
Trængsel i København
Trængselsringen i København bliver til virkelighed, og 
den bliver også et hit. Det siger Trafikordfører Henning 
Hyllested. Side 12-13

Tema: Narkopolitik
Politiet stresser og fængsler 

narkomanerne, mens  
gadejurister kæmper for deres 

retssikkerhed. Side 6-9

Medlemsblad for Enhedslisten

Februar 2012

Portræt: Christian Holtet s3 Fremtidsfighters s14 Opgør med forældet forsørgelses-
pligt s16-17 Overenskomstforhandlinger 2012 s18 Debat om boligskat s19



enhedslistens  
skattepolitik
Mens regeringen varmer op til at 
lave blå skattepolitik med Ven-
stre, er Enhedslisten klar til at 
lave en solidarisk skattereform, 
når S, SF og R kommer til fornuft. 

Side 10-11

Tillykke  
til gymnasierne
Loftet over klassekvotienten er 
ikke bare en sejr for gymnasie-
eleverne – det er en historisk sejr 
for elevbevægelsen, som har 
kæmpet i årevis for et maks. på 
28 elever i hver klasse. 

Side 15

Tema: Narkopolitik
Man kommer ingen vegne med 
at putte narkomaner i fængs-
let. I stedet har vi brug for en se-
riøs socialpolitisk indsats, mener 
gadejuristen Nanna Gotfredsen. 

Side 6-9
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reform-parat

Jeg har vænnet mig til at rynke på næsen, når jeg hører ordet refor-
mer. Jeg tror, det skyldes for mange år med borgerlige politikere, som 
siger reformer, men i virkeligheden åbenlyst taler om forringelser. 
Tilbagetrækningsreformen er det seneste eksempel på et pænt ord 
for at afvikle efterlønnen og hæve pensionsalderen.

Men reformer i sig selv er jo ikke en dårlig ting. Tværtimod kan en for-
nuftig reform trække vores samfund i en bedre retning. Derfor er vi 
i Enhedslisten til enhver tid parate til at rejse krav om reformer – og 
til enhver tid parate til at indgå aftaler om reformer. Hvis indholdet 
er godt, naturligvis.

I det forår, som vi snart kan fornemme duften af, lægger den nye re-
gering op til en hel stribe af reformer. Der skal ses på energi, skat, 
førtidspension, kontanthjælp og meget mere. Det er ikke til diskus-
sion, at Danmark og Europa står i en svær økonomisk situation. Og vi 
er parate til seriøse forhandlinger om en økonomisk politik, der kan 
hjælpe Danmark ud af krisen.

Forudsætningen for, at vi kan være med, er at de, som fik mest under 
opsvinget, skal bære de tungeste byrder. Samtidigt vil vi arbejde for, 
at der bliver skabt flere job – regeringens kickstart er ikke nok. Og en-
delig arbejder Enhedslisten for, at fremtidige kriser skal forebygges 
ved mere regulering af finanssektoren, eksempelvis gennem en To-
binskat på internationale valutatransaktioner. Hvis det er grundla-
get for forårets reformer, så står vi klar.

Men når skatteministeren vil gennemføre en skattereform, som vil 
øge uligheden i vores samfund, så må regeringen finde et flertal et 
andet sted end hos os. Og hvis regeringen foretrækker at videreføre 
den borgerlige politik – med flere forringelser af velfærden og mere 
pisk til de arbejdsløse og syge – så kan de glemme alt om at lave en af-
tale med Enhedslisten. 

Stine Brix
Medlem af Folketinget for Enhedslisten

»Reformer i sig selv er ikke en dårlig ting. 
Tværtimod kan en fornuftig reform trække 

vores samfund i en bedre retning.  
Derfor er vi i Enhedslisten til enhver tid 

parate til at indgå aftaler om reformer.  
Hvis indholdet er godt, naturligvis.«
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Simon Halskov, 
Rød+Grøn

Han har været med i mange år, 
Christian Holtet. Ikke bare i Ros-
kilde Byråd, men på venstreflø-
jen generelt.

– Jeg har været med i Enheds-
listen helt fra starten, meldte 
mig ind i 1989. På det tidspunkt 
havde vi allerede en tværsocia-
listisk liste i Roskilde, som var 
en sammenslutning af bl.a. DKP, 
VS og SAP. Vi stillede op til kom-
munalvalget, og fik også valgt 
en repræsentant ind. Så allere-
de dengang var jeg aktiv i kom-
munalpolitisk arbejde.

400 stykker papir
I 1997 blev Christian Holtet for 
første gang stemt ind i Roskilde 
Byråd. Siden har han tilbragt ti år 
i byrådet, hvor han især har lagt 
mange kræfter i økonomiudval-
get og skole- og børneudvalget.

– Det var en kæmpestor op-
gave at blive valgt ind i byrådet 
med to så tunge udvalgsposter. 
Jeg kan huske, at jeg i de første 
mange måneder brugte ni timer 
hver søndag på at læse 3-400 
stykker papir. Der var simpelt-
hen så mange områder, hvor 
man var på bar bund. Siden er 
det selvfølgelig blevet nemme-
re, man kan ofte nøjes med at 
skimme sagerne – men i starten 
var det satme hårdt arbejde!

SF fører sparekniven
Selvom det ofte har været en 
drøj omgang at være ene re-
præsentant for Enhedslisten i 
byrådet, har Christian Holtet i 
mange år haft gavn af et kom-
munalpolitisk parløb mellem 
SF og Enhedslisten. Indtil for 
to år siden, hvor SF også lokal-
politisk lavede en tæt alliance 
med Socialdemokraterne – med 
voldsomme velfærdsforringel-
ser til følge.

– SF har været med til at gen-
nemføre et kæmpe katalog af 
besparelser. De har skåret ned 
på normeringerne og hævet 
priserne i byens daginstitutio-
ner. De har forringet forholde-
ne i ældreplejen. Men der har vi 
altså sagt fra. Så i de sidste to år 
har afstemningerne i byrådet 
været 30 mod 1, griner Christi-
an galgenhumoristisk.

Traditionelle socialister
Spørger man Christian Holtet, 
skal man ikke gå ind i kommu-
nalpolitik for at fejre store tri-
umfer, når man kommer fra 
Enhedslisten. Alligevel mener 
han, at partiet i mange år har 
spillet en vigtig rolle i Roskilde.

– Vi har været dem, der har 
kunnet perspektivere den førte 
politik. Dem, der kunne pege på, 
at det ikke er nødvendigt at spa-
re på velfærden. Vi har opført os 
som klassiske socialister, som rå-
ber op, når nogen vil forringe de 
svagestes vilkår. Og det synes 
jeg, vi har været rimelig gode til 
med de begrænsede ressourcer, 
vi har haft i Roskilde.

Tid til generationsskifte
Med udsigt til et godt kommu-
nalvalg i 2013 knokler Enheds-

listen i Roskilde videre for sam-
fundets udsatte. Dog uden Chri-
stian Holtet, som ved årsskiftet 
sagde farvel til både Roskilde og 
byråd, til fordel for kæresten på 
Østerbro.

–  Nu har jeg været med i 15 år 
og har stået i spidsen for jeg ved 
ikke hvor mange valgkampe. 
Og da jeg samtidig stod overfor 
at skulle flytte, var det passen-
de at lave et generationsskifte, 
forklarer Christian.

Fornyelsen sker i form af Jo-
nas Paludan, som fremover va-
retager Enhedslistens byråds-
arbejde i Roskilde.

