måske mener vi selv at vi ved 
det, men vi 8000 Ø-medlemmer 
er næppe helt enige om hvad det 

reelt dækker. Og ude i befolknin-
gen er kendskabet endnu min-
dre. Her blandes det sammen 
med forholdene i både Sovjet-
unionen, Nordkorea, Cuba og an-
dre mere eller mindre kritisable 
såkaldt socialistiske lande. I Sy-
rien misbruger et såkaldt socia-
listisk parti for tiden sin magt på 
det skammeligste, og til sin død 
hævdede Gaddafi at Libyen var 
en socialistisk folkerepublik.

Set fra en kommunikations-
mæssig sammenhæng er det 
ikke smart at bruge et sådant 
både værdiladet og upræcist be-
greb uden først at definere hvad 
vi mener med det. Borgerlige 
journalister og politikere vil helt 
sikkert gribe en sådan foræring. 
Skal vi give dem den?

Jeg vil foreslå at vi formulerer 
den pågældende sætning såle-
des: ”Derfor er det nødvendigt 
at vores samfund overalt bliver 
mere demokratisk og mere base-
ret på fællesskab. Man kan kalde 
en sådan udvikling for sociali-
stisk, men for os handler det om 
en retning og ikke et bestemt 
endemål.”

Man kan selvfølgelig også nø-
jes med ”Derfor er det nødven-
digt at vores samfund over-
alt bliver mere demokratisk og 
mere kollektivt.” Der er ikke 
nødvendigvis nogen grund til at 
bruge flere ord end nødvendigt.

Principprogram

Peder Hvelplund, Hjørring
Der er pludselig opstået behov 
for et nyt principprogram i En-
hedslisten. Debatten er opstået 
i kølvandet på en succesrig valg-
kamp. Her blev Enhedslistens 
rolle som et revolutionært parti 
et tema de sidste dage. Efterføl-
gende blev principprogrammet 
af valgkampsledelsen udlagt 
som ”støvet” og som noget der 
skulle ”gennemskrives”. Umid-
delbart virker det besynderligt 
at et principprogram pludselig 
over en valgkamp bliver utids-
svarende. Og hvis man gør sig 
den ulejlighed at gennemlæse 
det, er det faktisk ok. Men hvor-
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HB-flertal med EUN?
Hans Jørgen Vad, Aarhus

På HB-mødet den 3. dec. ved-
tog et spinkelt flertal på 12-11 
at oprette Enhedslistens Ung-
domsnetværk (EUN). Overfla-
disk set kan det virke sympa-
tisk, men når så mange i HB al-
ligevel stemte imod, er det fordi 
EUN er en direkte forlængelse 
af den lille udbrydergruppe, der 
den 22. september udråbte sig 
selv som ENHEDSLISTENS UNG-
DOM (EU). Hvilket skete uden 
Enhedslisten havde besluttet 
noget om det.

Trods dette misbrug af En-
hedslistens navn tøvede For-
retningsudvalget (FU) hele fire 
dage med at skride ind. Ikke for-
di man ikke havde tænkt over 
det, for personligt opfordrede 
jeg FU til det i en mail den 22. 
om aftenen. Som afvistes med, 
at det ikke var noget, som HB 
og FU skulle ”begynde at blande 
sig i”. Først fire dage senere be-
slutter FU, at EU ikke må bruge 
Enhedslistens navn.

Denne uklarhed var ikke uden 
konsekvenser. For LOs hoved-
bestyrelse droppede efter-
følgende sin støtte til SUF på 
50.000 kr. for 2012, fordi det 
er ”uklart, hvor Enhedslistens 
unge medlemmer vil være ak-
tive i 2012.” Det samme vil gæl-
de ”2013 (hvis) al tvivl omkring 
et Enhedslistens Ungdomsnet-
værk … er fejet væk senest til 
foråret.” 

Alligevel besluttede et lil-
le HB-flertal at sige ja til EUN 
med et kommissorium, som er 
mere end mystisk, hvis ikke det 
er tænkt som en konkurrent til 
SUF. Hvem i EL har før tænkt 
på ”de unge under 30” som en 
så udsat gruppe, at den kræver 
et særligt netværk? Hvad med 
de unge under 40 osv.? Nej, det 
lugter alt for meget af, at det 
EU, som man ikke kunne få ind 
ad fordøren (ved en årsmøde-
beslutning) her smugles ind ad 
bagdøren som et udvalg.

Man må også spørge, hvad 
der ligger bag den underliggen-
de modvilje mod SUF? Er det 

fordi SUF er for rødt til det pæne 
EL? Her skal ”det pæne EL” må-
ske lige huske, at langt de fle-
ste almindelige EL-medlemmer 
også er røde ligesom SUF érne. 
Så derfor er det nok tiltrængt, at 
vi på årsmødet får bekræftet, at 
SUF er DEN ungdomsorganisati-
on, vi arbejder sammen med – og 
ikke bare er på tålt ophold.

Unge organiseres i 
SUF

Thor Noe, Gentofte, faglig 
sekretær i SUF
Det skabte meget polemik, da 
nogle få personer meldte sig ud 
af SUF og offentliggjorde et ma-
nifest, hvor de ønsker en anden 
ungdomsorganisation som kon-
kurrent til SUF; Enhedslistens 
Ungdom. Dette har blandt an-
det ført til, at LO’s HB besluttede 
at afbryde støtten til SUFs fag-
lige arbejde – foreløbigt for 2012 
– indtil det igen stod klart, hvor 
unge medlemmer af Enhedsli-
sten organiseres.