– Han har været aktiv i 4-5 år 
i vores kommunale baggrunds-
gruppe, så han er rimeligt ru-
stet til at træde ind i arbejdet. 
Han er i hvert fald ikke helt så 
grøn, som jeg var, da jeg starte-
de, griner Christian Holtet.

Christian Holtet er 58 år. Tid-
ligere maskinarbejder på B&W 
og historiestuderende på RUC. 
Er netop stoppet som redaktør 
i Danmarks Radios undervis-
ningsafdeling. Bor på Østerbro 
sammen med sin kæreste Trine 
og har tre voksne børn.

Klassisk socialist takker af i Roskilde
I årtier har han været roskildianer, og han har 
været enhedslistens faste mand i roskilde by-
råd. Nu siger Christian Holtet farvel til både byen 
og byrådet og lader yngre kræfter komme til.

Foto: Simon HalSkov / Rød+GRøn
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Henrik Guldborg Bøge,  
EU-politisk medarbejder

Mens Danmark netop har taget hul på sit 
EU-formandskab, er Eurolandene ved at 
færdiggøre den finanspagt, der vil tvinge 
medlemslandene til at føre borgerlig ned-
skæringspolitik. Også den danske regering 
vil tilslutte Danmark pagten, selvom vi ikke 
er med i euroen – og det endda helt uden en 
folkeafstemning.

Med andre ord bliver det et forår i EU’s 
tegn – også for Enhedslisten. Vi lancerer en 
stor kampagne mod EU’s nedskæringer og 
for en solidarisk løsning på krisen.

De danske vælgere har allerede stemt nej 
til at være med i euroen hele tre gange. Re-
geringen skal derfor ikke slippe af sted med 
at snige Danmark med i eurolandenes fi-
nanspagt, der vil pålægge os de samme krav 

om offentlige nedskæringer og ødelæggelse 
af velfærden, som eurolandene lider under.

Vi kræver en folkeafstemning
Den nye finanspagt er mere vidtrækken-
de end det eurosamarbejde, som danskerne 
sagde nej til i år 2000. Derfor er det ikke ri-
meligt, hvis regeringen nu bare tilslutter os 
den nye aftale uden folkeafstemning. Kra-
vet om en folkeafstemning om finanspag-
ten er således en fuldstændig central del 
af forårets kampagne. Sammen med Folke-
bevægelsen mod EU samler vi i løbet af for-
året underskrifter ind til fordel for en folke-
afstemning. Underskrifterne kan afgives 
på nettet, på Facebook og gennem gadeak-
tioner og vil til sidst blive afleveret til stats-
ministeren. Samtidig lancerer vi en tema-
hjemmeside på enhedslisten.dk, som løben-
de vil blive opdateret med nyt om EU-for-
mandskabet og Enhedslistens kampagne.

Foråret bliver også præget af en ræk-
ke konferencer og demonstrationer arran-
geret af Enhedslisten i samarbejde med en 
række bevægelser.

Den 5. februar er der årsmøde i Enheds-
listens Europapolitiske Udvalg, hvor EU og 
krisen vil blive taget op til grundig debat. 
Faren for at blive meget klogere er derfor 
overhængende. Mødet foregår på Enhedsli-
stens landskontor på Studiestræde 24 i Kø-
benhavn, og alle medlemmer er velkomne 
(læs mere i kalenderen på side 31).

Den 6. februar afholder blandt andre Fag-
bevægelsen mod Unionen en konference i 
Landstingssalen på Christiansborg om Fi-
nanspagten og udfordringerne for fagbe-
vægelsen. Her deltager blandt andre Marie-
Louise Knuppert (LO), Dennis Kristensen 
(FOA), Asbjørn Wahl (Norge), Finn Sørensen 
(EL) og Søren Søndergaard (Folkebevægel-
sen mod EU). Læs mere på www.eufagligt.
dk.

Den 17-18. marts er Enhedslisten sam-
men med blandt andet Transform!Europe 
medarrangør af en stor international kon-
ference på Ørestad Gymnasium i Køben-
havn, hvor internationalt kendte og re-
spekterede navne såsom Samir Amin 

Forår i EU’s tegn
eu-formandskab, eurokrise og europagt. Der står eu  
på programmet i disse tider. enhedslisten opfordrer derfor  
alle medlemmer til at deltage i de mange eu-arrangementer,  
som foråret byder på.

Foto: 2009 Getty imaGeS
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enhedslisten – nu med 
8.000 medlemmer
Ved årsskiftet passerede antallet af 
Enhedslisten-medlemmer 8.000. I lø-
bet af 2012 meldte hele 2.500 men-
nesker sig ind i partiet, hvilket er den 
ubetinget største medlemsfremgang 
nogensinde.

– Det er simpelthen så fedt, at vi nu 
er flere end 8.000 medlemmer. Jo flere 
vi er, jo bedre er vores muligheder for 
at trække den nye regering i en mere 
social retning – og det er der godt nok 
brug for, understreger Enhedslistens 
politiske ordfører, Johanne Schmidt-
Nielsen og kommer med følgende hil-
sen til medlemmerne.

– Det er dejligt, at vi er blevet tolv 
folketingsmedlemmer, men vi er helt 
afhængige af alle jer. Hvis vi for alvor 
skal rykke noget, er der brug for En-
hedslistefolk i hele landet til at disku-
tere politik på arbejdspladsen, på sko-
len og med vennerne.

unge strømmer til SuF
Ved årsskiftet kunne SUF mønstre 
1.540 unge, kontingentbetalende med-
lemmer. Det er en stigning på 59 pro-
cent i forhold til året før.

De mange nye SUF’ere har hjulpet 
godt til i Enhedslistens valgkamp i ef-
teråret, hvor samarbejdet mellem SUF 
og Enhedslisten mange steder var af-
gørende for den flotte valgkamp og 
det flotte resultat.

Den store fremgang har også gjort 
det muligt at opstarte nye SUF-lokal-
grupper i Furesø, Randers, Skander-
borg, Slagelse, Fåborg, Albertslund, 
Lillebælt og Næstved. Og endnu fle-
re lokalgrupper er på vej, bl.a. i Ring-
købing, Esbjerg, Hobro, Hjørring og på 
Vesterbro.

For Enhedslistens lokalafdelinger 
er det en glædelig nyhed, at SUF bli-
ver større. Rigtigt mange steder er 
der et godt og gensidigt samarbejde 
mellem Enhedslisten og SUF, og mu-
ligheden for at udbygge dette sam-
arbejde lokalt bliver endnu bedre for 
de mange afdelinger, der nu også har 
fået en SUF-lokalgruppe at samarbej-
de med.

(egyptisk økonom og forfatter samt leder 
af Third World Forum), Susan George (poli-
tolog og forfatter, Transnational Institute) 
samt Haris Golemis (leder af Nicos Poulant-
zas Instituttet i Athen) deltager. Læs mere 
på www.transformdanmark.dk og i Infor-
mation i ugerne op til. 

brug for hjælp i hele landet 
Hvis EU-kampagnen skal blive en succes, er 
det afgørende, at vi får lokalafdelingerne 
med. Derfor producerer vi noget materiale, 
som kan bruges til aktioner, hvor kravet om 
en folkeafstemning bliver central. Vi sørger 
selvfølgelig også for at lave noget grundigt 
og læsbart baggrundsstof, som alle med-
lemmer af Enhedslisten kan bruge til at bli-
ve klædt bedre på til diskussionerne med 
venner, familie, kollegaer og folk på gaden. 

Vi håber samtidig, at mange vil skrive læ-
serbreve til aviser og lokalmedier samt ar-
rangere offentlige møder, så Enhedslistens 
EU-politik kan komme bredt ud. I den sam-
menhæng tilbyder vi også at stille med op-
lægsholdere til medlemsmøder eller et fol-
ketingsmedlem til et offentligt møde. Vil 
din afdeling have besøg, så skriv til henrik.
boge@ft.dk.

Kort nyt om enhedslisten

Hvorfor vil du ikke have Danmark med i 
EU’s finanspagt?
– Jeg synes, det vil være utrolig trist, 
hvis Danmark binder sig til altid at skul-
le føre borgerlig nedskæringspolitik. Og 
det er konsekvensen af at tilslutte sig 
den nye Finanspagt, bl.a. fordi den for-
hindrer landene i at lave offentlige inve-
steringer for at komme ud af kriser.

– Helle Thorning-Schmidt burde huske 
på, at hun har lovet vælgerne en so-
cialdemokratisk politik med investerin-
ger og jobskabelse frem for Lars Løk-
kes nedskæringer. Det løfte kan hun 
ikke holde, hvis Danmark tilslutter sig 
den tyske kansler Angela Merkels kon-
servative linje. Grundlæggende bør det 
være vælgerne, der fra valg til valg væl-
ger Danmarks økonomiske politik.

Hvad er alternativet til finanspagten?
– Vi skal sætte ind overfor den massi-
ve arbejdsløshed, der hersker i Europa. 
I Spanien er der f.eks. mere end 40 pro-
cents ungdomsarbejdsløshed. Lande 
som Danmark bør gå forrest med massi-
ve investeringer i grøn teknologi og ud-
bygning af velfærden. Det vil skabe jobs 
og udvikling til fordel for hele Europa.

– Derudover skal der indføres regule-
ring af bankerne og finanssektoren. Det 
danske formandskab burde sætte sig i 
spidsen for de lande, der ønsker at ind-
føre en skat på finansielle transakti-
oner, så vi får bekæmpet spekulation. 
Vi har grundlæggende brug for at sad-
le om, så der føres en politik til fordel for 
befolkningerne og ikke bare for banker-
ne.

eu’s økonomiske politik  
i følge Nikolaj Villumsen

Forårets vigtige eu-datoer
1. februar
Underskriftsindsamling for en folke-
afstemning om finanspagten starter

5. februar
Årsmøde i Enhedslistens Europapo-
litiske udvalg, med EU og krisen som 
tema

6. februar
Konference om Finanspagten og ud-
fordringerne for fagbevægelsen

17.–18. marts 
International konference med blandt 
andre Samir Amin og Susan George

29. marts
Stor demonstration i anledning af mi-
nistermøde i Bella Centret
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Jeppe Rohde, 
Rød+Grøn

Initiativtageren til organisatio-
nen Gadejuristen hedder Nan-
na Gotfredsen, og hun er stadig 
daglig leder. Nanna kom første 
gang i kontakt med misbrugs-
miljøet, da hun som jurastude-
rende i 1997 skrev speciale om 
heroin.

– Den nød og elendighed jeg 
oplevede der, fik mig til at tæn-
ke: ”Det er fandenedeme løgn”. 

Jeg oplevede, at brugerne stod 
udenfor hjælpeapparatet, uden-
for kontanthjælpssystemet og 
udenfor sundhedssystemet, for-
tæller hun.

Folk døde på gader  
og stræder
Dødeligheden blandt stofbru-
gerne var eksploderet på det 
tidspunkt. Derfor var Nanna i 
starten fokuseret på skadesre-
duktion og overlevelse.

– Politiets strategi dengang 
var groft sagt at stresse stof-
brugerne og gøre deres liv til et 
helvede. I håb om, at de tænk-
te: Lad mig komme i behandling. 
Det virkede overhovedet ikke 
efter hensigten, og folk døde 
simpelthen på gader og stræ-
der, fortæller Nanna.

Brugerne havde dog vis-
se rettigheder i lovgivningen, 
som de enten blev nægtet eller 
ikke selv var bekendt med. Nan-
na fandt ud af, at det juridiske 
værktøj var temmelig effektivt, 
og retshjælpsdelen kom derfor 
til at fylde mere og mere.

– Når man kæmper for at 
overleve, har man ikke meget 

overskud til at sætte sig ind i 
sine rettigheder og kæmpe med 
systemet, konstaterer Nanna.

Kærlighed og varm kakao
I 1999 stiftede hun foreningen 
Gadejuristen sammen med et 
par andre ildsjæle. I starten holdt 
de til i Nannas spisestue. Efter 
et par års pres lykkedes det at få 
bevilget offentlige midler, så fra 
2003 var der råd til et lille kontor 
og til at ansætte et par stykker. 
Det meste af Gadejuristens ar-
bejde foregår stadigvæk på Ve-
sterbro, men de sidste tre år er 
de også gået jævnligt på gaden 
i Aarhus og Odense, og de be-
handler sager fra borgere i hele 
landet. I dag er de fem ansatte og 
cirka 40 frivillige.

Når man har med de her mål-
grupper at gøre, kan man ikke 
bare sætte sig på et kontor og 
sætte et skilt op, fortæller Nan-
na. I stedet kører de ud med en 
Christiania-cykel, de steder 
hvor brugerne er, og hvor nøden 
er størst. Cyklen fungerer som 
en lille café, læsset med varm 
kakao, kaffe, kage, sandwich og 
basalt skadesreducerende ud-
styr som sterile kanyler og kon-
domer. Det er slet intet problem 
at få kontakt med stofbrugerne, 
fortæller Nanna.

– Vi får så meget kærlighed 
fra de fleste af brugerne. Nogle 

Narkomanernes  
juridiske bistand
Gadejuristen kæmper for stofmisbrugernes  
rettigheder. ”Vi prøver at kompensere  
for alle de huller, der er i velfærdssamfundet,” 
siger daglig leder Nanna Gotfredsen.

Nanna Gotfredsen.
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af dem, man har kendt i årevis, 
føles næsten som familiemed-
lemmer.

Huller i velfærdssystemet
Meget af gadejuristernes tid går 
faktisk med det sociale arbejde, 
som kommunerne burde udføre. 
Men de svigter ofte deres rolle, 
mener Nanna.

– Det kan være en stor op-
gave for en kommune at løf-
te, men ikke desto mindre er de 
forpligtet til, at de mest udsat-
te får den hjælp, de har ret til og 
brug for. Virkeligheden er des-
værre, at stofbrugernes rettig-
heder i høj grad bliver sjoflet. 
Men i de sager, vi tager op, fin-
der vi faktisk løsninger i knapt 
syv ud af ti tilfælde, fortæller 
Nanna.

Gadejuristen forsøger at gå på 
to ben ved også at udgive rap-
porter og være i dialog med po-
litikere og de myndigheder, som 
arbejder med stofbrugerne.

– Når vi har set ti sager, der 
ligner hinanden, så er der jo 
noget der tyder på, at der er et 
strukturelt problem. Stofbru-
gerne har nogle særlige vilkår, 
som vi har et stort indblik i. Når 
man vedtager en lov og fore-
stiller sig, at den vil virke på en 
bestemt måde, så er det natur-
ligt, at vi bidrager med den vi-
den, vi har, og at vi arbejder for 

at ændre de forhold, som påvir-
ker stofbrugerne negativt, siger 
Nanna.