Dette blev heldigvis slået fast 
på Enhedslistens HB-møde den 
3. december. Her blev der taget 
stilling til et forslag til kommis-
sorium fra de personer, der øn-
sker at oprette en ungdoms-
organisering af Enhedslistens 
medlemmer som et alternativ 
til SUF. Dette skulle ske i kraft af 
et ungdomsnetværk i Enhedsli-
sten (EUN) med regionale afde-
linger, der kunne lave eksterne 
aktiviteter og samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere.

Til HB-mødet lå der også en 
betænkning fra os i SUFs Ud-
dannelsesgruppe, underskre-
vet af 28 medlemmer af SUF og 
Enhedslisten der er aktive rundt 
omkring i elev-, lærlinge- og stu-
denterbevægelsen. Vi frygte-
de at en oprettelse af EUN i den 
form, de ønskede, kunne svæk-
ke bevægelsesarbejdet og ven-
strefløjen samlet set. Derfor sad 
undertegnede også med til HB-
mødet som repræsentant for 
SUF. Vi ville gøre det helt klart 
overfor HB, hvor stor værdi det 
har, at der i dag er en situati-

on, der er forholdsvis unik i hi-
storien, hvor alle unge revolu-
tionære socialister er organise-
ret samme sted i stedet for at 
strides mod hinanden. Nemlig i 
SUF, hvor der er frie rammer til 
at gøre sine første politiske er-
faringer, inden man løbende gli-
der over i Enhedslistens lokalaf-
delinger.

Derfor er jeg rigtig glad for 
en klar debat i HB og de beslut-
ninger, der deraf blev vedtaget 
med kæmpe flertal; at EUN blot 
skal være et internt udvalg, der 
ikke må foretage sig noget ud-
advendt blandt ungdommen og 
samarbejdspartnere. Samt at 
EUN ikke må være en alternativ 
til SUF, men et tilbud til de unge, 
der på forhånd har besluttet sig 
for ikke at være medlem/aktive 
i SUF.

Amnesti

Christina Jacobsen, Nørrebro-
Blågård
Er det nødvendigt at melde sig 
ind i det Radikale Venstre, hvis 
man er en af arbejderklassens 
humanister? 

Topstyring hersker og fordre-
jer. Således betragtes styrefor-
men globalt såvel som lokalt.

Enh er fulgt med. Men jeg har 
ikke en mulighed indenfor bog-
stavs-begrænsningen i R+G at 
uddybe sobert og nuanceret, så 
det når ud til alle læsere af Enh. 
Lighed for at føre en argumen-
tationsdebat, er forbeholdt de 
parlamentarisk valgte. Jeg lider 
under det hver eneste dag. 

Et udpluk af presserende em-
ner: retspolitik.

For få år siden sympatiserede 
stort set alle kbh’ere på venstre-
fløjens med fristedernes selv-
styre og retskrav. Men i Enh’s 
egne udvalg er det ikke tilladt at 
realisere selvstyre. Queerudv. 
fik i efteråret ordre fra ledelsen 
v. Line Barfod (LB) om at fjerne 
et link til et antifascistisk net-
værk (AFA) fra hjemmesiden. 
Dialog med opponenter til Enl. er 
en demokratisk praksis ledelsen 
ikke tolererer.

for så behovet? Jeg tror sva-
ret ligger i skismaet mellem vo-
res langsigtede strategiske mål 
og de mere kortsigtede reform-
krav. For en politisk bevægel-
se er det uhyre vigtigt der er 
overensstemmelse mellem mål-
sætningerne, for de langsigte-
de mål er dem der er pejlemær-
ker for hvilke reformkrav der er 
små skridt i den rigtige retning 
og hvilke der er små skridt ned 
i en blindgyde. Jeg oplever ikke i 
Enhedslisten der er stor uenig-
hed om hverken kortsigtede el-
ler langsigtede mål, men jeg op-
lever der er forskel i hvordan vi 
prioriterer dem. Det er debatten 
om nyt principprogram også ud-
tryk for. Det kunne virke uprak-
tisk, midt i en valgkamp, at skul-
le forholde sig til overordnede 
målsætninger om demokrati-
sering af ejerskabet til produk-
tionsmidlerne eller om samfun-
dets ret til at udøve vold. Det er 
muligt at det kunne minime-
re vores muligheder for at op-
fylde vores kortsigtede mål, en 
optimering af vores stemme-
tal ved et parlamentsvalg. Men 
samtidig er det centrale diskus-
sioner at kunne føre i offentlig-
heden om hvilket tankegods der 
er vores. Hvis vi virkelig ønsker 
at flytte holdninger skal vores 
argumentation også skærpes. 
Derfor er der også behov for at 
udstikke strategiske langsig-
tede samfundsmål – og turde 
stå ved dem. Jeg synes vi har et 
principprogram vi sagtens kan 
forsvare. Samtidig synes jeg 
som organisation vi har en langt 
mere påkrævet opgave med at 
få forbedret medlemsinddra-
gelsen og få sikret en bedre for-
ankring af politikudviklingen i 
organisationen. Vi har heldig-
vis fået en stor FT-gruppe, der-
for er det også nødvendigt med 
en styrket organisation der kan 
give med- og modspil og faglige 
input. Derfor vil jeg opfordre HB 
til at aflyse processen om et nyt 
principprogram.

 
Hvad vil et spinkelt 
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En temmelig klar manifesta-
tion. 

Brug af vold var efterfølgen-
de begrundelsen iflg. LB for, at 
vi ikke må have dialog, men det 
er simpelthen for unuanceret og 
noget stemmer ikke. Det frem-
gik da også åbent i R+G, sep. 
at LB ikke vil legitimere nogen 
form for radikalisering i nogen 
som helst retning! Dvs. yderlig-
gående holdning med en frisin-
det tankeform jf. ordbogen.