Gadejuristen er også begyndt 
at undervise kommunale sags-
behandlere i gældende lovgiv-
ning, og for nyligt er de blevet 
inviteret af Station City til at 
være en del af deres undervis-
ningsforløb for de nye betjente, 
der skal i praktik for første gang. 

– Vores fokus er, at stofbru-
gerne skal lide mindst mulig 
overlast, opsummerer Nanna 
og tilføjer:

– Vi prøver i det hele taget at 
kompensere for alle de huller, 
der er i velfærdssystemet. Det 
er faktisk pinligt for Danmark, 
at der er et så stærkt behov for 
de ydelser, som vi kan levere.

endelig fixerum
Københavnske narkomaner og andre tilhængere af fixerum 
er kommet et skrid t nærmere at få opfyldt deres ønske. Det 
står klart, efter et enigt socialudvalg i Københavns Kommu-
ne i januar vedtog at tage første skridt til oprettelsen af et fix-
erum på Vesterbro. Det glæder socialborgmester Mikkel War-
ming fra Enhedslisten.

– Med den nye regerings meldinger, kan vi sætte turbo på det 
arbejde, vi allerede er i gang med. Vi har ventet på det her i 
mange år. Stofindtagelsesrummet vil hjælpe narkomaner til 
et sundere og mere værdigt liv, samtidig med, at det vil bidra-
ge til at gøre beboere i områder med mange narkomaner mere 
trygge, siger han.

– Vi vil gøre alt for at rummene kan åbnes så hurtigt som mu-
ligt. Derfor er vi allerede i gang med at tale med beboere og lo-
kaludvalg på Vesterbro, lyder det fra socialborgmesteren. Han 
håber på, at de kommunale fixerum kan åbne senest i begyn-
delsen af 2013.

Mobile fixerum
De mobile fixerum er drevet af en privat forening, som blev 
stiftet i februar 2011 af en række Vesterbro-borgere. De var 
trætte af at vente på, at det offentlige fik etableret fixerum i 
bydelen, fortæller Emil Kiørboe, som sidder i bestyrelsen.

– Danmark er et af de lande i EU, der har den allerhøjeste døde-
lighed blandt stofbrugere. Det var simpelthen nødvendigt at 
gøre noget, siger Emil.

Foreningen har derfor på egen hånd købt, importeret og om-
bygget en tysk ambulance Den kører nu fem gange om ugen, 
mest på Vesterbro, og snart kan endnu et mobilt fixerum kom-
me på gaden, da Falck har doneret en ambulance

– Man kan komme forbi og få udleveret gratis sprøjter, og 
man kan fixe inde i ambulancen. Samtidig får vi en mulig-
hed for at videregive vigtig sundhedsinformation til bruger-
ne, fortæller Emil. Der er omkring 100 frivillige tilknyttet. 
Halvdelen er autoriserede læger og sygeplejersker, og fordi 
så mange københavnere vil arbejde frivilligt på at løse nar-
kotikaproblemerne på Vesterbro, vil det kunne lade sig gøre 
at køre begge ambulancer syv dage om ugen for omkring en 
million kroner om året. Pengene kommer fra private dono-
rer og fonde.

Da foreningen Fixerum i december gjorde status over de før-
ste tre måneder, havde 460 stofbrugere besøgt fixerummet. 
Ingen havde fået overdosis eller fejlfixet, og både stofbrugere 
og naboer var glade for initiativet. Foreningen betegner såle-
des det mobile fixerum som en ubetinget succes.

Mikkel Warming.
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Jeppe Rohde, 
Rød+Grøn

I Danmark er der mere end 
11.000 småsager angående lov 
om euforiserende stoffer hvert 
år. Man opgør ikke, hvor stor en 
andel af de indsatte i fængs-
lerne, der er misbrugere, men 
næsten 60 procent har indta-
get illegalt stof måneden inden 
fængslingen. Nanna Gotfred-
sen kan slet ikke få øje på for-
nuften:

– Civilklædt politi og special-
patruljer render rundt og stres-
ser brugerne. Den form for mas-
siv repression rettet mod de 
dårligst stillede giver måske 
et sagstal, som man kan prale 
af. Men forsyningerne er jo til-
syneladende uendelige. Om de 
napper 100 kilo kokain, så har 
det ingen effekt på gadepriser-
ne. Man kommer ingen vegne, 
siger Nanna.

Ifølge gadejuristerne er det 
helt afgørende, at man begyn-

der at betragte de stærkt stof-
afhængige som mennesker med 
behov for hjælp, i stedet for at 
behandle dem som kriminelle.

– Den offentlige myndighed, 
som de mest udsatte stofbru-
gere har mest at gøre med, det 
er politi og straffeapparatet. Og 
det, de har brug for, er hjælpe-
apparatet, siger hun. Emil fort-
sætter: 

– Man kommer ingen vegne, 
når man bliver ved med at put-
te folk i fængslet, og håber, at 
de skal forandre sig på en posi-
tiv måde, samtidig med, at de er 
jaget vildt af politiet. Den social- 
og sundhedsfaglige indsats gi-
ver ikke nogen mening, før vi én 
gang for alle beslutter, at stof-
brugere ikke hører hjemme i 
straffeapparatet. 

Tab af kontrol
Nanna pointerer, at trods den 
store politiindsats, er stofferne 
mere tilgængelige end nogen-
sinde.

– Vi siger jo ikke, at narkoen 

skal flyde frit. Vi siger netop, at 
den skal under kontrol. I dag har 
vi ingen kontrol med, hvad der 
foregår, fordi det er en skrup-
pelløs underverden, der regule-
rer markedet. Det er det valg, vi 
har: Om vi skal kontrollere mar-
kedet, eller om underverdenen 
skal gøre det.

Emil: 
– Det bliver tit stillet sådan op, 

at hvis man ikke ønsker den to-
tale krig, og ikke tror, at stoffer-
ne kan udryddes: Jamen vil du 
så sælge stoffer til børn eller 
have ecstasy på hylden i super-
markedet? Nej, selvfølgelig vil 
vi ikke det. Der findes jo en for-
nuftig mellemvej, og det er den 
vi skal finde.

Emil mener ikke, at krimina-
liseringen har nogen effekt på 
mængden af stofbrug. Ifølge 
undersøgelser, har amerikan-
ske unge i dag lettere ved at 
skaffe stoffer end alkohol, for-
tæller han. 

– Det er nogle helt andre me-
kanismer, der gælder; ung-
domskultur og andre ting. Der 
er f.eks. færre unge, der ryger 
hash i Holland, end der er i de 
omkringliggende lande. 

Fagligheden skal tilbage
Da VK-regeringen overtog mag-
ten i 2001, nedlagde de straks 

Stop krigen mod narko
Det er afgørende, at samfundet helt grundlæg-
gende ændrer sin tilgang til narkotikaproble-
mer, mener Nanna Gotfredsen og emil Kiørboe 
fra Gadejuristen. Derfor kæmper organisationen 
for en afkriminalisering af stofbrugere.
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Narkotikarådet som en del af 
kampen mod smagsdommerne. 
Det var en kæmpe fejl, mener 
gadejuristerne. Derfor bør den 
nye regering hurtigst muligt få 
nedsat et uafhængigt og fagligt 
kompetent Narkotikaråd, som 
regeringen og Folketinget kan 
rådføre sig med.