Radikaliseringsgraden er dif-
fus formuleret. Nøjagtig som 
terrorlovene. Selv 0,2 graders 
udsvings-retning må ikke legiti-
meres, hvis det står til LB = Ens-
retning.

Og yderliggående ift. hvad? 
Fascisternes strukturer? Højre-
fløjens? Line Barfods normsæt? 

Hvorfor ikke dialog med op-
ponenter, LB? Hvorfor besvær-
liggøre og forbyde kontakt med 
opponenter?

Om Antifascistisk Aktion er 
det nødvendigt at forholde sig 
til at det er en eksistentiel kamp 
mod en fascistisk platform. Den 
gruppering der bekæmpes har 
30 dødsfald på samvittigheden 
i Sverige på få år.

Jeg beder om amnesti. Konkret 
her og nu frafald af den politiske 
konfliktoptrappende kriminali-
serings retorik.

Svar til Christina Ja-
cobsen

Line Barfod, Ydre Nørrebro, på 
vegne af Forretningsudvalget
Kære Christina.

Det er afgørende for Enheds-
listens udvikling, at vi ikke har 
topstyring, men gode mulighe-
der for debat. Både på møder, i 
Rød+Grøn og på Netforum. Hvis 
et medlem ønsker at rejse en de-
bat er man meget velkommen til 
at gøre det.

Det er en vigtig del af Enheds-
listens grundlæggende værdier 
at vi har lært af historien at må-
let ikke helliger midlet. Derfor 
er vi imod brug af vold. Forret-
ningsudvalget udsendte i efter-
året en opfordring til afdelinger 

og udvalg om ikke at samarbejde 
med organisationer, der accep-
terer brug af vold. Der er stort 
behov for at bekæmpe fascis-
me, men det skal vi gøre med de-
mokratiske metoder. Hvis man 
begynder at bruge fascister-
nes metoder med brug af vold 
mod politiske modstandere, så 
undergraver det den politiske 
kamp mod fascismen og man ri-
sikerer også selv at blive påvir-
ket af de metoder man bruger.

Derfor tog vi også i septem-
bernummeret af Rød+Grøn, 
som reaktion på terrorangre-
bet i Norge, klar afstand fra alle 
former for voldelig ekstremis-
me. Vi vil ikke acceptere dobbel-
te standarder. Vi er imod brug af 
vold mod politiske modstande-
re. Uanset hvem der udøver vol-
den.

Det, at vi demokratisk går ind 
for, at selv udemokratiske orga-
nisationer skal have demokra-
tiske rettigheder som ytrings-
frihed og forsamlingsfrihed, er 
ikke det samme som at Enheds-
listen selv ønsker at samarbej-
de med organisationer som vi er 
uenige med.

Diverse

4 principper til brug i 
klimaforhandlingerne

Michael Arbirk, Otterup
For det første accepterer ulan-
dene, at deres forøgede energi-
forbrug skal komme fra vedva-
rende energikilder (som de har 
masser af). 

Dernæst accepterer de in-
dustrialiserede lande at betale 
for udvikling af teknologier, så 
ulandene kan opfylde deres del 
og at de teknologier der bliver 
udviklede bliver frit tilgængeli-
ge (open source) for alle der vil 
bruge, forbedre og sælge dem

Endelig accepterer de indu-
strialiserede lande at skære de-
res CO2 udledninger ned med 30 
% i år 2025. 

Når først disse principper er 
på plads, kan man begynde at 
forhandle de øvrige betingelser.

Magten underminerer 
lægeløftet

Søren Juul-Nielsen, Aarhus
Jeg anklager det politiske-admi-
nistrative-komplex for at kvæle 
arbejdsglæde og engagement i 
arbejdet med vores syge og nød-
lidende patienter.

Jeg anklager dette flerhovede 
monster for at dræne vores tid 
og overskud.

Metoderne for den destruk-
tion af anstændighed, etik og 
værdighed der finder sted er ud-
ført i et etisk og lægeligt fagligt 
tomt registreringsprojekt.

Det handler om ”den danske 
kvalitetssikring” og tilhøren-
de ”akkreditering” som udgår af 
et mega-bureaukrati projekt al-
drig set lignende og købt af vil-
lige politiko-administratorer og 
villige medløbere. Økonomisk er 
der tale om tab af milliarder - til 
destruktivt formål.

Hensigten er kun på papiret 
”kvalitet” men hele dette tota-
litære projekt handler om: kon-
trol-kontrol-kontrol-ensret-
ning-ensretning - og overvåg-
ning og overvågning. Intet posi-
tivt kan anføres.

Der er opnået en forgiftning 
med angst og selvcensur og 
frygt for ledelsen med tilhøren-
de tab af ytringsfrihed. Man tør 
ikke sige noget - og hvad bliver 
det næste? En dagligdag i pa-
tient-behandling fratages timer.

Vi har nu tusinder af under-
skrifter mod dette politistats-
rædsel indenfor sundhedssek-
toren.

Intet sker - de ”akkreditere-
de” grippe sidder dagligt på vore 
skuldre og overvåger ethvert 
ord i vores ny-elektroniske jour-
naler! Og hver skridt vi går.

Det værste er at man nedgør 
og devaluerer erfarne special-
lægers ansvar og kompetence 
og fremmedgør den helt essen-
tielle troværdige læge-patient 
kontakt. Og underminerer læge-
løftet.

Og undervisning af yngre læ-
ger kompromitteres også i en 

endeløs flom af registrerings-
tyranni.

Indholdet kvæles således 
af  at et meningstomt bureau-
krati kan vedblive.

Jeg appellerer sammen med 
vores fagforening og den nye 
regering, ikke mindst enhedsli-
sten til at bringe dette vanvid til 
ophør og bruge tiltrængte milli-
arder til direkte og ægte kvalitet 
for vores patienter!

Lad os få kvalitet i stedet for 
”kvalitetssikring”. Og lad os få 
etik i stedet for ”akkreditering”.

Skab nye og bæredyg-
tige arbejdspladser

Ronni Larsen, Brønshøj-Vanlø-
se
Den indvending jeg tit hører fra 
borgerlige stemmer er, at ved at 
fjerne fattigdomsydelserne har 
venstrefløjen kvalt ethvert inci-
tament for ledige til, at søge til-
bage på arbejdsmarkedet. Det er 
ikke længere økonomisk renta-
belt for ledige, når de kan mod-
tage stort set det samme i ud-
betaling på kontanthjælp frem-
over, som et arbejde ville sik-
re af indtægt. Sandheden er, at 
selvom dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere skal stå til rå-
dighed for arbejdsmarkedet, er 
der ikke arbejde til over 100.000 
ledige. Den beskæftigelsespo-
litik, den forrige regering førte, 
har ikke skabt nye arbejdsplad-
ser, så langt øjet rækker. Ledige 
bliver ofte henvist til private al-
ternativer for hurtigere aktive-
ring. Det fungerer bedst for pri-
vate aktiveringsbureauer, når 
aktivering bliver omdøbt virk-
somhedspraktik, hvor arbejds-
giverne udbetaler en væsent-
lig lavere løn, end hvis der var 
tale om et regulært job. Det er 
ikke muligt at optjene ny dag-
pengeperiode og der er absolut 
ingen sikkerhed for, at man kan 
fortsætte på samme arbejds-
plads i en fremtidig fastansæt-
telse, hvis man starter op i virk-
somhedspraktik. Det er parallelt 
frustrerende for tillidsrepræ-
sentanterne på arbejdsplad-
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serne, når de er vidne til, at li-
gesindede arbejdsløse kolleger 
skal acceptere, at blive sendt ud 
i virksomhedspraktik. Den del af 
befolkningen der bekymrer sig 
om, at nuværende ledige ikke 
vil komme i gang på arbejdsmar-
kedet, skulle hellere komme ind 
i kampen for mere social ret-
færdighed. Argumentér for der 
skal ansættes flere på arbejds-
pladserne; for bedre og fornuf-
tige arbejdsvilkår fremover, 
hvor alle involverede er para-
te til fremtidens udfordringer i 
den globale konkurrence, hvor 
vi herhjemme skal sikre innova-
tive løsninger leveret i bedste 
kvalitet. Det er fremtidens inci-
tament for alle parters medvir-
kende til, at skabe nye og bære-
dygtige arbejdspladser. 

Fup uden fakta

Anders Liljensøe, Assens
I midten af uge 47 demonstrere-
de Martin Ågerup på DR’s P1, CE-
POS’ snavsede syn på kontant-
hjælpsmodtagerne samt de-
res  holdning til arbejdsmarke-
det, noget som Ågerup gentog 
i ”Søndagsforkosten” på DR’s P1, 
d. 27. nov.  Ved denne lejlighed 
havde P1 inviteret Pia Fris, som 
brillerede  med sin totale  uvi-
denhed – Velbekommen!

  Tænketank CEPOS, bringer 
bevist tingene ud af  deres ret-
te sammenhæng, og det er ef-
terhånden påfaldende at P1’s 
blå legesvende til stadighed 
fremfører CEPOS bevist fejlagti-
ge propaganda, hvis konklusion 
er: Hvis de 165.000 arbejdsløse 
samt de 86.000 kontanthjælps-
modtagere gad at  ta’ sig et job, 
så ville det økonomiske forbrug 
stige og arbejdsløsheden ophø-
re! En forbløffende logik!

Her er så deres åbenlyse løg-
ne: CEPOS konkludere: Kontant-
hjælpsmodtagerne gider ikke 
arbejde, da de næsten får det 
samme på kontanthjælp, som 
når de arbejder!  Tænker CEPOS 
på én med ½-dags job? Hvis en 
arbejdsløs skal oppebære fuld-
tids understøttelse, skal  ved-

kommende minimum tjene 125 
kr. i timen – altså 20.375 pr. må-
ned før skat! (Faktiske fra 3F) En 
voksen på kontanthjælp får 
10.044 pr. måned før skat – MEN, 
hvis  kontanthjælpsmodtage-
rens kone er i arbejde, så får han 
0 kr. Hvis hans kone også kom-
mer på kontanthjælp, så får kun 
den ene kontanthjælp, da kon-
tanthjælpen altid skal modreg-
nes ægtefældens indkomst  – 
MEN, så må de ikke eje værdier 
for 10.000 kr. Altså, de skal først 
gå fra hus og hjem og derefter 
skilles, hvis  personen skal op-
nås de 10.044 kr.! (socialforvalt-
ning) Ifølge CEPOS, gør kontant-
hjælpsmodtagerne gerne det-
te,  for ikke at komme i arbejde! 
Derfor mener CEPOS, at man bør 
skære ydereligere ned på kon-
tanthjælpen, for på den måde, 
at skaffe arbejdspladser. Med 
andre ord – Tyskerne køber flere 
pølser, hvis vi sænker  kontant-
hjælpen?  Hvilken imponerende 
logik!

CEPOS konklusion er – ”1, Be-
skær velfærden for velfærdens 
skyld. – 2, Det er de store sociale 
ydelser der har skabt krisen!”.  I 
så fald er årsagen til vores sto-
re samfundsskabte krise social-
hjælpen på 35 milliarder til ban-
kerne samt skattelettelserne på 
45 milliarder til millionærerne 
og de multinationale selskaber! 