– Vi skal turde en ny politik, 
som baserer sig på viden og 
på fagkundskab. Kriminalise-
ringspolitikken holder ikke til, 
at man kigger på det på en sag-
lig måde. Den falder igennem 
på alle parametre. Den har in-
gen positive virkninger. Den 
skærmer ikke stofferne for no-
gen, og den medfører ekstreme 
skadevirkninger. Vi bliver nødt 
til at kigge på de faktiske kon-
sekvenser af den førte politik, 
siger Emil.

Krig mod stoffer  
har spillet fallit
Uanset hvilken model, man 
vælger til at kontrollere og re-
gulere stofferne, vil det være 
noget man løbende skulle eva-
luere og reformere.

– Der findes ikke én perfekt 
løsning. Man må hele tiden til-
passe indsatsen til et sam-
fund i udvikling. For der vil al-
tid være folk, som af den ene 
eller anden grund bruger alko-

hol og stoffer på en uhensigts-
mæssig måde.

Nanna mener, at man bliver 
nødt til at erkende, at krigen 
mod stoffer har været én stor fi-
asko. Stofferne er billigere end 
nogensinde, bliver brugt af fle-
re mennesker end nogensinde 
og dødeligheden er tårnhøj, for-
tæller hun.

– Man må bare konstatere, 
at det ikke fungerer, og at kon-
trolpolitikken bærer en stor del 
af skylden for den elendighed, 
de mest udsatte stofbruge-
re lever i. Man skal være krea-
tiv, og man skal turde begå fejl. 
De allerdårligst stillede betaler 
den højeste pris for forbudspo-
litikken.

War on Drugs
Udtrykket ”War on Drugs” blev skabt af USA’s præsident Ri-
chard Nixon i 1971. Det er en verdensomspændende kampag-
ne, der prøver at udrydde narkotika fra verdenskortet, først 
og fremmest gennem forbud og militær magt. Krigen mod nar-
kotika kom bl.a. til udtryk i FN’s målsætning om at skabe en 
”Drug Free World” i 1998.

Krigen indbefatter, at man overalt slår ned på producenter, sæl-
gere og brugere af en række navngivne stoffer. I Mexico har der 
været over 47.000 narkorelaterede drab siden 2006, hvor præ-
sidenten erklærede krig mod narkobanderne. Menneskeret-
tighedsorganisationer rapporterer om tortur, massefængslin-
ger, udenretslige drab, obligatorisk dødsstraf og nægtelse af 
medicinsk behandling og basale sundhedsydelser. Dette som 
en direkte konsekvens af de repressive narkopolitik. I USA sid-
der næsten 1 procent af den samlede amerikanske befolkning i 
fængsel, mere end i noget andet land i verden.

Global Commission on Drug Policy kritiserer i skarpe vendinger 
”The War on Drugs” for både at være inhuman og fuldstændig 
ineffektiv. I deres længe ventede rapport, der udkom i juni 2011, 
anbefaler kommissionen i stedet en global afkriminalisering af 
brugen af alle illegale rusmidler, og at man ændrer de FN-kon-
ventioner, der hindrer enkeltlande i at legalisere et eller flere 
af de stoffer, som i dag er illegale. Krigen mod narko er ikke kun 
dybt naiv, men er i sidste ende både farlig og kontraproduktiv, 
lyder det. Global Commission on Drug Policy består af en lang 
række prominente internationale profiler, bl.a. FN’s tidligere ge-
neralsekretær Kofi Annan, Brasiliens tidligere præsident Car-
doso og FN’s flygtningehøjkommissær Thorvald Stoltenberg.

Frie stoffer i Portugal
Det sted i verden, hvor man er gået længst i retning af en ny 
narkopolitik, er i Portugal, hvor man de sidste 11 år har haft en 
afkriminalisering af alle stoffer. Det betyder, at borgerne som 
udgangspunkt ikke straffes for besiddelse af stof til eget brug 
i en mængde, der svarer til ti dages forbrug. I stedet henvises 
de til behandlingssystemet.

Da loven blev vedtaget i år 2000, frygtede mange kritikere, 
at stofmarkedet ville eksplodere. Men det var langt fra tilfæl-
det. En undersøgelse af det portugisiske projekt offentliggjort 
i British Journal of Criminology konkluderer, at forsøget har 
medført færre stofmisbrugere generelt, et drastisk fald i til-
gangen af nye stofbrugere, en bremsning af spredningen af 
HIV blandt stofbrugere og færre overdoser. Det eneste stof 
Portugal har set en stigning i bruget af, er cannabis. Det er dog 
steget mindre end i det øvrige Europa og USA.

Emil Kiørboe.
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Er I ikke tilhængere af skattelettelser  
til de lavestlønnede? 

Vi er stærke tilhængere af, at lavtlønnede 
danskere som sosu’er eller industriarbejde-
re får markante skattelettelser – det har vi 
altid gået ind for. Men også pensionister og 
arbejdsløse skal have forbedret deres øko-
nomiske situation. For det er dem, som er 
blevet snydt hver gang, der er blevet uddelt 
skattelettelser i de seneste ti år. Så det er 
ikke et enten-eller, det er et både-og.

Har I meldt jer ud af forhandlingerne om en 
skattereform, før de er gået i gang? 

Vi vil meget gerne forhandle en skattere-
form med regeringen. Men den skal skabe 
større social retfærdighed. Ikke mindre. Vi 
foreslår at hente pengene hos de, der har 
mest, f.eks. de 10 pct. rigeste – og så sikre 
lavtlønnede, arbejdsløse og pensionister en 
skattelettelse. 

Hvorfor er I så optagede af, om der er skatte-
lettelser til de arbejdsløse og pensionister?

Sagt ganske enkelt, så vil regeringens 
forslag til en skattereform gøre det dy-
rere at blive arbejdsløs. Indkomstta-
bet vil blive endnu større, og det bety-
der, at endnu flere, der rammes af ar-
bejdsløshed, kommer til at gå fra hus og 
hjem. Selv ved kortvarig arbejdsløshed. 
Og hvorfor skal de mennesker, der lige  
nu bliver fyret i SAS og Vestas straffes eks-
tra, fordi de bliver ramt af arbejdsløshed?

Og hvad med folkepensionisterne? Hvis 
der er nogen, som har arbejdet hårdt og gi-
vet deres bidrag til samfundet, så er det da 
folkepensionisterne. Og dem vil regeringen 
snyde igen. 

Hvorfor har Enhedslisten meldt ud,  
at man vil kunne støtte en forhøjelse  
af topskattegrænsen?  

Vi vil ikke afvise en lille forhøjelse af top-
skattegrænsen, hvis det indgår i en sam-
let skattereform, der kompenserer de lave-
ste indtægter både indenfor og udenfor ar-

bejdsmarkedet, så der generelt skabes min-
dre ulighed i samfundet. Det er absolut ikke 
et ønske, som Enhedslisten tager med til 
forhandlingerne. Vores krav er, at de rigeste 
skal betale, og at dem med de laveste ind-
tægter skal tilgodeses, så en skattereform 
generelt er solidarisk og bidrager til et mere 
lige Danmark. 

Kan Enhedslisten acceptere en skattere-
form, hvor lavtlønnede får skattelettelser, 
hvis folk på overførselsindkomster kom-
penseres ved højere ydelser?

Der er flere måder at sikre, at pensioni-
ster, kontanthjælpsmodtagere og arbejdslø-
se ikke snydes i forbindelse med en skatte-
reform. Én af dem er at hæve bundfradraget 
i stedet for at hæve beskæftigelsesfradra-
get, som regeringen lægger op til. En an-
den mulighed er at kompensere arbejdslø-
se og pensionister ved at hæve deres ydel-
ser i forbindelse med en skattereform. Det 
kan være fornuftigt, fordi det gavner disse 
grupper målrettet, mens et hævet bundfra-
drag også giver bankdirektøren flere penge 
i lommen.

Skal det ikke kunne betale sig  
at arbejde ekstra? 

Mantraet om at arbejde mere er et mærke-
ligt budskab at sende i en tid med stigen-
de arbejdsløshed. Det ville da være bedre 
at lukke en af de arbejdsløse ind på arbejds-
markedet i stedet for at få flere til at tage 
overarbejde.

Enhedslistens spørgsmål og svar
om skattereformen
enhedslisten er klar til at lave en skattereform, der mindsker 
uligheden, men regeringen vil hellere lave borgerlig skattepolitik 
med Venstre. Så der er brug for gode argumenter, når vi  
skal overbevise flest muligt om, at en solidarisk skattepolitik  
er det eneste fornuftige.

»Enhedslisten er klar til at lave en reform,  
der mindsker uligheden. F.eks. synes vi,  
at det er på tide at tilgodese de arbejdsløse,  
de lavestlønnede og pensionisterne, der blev 
snydt, da VKO delte skattelettelser ud«.

Skatteordfører Frank Aaen. 
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Men er det ikke godt at øge afstanden mel-
lem arbejdsløse og folk i arbejde, så det bliver 
mere attraktivt at tage et arbejde? 

Problemet i dag er jo ikke, at folk ikke gider 
at arbejde. Problemet er, at der ikke er arbej-
de til de arbejdsløse. Der kommer jo ikke fle-
re jobs af at gøre livet surere for de arbejds-
løse. Det er sørgeligt, at SF er gået med på 
de borgerlige partiers mistænkeliggørelse 
af de arbejdsløse. 

Hvis man skal øge arbejdsudbuddet,  
så er man jo nødt til at sænke skatten  
på arbejde – også i toppen? 

Hvorfor skal vi dog arbejde for at øge ar-
bejdsudbuddet i en tid med stigende ar-
bejdsløshed? Så bliver arbejdsløshedskøen 
jo bare endnu længere. 

De arbejdsløse og pensionisterne bliver  
vel ikke fattigere af, at man giver en skatte-
lettelse til de lavtlønnede? 

Nej, men resultatet er, at det bliver dyrere at 
blive arbejdsløs. Faldet ned til dagpenge bli-
ver endnu større, end det er i dag. Det bety-
der f.eks., at langt flere vil være nødt til at gå 
fra hus og hjem. 

(Udarbejdet af Pelle Dragsted  

og Linda Hansen, pressemedarbejdere)

Foto: maRia PRudHolm / Rød+GRøn
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Simon Halskov, 
Rød+Grøn

Det skulle have været en trumf 
for det nye røde flertal i Folke-
tinget. I stedet har projektet 
fået drøje hug af både pressen, 
den borgerlige opposition – og 
sågar også af de socialdemokra-
tiske omegnsborgmestre.

Henning Hyllested og Morten 
Kabell er Enhedslistens hoved-
forhandlere i drøftelserne om 
trængselsringen. Og de undrer 
sig over, at regeringspartierne 
endnu ikke har overbevist skep-
tikerne om trængselsringens el-
lers indlysende kvaliteter. Mor-
ten siger:

– De har kvajet sig. De førte en 
elendig valgkamp på det her 
emne. De skulle have gået of-
fensivt ud og sagt: ” Det her 
handler om at sikre en ordent-
lig kollektiv trafik om 20 år, og 
det handler om at sikre miljøet 
og folkesundheden”. I stedet lod 
man sig kaste ind i alle mulige 
tekniske detaljer. Og så nytte-
de det jo ikke meget, at Enheds-
listen forsøgte at gå lidt i offen-
siven.

utilfredse S-borgmestre
At de borgerlige partier ikke 
bryder sig om, at bilisterne skal 
til lommerne, overrasker de 
færreste. Mere overrasket er 
Henning over, at de socialde-

mokratiske omegnsborgmestre 
har været blandt kritikernes 
bannerførere.

– Det her kommer jo til at give 
den kollektive trafik i hele ho-
vedstadsområdet et gevaldigt 
løft. Hvorfor fanden går de ikke 
ind og spiller positivt med i det 
her? Det bliver i høj grad også til 
gavn for deres kommuner.

Morten siger:
– Både Hvidovre, Rødovre og 

Glostrup får bedre forhold på 
vejene og kan ende med at få 
ordentlig skinnebåren trafik og 
letbaner til København. De er de 
store vindere i det her spil. De-
res kampagne imod projektet er 
objektivt set tåbelig. 

Henning supplerer:
– Der tror jeg virkelig, Morten 

har fat i noget. Når vi kommer 
down to basics, er det en ideolo-
gisk diskussion om privatbilisme, 
bilen er frihed. Det kan jeg i hvert 
fald høre på de borgerlige politi-
kere, som sidder i transportud-
valget. Jeg har lige været på tur 
med dem, til Oslo, Stokholm, Lon-

don, og de blev mere og mere for-
bitrede. For budskabet var alle 
steder, at det fungerer. Til et 
møde på rådhuset i London end-
te Venstres trafikordfører med 
at sige: ”Ja, jeg hører, hvad I siger, 
men jeg elsker biler!”.

Kollektiv trafik  
skal løftes først
Modstanden mod trængselsrin-
gen eksisterer imidlertid ikke 
kun blandt de bilglade. Også 
blandt brugerne af den kollek-
tive trafik finder man skeptike-
re – og Morten forstår deres be-
kymring.

– Når man ser, hvor ringe den 
kollektive trafik af og til funge-
rer, så siger man jo ikke: ”Fedt 
nok, der skal altså 10-15 procent 
flere ind i bussen!”.

Henning siger: 
– Derfor er hovedkravet fra 

Enhedslisten også, at den kol-
lektive trafik forbedres, inden 
trængselsringen indvies. Vi 
hører også fra de andre byer, 
at hvis ikke det sker, så kan vi 

Det bliver godt, når ringen kommer

TræNGSelSrINGeNS TIDSlINje

Den har fået en skæv start, den trængelsring. 
eller københavnermuren, som de argeste mod-
standere har kaldt den. alligevel er enheds- 
listens forhandlere sikre på, at trængelsringen 
omkring København bliver en stor succes.

1980’erne  
Idéen om at begrænse  
biltrafikken i København 
ved hjælp af bompen-
ge opstår på den køben-
havnske venstrefløj.

2006  
I Københavns Borgerre-
præsentation er der nu 
bredt flertal for etablerin-
gen af en trængselsring  
i hovedstaden.
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glemme alt om, at trængselsrin-
gen skal blive en succes. Så det 
skal være på plads, og det har vi 
understreget i forhandlingerne.