Igen, igen, igen fik CEPOS lov 
til, for åben mikrofon,  at fyl-
de æteren med deres løgnagti-
ge propaganda via  DR’s P1! En 
stor skam, navnlig for de 86.000 
stakkels kontanthjælpsmodta-
gere!

Hvad jeg her har skrevet er 
gællende nu, men også  efter fi-
nanslovsforhandlingerne!

FN’s konvention mod 
tvungne forsvindin-
ger

Tue Magnussen, Frederiksberg, 
Internationalt udvalg
Regeringen vil i regerings-
grundlaget arbejde for at frem-
me menneskerettigheder-
ne. Men man droppede en selv-

stændig kommissionsundersø-
gelse af CIA-flys overflyvning 
af Danmark på vej til hemmelige 
fængsler med terrorsigtede og 
nu skønmales sikkerhedssitua-
tionen i Afghanistan. Tillige er 
man tavs om initiativer på men-
neskerettighedsområdet under 
det danske EU-formandsskab, 
herunder om fremme af FN’s 
konventioner, f.eks. FN’s kon-
vention mod tvungne forsvin-
dinger. Konventionen er ikke er 
særlig kendt i Danmark selvom 
Enhedslisten i foråret gennem 
et beslutningsforslag forsøgte 
at få VKO-regeringen til snarest 
at få en dansk ratifikation igen-
nem.

Konventionen har stor lighed 
med FN’s konvention mod tortur 
fra 1984. Den understreger et 
absolut forbud mod tvangsfor-
svindinger, som både i fredstid 
og i krig er en forbrydelse, og at 
de ansvarlige skal retsforfølges.

Samtidig forbydes hemmeli-
ge fængsler og nok så vigtigt, 
at overføre personer til lande, 
hvor de risikerer tvangsforsvin-
ding. Tvungne forsvindinger 
sker ofte i mange 3. verdens lan-
de. Men forsvindinger og hem-
melige fængsler kendes også 
fra Europa, hvor ”krigen mod 
terror” har sat menneskeret på 
stand-by.

Den danske stat har pligt til at 
retsforfølge formodede ansvar-
lige for en tvungen forsvinding, 
når overtrædelsen er begået på 
dansk område - også i udlan-
det på danske militærbaser - og 
man kan håbe, at den kan ende-
ligt kan stoppe CIA’s overførsler 
af terrormistænkte til tortur-
venlige stater. 

Danmark underskrev i 2007 
konventionen. Nu er der gået 
fire år siden, men Danmark har 
stadig ikke ratificeret konventi-
onen, som trådte i kraft 23. de-
cember 2010. I sommer lovede 
regeringen - efter henstilling 
fra FN’s menneskerettigheds-
råd - at ratificere konventionen. 
Det er positivt, men uden man-
ge års smøl kunne Danmark 
have markeret sig internatio-

nalt, som det 20. og udslagsgi-
vende land. Inden EU-formand-
skabet bør man få sat gang i ra-
tifikationen. Man kan håbe, at 
Enhedslisten hurtigt genfrem-
sætter beslutningsforslaget.

Atter blåt flertal?

Henning Sørensen, Djursland
Næppe var det sidste kryds sat 
ved folketingsvalget før alle me-
ningsmålinger atter viste mar-
kant blåt flertal. Årsagerne er 
sikkert mange. En af dem er mu-
ligvis Ole Sohns kommunistiske 
fortid. For min part har jeg væ-
sentligt vanskeligere ved at til-
give ham, at han nu går til hof-
bal iført kjole og hvidt med det 
obligatoriske, men derfor ikke 
mindre fjollede vinglas i hånden. 
Den primære årsag til rød bloks 
tilbagegang er dog uden tvivl, 
at den borgerlige presse har ret 
i, at det er blevet dyrere at være 
dansker. Afgifterne på fedt og 
sukker bliver af mange opfattet 
som skat på daglige fornøden-
heder. At få befolkningen til at 
omlægge sit forbrug sker bedst 
gennem langvarig oplysning, 
ikke via chok-prisstigninger. En 
undtagelse er dog giftskatter-
ne. Prisen på alkohol og tobak 
kunne med fordel være hævet 
betydeligt mere. Her er jeg ikke 
enig med mit bysbarn, ven og 
partifælle Peter Svendsen.

Jeg mener, at Enhedslisten 
stort set har gjort det godt, og 
fået markante fingeraftryk på 
finansloven. Især glæder det 
mig, at vi har medvirket til at 
forbedre kårene for de socialt 
svageste; men vi burde ikke 
være gået med til at bevilge fle-
re penge til vort lands dyreste 
forsorgsfamilie: Kongehuset. 
Militære besparelser ud over de 
i forvejen aftalte blev der des-
værre heller ikke mulighed for. 
Principielt mener jeg, at hver 
krone der gives ud til militær er 
givet forkert ud.