Morten siger: 
– Det bliver en bred vifte af in-

vesteringer. Vi køber vogne til 
regionaltogtrafikken på Sjæl-
land, vogne og ekstraudstyr 
til S-togtrafikken. Vi opgrade-
rer lyntog, så de kører oftere. Og 
så hedder det busser i en over-
gangsperiode på 5-7 år. Vi får 
etableret et X-busnet, der virke-
lig kører ekstra hurtigt fra en del 
af oplandet til København.

brobizz langs bygrænsen
Oprindeligt var det S og SF’s 
plan, at trængselsringen skul-
le placeres langs Københavns 
Ring 2. Efterhånden tyder alt 
dog på, at den kommer til at føl-
ge kommunegrænsen, hvilket 
også er den placering, Enheds-
listen ønsker, fortæller Morten 
Kabell.

– Det giver den største trafik-
reduktion i Storkøbenhavn. In-

dre by, Christianshavn, indre 
Nørrebro og indre Vesterbro vil 
få mere ud af en placering læn-
gere inde. Men så får vi en mas-
se omvejkørsel i København, 
og vi får ikke en trafikreduk-
tion på Amager og på Vesteg-
nen. Lægger vi den på kommu-
negrænsen, viser trafikmodel-
lerne fuldstændig entydigt, at 
stort set hele Københavns kom-
mune får en trafikreduktion. Og 
det gør hele Vestegnen også, 
fortæller Morten.

Nogen bymur behøver folk 
dog ikke at frygte, når de nær-
mer sig København i bil. Alt pe-
ger på, at trængselsringens fy-
siske fremtoning vil begrænse 
sig en brobizz-model, med aflæ-
sere som automatisk registre-
rer bilerne, når de kører ind i Kø-
benhavn.

ringen kommer  
– og bli’r et hit
Spørger man Henning og Mor-
ten, bliver trængselsringen 
med sikkerhed til noget. Og de 

kan kun få øje på fordele ved at 
gennemføre planen.

– Først og fremmest mindsker 
vi den tid, hvor folk holder i kø – 
man spilder mere end 130.000 
timer om dagen i de køer, som 
folk holder stille i. Det kan man 
så regne på og sige: ”uha, sam-
fundsmæssige omkostninger...”, 
siger Henning

– Og så er der gevinster i for-
hold til miljøet og folkesundhe-
den. Stockholmerne mener, at 
der er mellem 25 og 30 færre der 
dør om året af luftforurening – 
det er jo også en gevinst, der er 
værd at tage med, siger Morten

Henning: 
– Det er også ulideligt med 

alle de biler i byen. Jeg er ellers 
vild med København, men der 

er jo biler alle vegne, helt til kl. 
tolv om natten. Hold kæft, hvor 
jeg synes, det er træls! Der er så 
mange dejlige byrum i Køben-
havn, man kunne udnytte på 
en helt anden måde.

Morten: 
– Også ud fra en fordelingspo-

litisk profil er det fornuftigt at 
gennemføre. Man flytter penge 
fra bilisterne over i den kollek-
tive trafik. Bilejerne er, set over 
en bred kam, de mest vellønne-
de. Jo mindre du tjener, jo mere 
bruger du den kollektive tra-
fik, jo mere cykler du. Forbed-
rer vi cykelforholdene, forbed-
rer vi den kollektive trafik – på 
bekostning af bilisterne – jamen 
så har vi ikke bare en grøn profil 
men også en god, rød profil.

Henning Hyllested,  
trafikordfører

Morten Kabell, 
medlem af Teknik- og  

miljøudvalget i Køben-
havns Kommune

august 2009  
Socialdemokraterne og SF 
foreslår en såkaldt beta-
lingsring i hovedstaden i 
deres fælles skatteudspil 
”Fair Forandring”.

Februar 2012  
Regeringen og Enhedsli-
sten forventes at have af-
talen om trængselsringen 
på plads.

Sommeren 2012  
Forslaget om trængsels-
ringen forventes vedta-
get i Folketinget, stemt 
igennem af regeringen  
og Enhedslisten.

December 2013  
De første forbedringer  
af den kollektive trafik  
i København forventes 
implementeret.

Sommeren 2014 
Trængselsringen i Køben-
havn indvies.

Fakta om trængselsringen
Oprindeligt var det S og SF’s plan, at trængselsringen skul-
le følge Ringvej 2. I dag tyder alt på, at den kommer til at føl-
ge Københavns kommunegrænse, hvilket ifølge trafikmodel-
lerne også giver den største samlede trafikreduktion i Storkø-
benhavn.

Selve betalingssystemet bliver sandsynligvis et brobizz-sy-
stem, som man kender det fra bl.a. Øresundsbroen og Store-
bæltsbroen, hvor trafikken scannes uden at skulle standses.

Ifølge trafikministeriets beregninger, vil trængselsringen re-
ducere biltrafikken i København med 18 procent og trafikken i 
hele hovedstadsområdet med 7 procent.

Andre europæiske hovedstæder, herunder London, Stock-
holm og Oslo, har allerede indført trængselsafgifter. Såvel lan-
denes politikere som befolkninger har taget positivt imod til-
taget.

Trængselsringens reduktion af biltrafikken vil hjælpe på en 
række trafikale og miljømæssige problemer:

Bilisterne vil sidde mindre i kø på vej til og fra arbejde (15.600 
timer om dagen ifølge Vejdirektoratets beregninger).

Afgifterne fra trængselsringen vil skabe økonomi til massive 
investeringer i mere, bedre og billigere kollektiv trafik.

Trafikforureningen i hovedstaden vil blive reduceret mærk-
bart, til gavn for både mennesker og miljø.
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Anne Hegelund, 
talsperson for Frem-

tidsfighters i Aarhus

Fremtidsfighters’ fokus er ak-
tivisme, og vi har aktionsgrup-
per i København  og Aarhus, 
som hurtigt kan rykke ud og 
deltage i konflikter og blokader, 
planlægge aktioner og støtte-
arrangementer. Man kan ikke 
være medlem af Fremtidsfigh-
ters, men man kan være med-
bestemmende, hvis man delta-
ger aktivt i netværket.

Fremtidsfighters vil gøre det 

hipt at være fagligt aktiv og er 
på ingen måde et alternativ til 
fagforeningerne men et sup-
plement. Vi prøver at inspire-
re fagbevægelsen til ikke kun 
at være serviceorganisationer, 
men også kamporganisationer, 
og stå sammen på tværs af fag-
foreninger. Det vil tiltrække og 
aktivere studerende, som ofte 
skifter fagforening i takt med, 
at de skifter studiejob – og til 
sidst ender med at have et ar-
bejde inden for et helt andet 
fagområde. Vi vil have fagfor-
eningerne til at aktivere deres 
unge medlemmer ved at vise 

dem, at man kun kan ændre no-
get ved at gøre noget.

blokerede CSC’s bygninger
Fremtidsfighters startede i for-
året 2011, som et støttenet-
værk for fagforeningen PROSA 
i konflikten mellem dem og fir-

maet CSC. Vi forsøgte, dog uden 
held, at forsvare den danske 
model mod angrebet fra det 
multinationale selskab og dets 
metoder, og de ansatte mod løn-
dumping og forringelse af ar-
bejdsforhold.