Uagtet at vi ikke har kunnet 
opnå det optimale, er jeg stolt 
af at være medlem af Enhedsli-
sten.
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SIGnATurFOrKLArInG

(M) – Medlemsmøde
(O) – Offentligt møde
(A) – Andet
(G) – Generalforsamling

Møder og arrangmenter

rEGIOnEr

region Syddanmark (M)  21. januar
Politikmøde - 3F Vestfyn, Langelandsvej 3, 
5500 Middelfart

uDVALG

Boligpolitisk udvalg (O)  22. januar 12-16
Fokus på dette møde vil være årsmødeforslag 
vedrørende boligskat, men andre emner kan 
også komme på tale. Sted: Landskontoret

Europapolitisk udvalg (O)  9. januar 19.30
Oplæg: Nikolaj Villumsen: Europagten & En-
hedslisten. Sted: Landskontoret

Europapolitisk udvalg (A)  5. februar 11 - 17
Sted: Landskontoret

Handicappolitisk udvalg (M)  17. januar 
17.30- 20.00
Sted: Landskontoret

Internationalt udvalg (O)  4. januar 19.30
Fra modstandsfront til parti – hvad sker der 
med kampen for demokrati i Honduras?  
 Mød Gilberto Ríos Munguía, internationalt 
ansvarlig i FNRP. Sted: Landskontoret

Kulturudvalget (O)  11. januar 19.30
Sted: Landskontoret

Politisk Økonomisk udvalg (M)  9. januar 
18:30 - 21:30
Evt. afbud: Christian Tastrup, tlf 61 51 59 26. 
Sted: Landskontoret

FAGLIGE nETVærK

HK’ere (M)  14. januar 14.00
Møde med efterfølgende julefrokost. Mødet 
holdes i København, sted og dagsorden oplyses 
ved tilmelding til kontaktpersonen på merete@
a16.dk.

Lærernetværk (M)  21. januar 12.00
Landsmøde for medlemmer og sympatisører. 
Der ydes rejserefusion. Sted: Landskontoret

Pædagoger & pædagogisk personale (M)  
17. januar 17
”Hvordan kommer vi videre?” 
Nærmere information: mogens.landevejen@
gmail.com/50130595. Sted: Landskontoret

Enhedslistens ungdomsnetværk
Opstartsmøde den 7. januar og landstræf den 17.-18. februar
Enhedslistens Ungdomsnetværk ønsker at skabe rammer, der er attraktive for unge 
mennesker, der vil lave politik i Enhedslisten. Vi vil lave seminarer, workshops og 
politiske aktiviteter med udgangspunkt i Enhedslistens politik. Vi vil holde et ungt fokus 
på aktuelle og relevante politiske emner. 

Det succesrige resultat ved folketingsvalget har medført mange nye unge medlemmer. 
Vi vil søge at skabe en platform der er attraktiv for nogle af de mange unge, der er ble-
vet tiltrukket af Enhedslisten, men endnu ikke har fundet en plads i partiet. Netværket 
ønsker at samarbejde med Enhedslistens andre udvalg.

Vi er et landsdækkende udvalg, der opstarter regionale netværk når der er lokale 
kræfter og initiativ hertil. Vi har lige nu et regionalt netværk for Hovedstaden og Østjyl-
land. Det landsdækkende netværk mødes første gang lørdag d.7. januar, hvor alle unge 
Enhedslisten-medlemmer er meget velkomne. Her vil vi planlægge vores fremtidige ak-
tiviteter. Interesserede kan også allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 17-18. Februar, 
hvor netværket vil holde et større landstræf.

Kontakt: ung@enhedslisten.dk 
Facebookside: facebook.com/unge.enhedslisten

netværk for studerende på Ku
Opstartsmøde den 17. januar kl. 19-22

Er du studerende på Københavns Universitet 
og medlem af Enhedslisten? Så skal du med til 
opstarten af et nyt netværk for enhedslistem-
edlemmer på KU (KU-Ø). Her kan vi understøtte 
opbygningen og styrkelsen af enhedslisten sam-
tidig med, at vi får bedre mulighed for at udfolde 
os politisk i vores hverdag og mulighed for at 
lære nye partikammerater på studiet at kende. 

Præcist hvad KU-Ø skal kunne og rumme som 
netværk, skal vi diskutere på opstartsmødet den 
17. januar. Dagsorden for mødet bliver fortrinsvis 
en diskussion om netværkets rolle med udgang-
spunkt i det visionspapir, som initiativgruppen 
bag netværksopstarten har skrevet. Endeligt 
program og dagsorden, samt mødested bliver 
meldt ud via mail senere i december, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.

Tilmelding hos Mads Wilmann, biologistuder-
ende, tlf. 53 35 73 95 eller wilmannen@msn.com.

Introduktionsmøde for nye medlemmer

28. januar. Socialisternes Hus, Søndergade 12, 9000 Aalborg 
Introduktionsmøde for nye medlemmer i Region Nordjylland. Kom og hør mere om 
partiet og om, hvordan du kan få indflydelse.

Se mere information i kalenderen på enhedslisten.dk eller tilmeld dig direkte hos 
landskontoret, landskontoret@enhedslisten.dk eller på tlf. 33 93 33 24.

Årsmødedatoer
1. februar kl. 12.00 Frist for alle 

hovedforslag, indkomne forslag, 
ændringsforslag til vedtægter og 
program, samt for opstilling til ur-
afstemning

25. februar Seminar om Enhedsli-
stens strategi og årsmødevedta-
gelsen om Enhedslistens politiske 
mål 2012-2016

10. marts Seminar om FN og mili-
tære aktioner

14. marts kl.12.00 Frist for alle 
ændringsforslag til de stillede 
forslag

9.-18. april Urafstemningsmøder i 
afdelingerne

19. april – kl. 12.00 Frist for ur-
afstemningsresultater og for op-
stilling til HB, kritisk revisor, Rød 
Fonds bestyrelse og Lovudvalget

4.-6. maj Enhedslistens årsmøde i 
Bededagsferien 2012

Årsmødedebat

For at styrke debatten op til årsmødet, sættes den tilladte 
længde på debatindlæg op til 3.000 tegn inkl. mellemrum 
i perioden februar-maj. Vi anbefaler desuden at deltage i 
debatten på Netforum, hvor bl.a. hovedforslagene til det 
kommende årsmøde bliver diskuteret.
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Møder og arrangmenter

Aabenraa (M)  7. januar 13-15
Nygadehuset, Mødelokale 4, Nygade 23A, 
6200 Åbenrå

Amager (G)  7. januar 14:00 - 18:30
Derefter er der spisning for alle tilmeldte. 
Kvatershuset, Jemtelandsgade, Amager.

Assens (A)  21. januar 14.00
Emnet vil være, morsomme påhit til brug for 
vores næste udfordring, Kommunalvalget. 
3F Vestfyn i Assens, Skovvej 26, 5610 Assens

Billund (M)  17. januar 19
Dagsorden udsendes af kurtzirblad@gmail.com  
Fri Sam, Banegårdsvej 45, 7200 Grindsted

Billund (G)  25. januar 10-
Dagsorden udsendes af kurtzirblad@gmail.com
Fri Sam, Banegårdsvej 45, 7200 Grindsted

Brøndby (G)   28. januar 14.00
Stiftende (G) i Enhedslisten Brøndby.
Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31 Brøndby

Brønshøj-Vanløse (O)  11. januar 19.30
Om 100 dage med ny regering, Oplæg ved Finn 
Sørensen. 
Pilegaarden, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj

Brønshøj-Vanløse (G)  19. januar 19.30
Beboerlokalerne, Ålekistevej 101, 2720 Vanløse

Christianshavn (M)  17. januar 19.30
Temaet bliver De nye huse på Krøyers Plads.  
Christianshavn Beboerhus, Dronningensgade 
34, 1420 København K

Djursland (M)  9. januar 19.15
Café Kolind Kolind

Frederiksberg (A)  10. januar 19:30
Stiftende baggrundsgruppemøde om lokalpoli-
tik. Enhedslisten Frederiksberg, Hostrupsvej 8, 
kld.., 1950 Frederiksberg C

Frederiksberg (A)  22. januar 14:00 - 17:00
Officiel åbning af afdelingens nye lokaler. En-
hedslisten Frederiksberg, Hostrupsvej 8, kld.., 
1950 Frederiksberg C

Frederiksberg (M)  25. januar 19:30
Enhedslisten Frederiksberg, Hostrupsvej 8, 
kld.., 1950 Frederiksberg C

Frederikshavn (M)   10. januar  19:30 - 21.30
Maskinhallen Frederikshavn, Skolegade 8, 
9900 Frederikshavn

Gladsaxe (M)  12. januar 19.30
Se nærmere information om steder. m.m. i Liste 
Ø-Nyt nr. 266, samt på lokalhjemmesiden.

Gladsaxe (G)  21. januar 13.00-17.30
Der er spisning og hyggeligt samvær. Mulighed 
for børnepasning. Aktiv-centret, Telefonvej 8E, 
2860 Søborg

Gladsaxe (M)  2. februar 19.30
Emne sendes ud via Liste Ø-Nyt 
Aktiv-centret, Telefonvej 8E, 2860 Søborg

Gribskov (M)  11. januar 19.30
Kirsten Lindberg, Breddam 8, 3230 Græsted

Guldborgsund (M)  19. januar 19-21.30
efterfulgt af åbent bestyrelsesmøde. Kultur-
forsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F

Guldborgsund (M)  24. januar 19:00 - 21:30
Temamøde. Kulturforsyningen, Voldgade 1, 
4800 Nykøbing F

Herning-Ikast-Brande (M)  23. januar 19.00
Stiftende møde. Kulturellen Medborgerhuset, 
Nørregade 7, 7400 Herning

Hvidovre (M)  1. februar 19.30
Karsten Ditlevsen, arbejdsmarkedsmedar-
bejder, indleder om: Enhedslistens politik i 
kampen mod arbejdsløshed og social dumping. 
Rytterskolen, Kirkeplads 1 Hvidovre

Høje Taastrup (M)  22. januar 10-15
Oplæg ved Line Barfod og planlægning frem til 
kommunalvalget  den 19,november  2013,  
Taastrup Kulturcenter pejsestuen., Poppel Allé 
12, 2630 Tåstrup

Kolding (M)  13. januar 18.30
Hør nærmere på 5162 7211.

Kolding (G)  30. januar 19.00
KUC, Ågade 27 , 6000 Kolding

Køge (M)  11. januar 19.00
Kulturhus Køge , Strandvejen 40-42, Køge

Køge (O)  23. januar 19.00
”Danmark er blevet skævt” med oplæg fra 
Hanne Reintoft og Christian Juhl
Kulturhus Køge , Strandvejen 40-42, 4600 
Køge

Langeland (M)  9. januar 19.00
Emnerne vil bl.a. være nedsættelse af inter-
essegrupper, kommunalpolitisk arbejdsgruppe 
og arbejdsplan for det næste år. 
3Fs lokale i Rudkøbing, Østergade 48 Rud-
købing

nordvest (A)  12. januar 19-21
Studiekreds om fattigdom og ulighed. Bog-
cafeen NV, Frederikssundsvej 64, st., 2400 
København NV

nordvest (A)  17. januar 19-21
Studiekreds igen

nordvest (M)  19. januar 19-21
Forslag til Årsmødet 2012. Bogcafeen NV, Fred-
erikssundsvej 64, st., 2400 København NV

nordvest (A)  24. januar 19-21
Studiekreds igen

nordvest (A)  31. januar 19-21
Studiekreds igen

nørrebro - Blågård (M)  17. januar 19:30
Om Occupy-bevægelsen, lokale 301. Støberiet 
(Blågårdens Medborgerhus), Blågårds Plads , 
2200 København N

nørrebro Park (M)  18. januar 19:30 - 21:30
om krisen og EU. Oplæg af Nikolaj Willumsen 
og Inger V. Johansen. Osramhuset, Valhalsgade 
4, 2200 København N

Odense (M)  18. januar 19.30
Oplæg ved folketingsmedlem Jørgen Arbo-
Bæhr ”Finansloven og regeringens første 100 
dage”. Sted oplyses senere.

randers (A)  14. januar 13.00 
Julefrokost. Fælleshuset, Vester Tværvej 12-44 

randers (A)  18. januar 19.00
Åbent bestyrelsesmøde. Alle medlemmer og 
sympatisører er velkommen til at deltage.  
Kurdisk / Tyrkisk forening, Glentevej 1, 8900 
Randers C

randers (O)  30. januar 19.00
Oplæg med Stine Brix (MF).
Fritidscentret, Vestergrave 30, 8900  Randers 

rødovre (M)  16. januar 19.00
Arbejdsgruppemøde på Rødovregård.

rødovre (A)  28. januar
Arbejdsgruppemøde . Rødovregård, Kirkesv-
inget 1, 2610 Rødovre

Samsø (M)  15. januar 12-16
Alistair Beattie, Besser Hovedgade 31, Samsø

Skive (M)  3. januar 19.00

Slagelse (M)  12. januar 17-19
Slagelse bibliotek, lokale 1, Stenstuegade

Svendborg (M)  18. januar 19-21.30
Tema: Diskussion af principprogram. 
Enhedslisten Svendborg, Møllergade 105, 5700 
Svendborg

Thy-Mors (M)  10. januar 19.30
Nykøbing Mors på biblioteket kl. 19.30, Holg-
ersgade 7. Vi forsøger at starte en kommunal-
politisk gruppe op. 

Thy-Mors (A)  20. januar 18.00
Middagsfest  Tilmelding senest 17. januar – tlf. 
25708563, e-mail jfs.thisted@heaven.dk     
Jan Scheel, Vinkelstræde 5, 7700 Thisted

Viborg (M)  23. januar 19.30
Om Merkurbank og afdelingens struktur.
Borgerhuset ”Stationen”, Ll. Sct. Hans Gade 7, 
2., lokale 5., 8800 Viborg

ydre nørrebro (M)  3. januar 19.30-22

Østfyn (M)  8. januar 14
Orla Eggebrecht, Rynkebyvej 269, 5350 
Rynkeby

Århus (M)  3. januar 19-21
Om fattigdom i Dannmark. 
Indleder:Regionsformand for Socialrådgiverne i 
det midt og nordjyske Mads Bilstrup. 
Enhedslisten Århus, Mindegade 10, 8000 
Aarhus C

Århus (A)  12. januar 18 – 19.30
Et rødt sangkor. Hvis du gerne vil med så 
send en mail til tovholder Lisbeth Uhd: lhu@
stofanet.dk 

Århus (M)  17. januar 19-21.30
Oplæg om Unge, job og uddannelse:
Enhedslisten Århus, Mindegade 10, 8000 
Aarhus C
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Susan Dollerup 
55 år, arbejdsløs, bor i Glostrup

 * Bliv folketingskandidat for Enhedslisten. Spidskandidaterne 
udpeges på årsmødet i maj, på baggrund af en forudgående urafstem-
ning blandt Enhedslistens medlemmer. Opstillingsfristen er allerede 
1. februar. På side 16 kan du læse, hvordan du stiller op.

 * Stil op til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens 25 medlemmer 
vælges også på årsmødet. De tager principielle beslutninger om f.eks. 
mål, kampagner og økonomiske prioriteringer i Enhedslisten. Opstil-
lingsfristen er ligeledes 1. februar (læs mere om opstilling på side 16).

 * Tjek dit medlemskontingent. Har krisen ramt dig, eller er du én 
af de heldige få, der er kommet i arbejde? Så betaler du måske for me-
get eller for lidt i medlemskontingent. Du finder satserne på enheds-
listen.dk/blivmedlem - skriv til landskontoret@enhedslisten.dk, hvis 
du skal have rettet din kontingentsats.

...men 
hvad kan 
jeg gøre?

ny i Enhedslisten

Efterlønnen ryger  
– politikerpensionen bevares

Simon Halskov
Rød+Grøn

Mens Folketingets borgerlige partier trumfer nedsablingen 
af efterlønnen igennem, lykkes det desværre ikke Enheds-
listen at få flertal for en normalisering af politikernes egen 
pensionsalder.

SF, Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Ven-
stre vil nemlig ikke være med til at sætte pensionsalderen 
for politikere op, så den bliver den samme som folkepensi-
onsalderen. I stedet mener disse partier, at politikeres pen-
sionsalder fortsat skal følge den gunstigere efterlønsalder.

Derudover vil partierne heller ikke ændre reglerne for po-
litikere, der er valgt før 2007, som dermed fortsat kan gå 
på pension som 60-årige - uanset hvordan efterlønsalde-
ren ellers måtte ændre sig. Begge dele finder Enhedslistens 
gruppeformand Per Clausen ganske urimeligt og usolida-
risk.

- Det er ikke rimeligt at forringe pensionsalderen for alle 
andre og beholde de privilegier, man har bevilget sig selv, 
lød det fra Per Clausen, da Folketinget førstebehandlede 
forslagene den 1. december.

»Jeg har meldt mig ind i enhedslisten, da 
jeg seriøst, mener det er det eneste 
parti, der virker troværdigt. De går ind 
for retfærdighed og støtter de små i 
samfundet. Selv er jeg arbejdsløs og kan 
ikke se, der er andre partier, der vil 
noget godt for os, der er havnet i den 
situation.«

foto: lArS lØkkE rASmUSSEn/flickr   