De københavnske Fremtids-
fighters deltog i PROSAs blokader 
af CSC’s hovedkontor i Danmark. 
Imens blokerede de aarhusian-
ske Fremtidsfighters CSC’s byg-
ninger i Viby og lavede aktioner 
hos Østjyllands Politi, SKAT og 
Jobcenter for at gøre opmærksom 
på, at CSC’s lockout af sine ansat-
te gik ud over deres systemer.

juice- og kagemagere  
fik overenskomst
Manglen på praktikpladser fik i 
efteråret 2011 de aarhusianske 
Fremtidsfighters til at køre en 
kampagne for flere praktikplad-
ser. De startede med at klippe 
borgmesterens hæk og slutte-
de med at bygge et praktikplads-
kontor på rådhuspladsen. Den 
høje ungdomsarbejdsløshed og 
manglen på studiejobs medfører 
amerikanske tilstande, hvor de 
unge går på kompromis med løn- 

Fremtidsfighters  
– aktivisme er vejen frem
Fremtidsfighters er et netværk af fagligt  
og politisk aktive unge, som kæmper på tværs 
politiske og faglige skel. Vi vil værne om den 
danske model og bevare et dansk arbejdsmar-
ked med anstændige løn- og arbejdsforhold.
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Rosa Lund,  
uddannelsesordfører og  

Line Hjarsø,  
uddannelsespolitisk medarbejder

Den er stensikker. Hvert år i 
august leverer Danske Gym-
nasieelevers Sammenslutning 
(DGS) en undersøgelse af den 
forventede klassekvotient. Så-
dan har det i hvert fald været 
de sidste mange år. En undersø-
gelse, der i mange år har været 
et brugbart politisk redskab til 
at sætte fokus på urimeligt høje 
klassekvotienter i gymnasierne, 

og ikke mindst til at få generatio-
ner af gymnasieelever på gaden.

Men til sommer vil undersø-
gelsen, for første gang i mange 
år, vise et maksimalt gennem-
snit på 28 elever. For i forbindel-
se med finanslovforhandlinger-
ne fik Enhedslisten i gennem, at 
der skulle indføres et fleksibelt 
loft over klassekvotienten. Et 
krav som både er politisk vigtigt 
og som er et resultat af mange 
års mobiliseringer.

Gok, gok, gok…
I årevis har en al for høj klasse-
kvotient skabt dårlige betingel-

ser for læring i mange af landets 
gymnasieklasser. Det siger sig 
selv, når mange elever puttes i 
én klasse, så bliver der mindre 
tid til dialog med læreren, min-
dre plads til eleverne og deraf et 
forringet lærings – og undervis-
ningsmiljø.

”Burhøns, burhøns, gok, gok, 
gok – 28 er mer’ end nok”. Måske 
kan nogen genkende kamprå-
bet, som i mange år trofast er 
blevet råbt ud over Christians-
borgs Slotsplads på Folketin-
gets åbningsdag. Og gennem 
tidens løb har aktioner og de-
monstrationer med bannere, og 
gymnasieelever klædt ud som 
burhøns, båret elevernes krav 
om et loft over klassekvotien-
terne hele vejen ind på Christi-
ansborg.

Ved finansloven 2012 virkelig-
gjorde Enhedslisten således et af 
elevbevægelsens største krav. Et 
krav der blev muliggjort, fordi et 
nyt politisk flertal er kommet til. 
Men det var aldrig lykkedes, hvis 
det ikke var for gymnasieelever-
nes organisation og elevbevæ-
gelsens mangeårige indsats. 

bevægelsernes parti
Loftet over klassekvotienten er 
ikke bare en sejr for gymnasie-
eleverne – det er en historisk sejr 
for elevbevægelsen. For det vi-
ser tydeligt, at når organisatio-
ner og bevægelser kæmper for 
en sag, og gennem aktioner, de-
monstrationer og parlamenta-
risk arbejde fortæller politikere 
og befolkning, at der er behov for 
forandring, ja så kan forandring 
ske. Det nytter noget at stå sam-
men og kæmpe, som mange ge-
nerationer af gymnasieelever 
har været med til. Og endnu en 
gang har vi bevist, at Enhedsli-
sten er bevægelsernes parti.

Et af elevbevægelsens vig-
tigste krav er kommet igennem. 
Nu er opgaven at sørge for, at 
sejren bruges til fortsat aktiv 
kamp for en mere social uddan-
nelsespolitik.

Tillykke til generationer  
af gymnasieelever
Med loftet over klassekvotienten virkelig- 
gjorde enhedslisten et af elevbevægelsens  
største krav gennem tiden. en historisk sejr  
som vil skabe bedre betingelser for læring  
på landets gymnasier 

og arbejdsforhold i kampen for at 
få et arbejde eller studiejob.

Fremtidsfighters har i løbet af 
efteråret 2011 aktioneret mod 
dårlige løn- og arbejdsforhold for 
de unge ansatte hos Joe and the 
Juice. Ved at uddele appelsiner 
og flyers om de dårlige forhold 
foran juicekædens filialer i Kø-
benhavn og Aarhus, fik vi dem til 
at indgå overenskomst med 3F. 
På samme måde har de køben-
havnske Fremtidsfighters akti-
onereret imod dårlige løn- og ar-
bejdsforhold for de unge ansatte 
hos Agnes Cupcakes og tvunget 
bageriet til at indgå overens-
komst med HK. 

Kæmper videre i 2012
I det kommende år vil Fremtids-
fighters forsat holde et vågent 
øje med dårlige løn- og arbejds-
forhold for unge ansatte i stør-
re kæder. Vi kommer nok også til 
at spille en rolle i forårets over-
enskomst- og trepartforhand-
linger, hvor vi som under kon-
flikten mellem PROSA og CSC vil 
opfordre fagforeningerne til ar-
bejde sammen og vise hinanden 
solidaritet. 

Du er velkommen hos Frem-
tidsfighters, om du er fagligt ak-
tiv i forvejen eller ej. Følg os på 
Facebook og find ud af, hvor-
når vi holder de vildeste mø-
der og laver de sprødeste akti-
oner og duk op. Så kan du være 
med til at kæmpe for anstæn-
dige forhold for alle arbejdere i 
Danmark.

Kontakt:
Fremtidsfighters Aarhus:  
annehegelund@gmail.com

Fremtidsfighters København: 
victoriarisbjerg@gmail.com

Foto: natHan umStead/FlickR (cc)



16 Rød+Grøn Februar 2012

– Liliane Morriello

Den gensidige forsørgelsespligt 
har eksisteret siden 18. marts 
1925, hvor loven om ægteska-
bets retsvirkning blev vedtaget. 
I lovens § 2 står der: ”Det påhvi-
ler mand og hustru gennem 
pengeydelse, gennem virksom-
hed i hjemmet eller på anden 
måde, at bidrage, hver efter sin 
evne, til at skaffe familien det 
underhold, som efter ægtefæl-
lernes livsvilkår må anses for 
passende. Til underholdet hen-
regnes, hvad der udkræves til 
husholdningen og børnenes op-
dragelse såvel som til fyldest-
gørelse af hver ægtefælles sær-
lige behov.”

Denne lov er fra velfærds-
samfundets spæde barndom, 
en tid hvor sammensætnin-
gen af samfundet og familier-
ne unægtelig så noget anderle-
des ud end i dag. Og til trods for 
lovens henstilling til, at det på-
hviler begge ægtefæller at yde 
deres, så var det en tid, hvor de 
fleste gifte kvinder gik hjemme 
og passede hus, hjem og børn, 
dengang en vigtig og højt skat-
tet del af familiens opretholdel-
se, om end kvinden stadig i høj 
grad var underordnet manden. 
Kvinden bidrog med sin arbejds-
kraft i hjemmet, manden uden-
for hjemmet.

Sådan ser verden ikke ud læn-
gere. I dagens Danmark er over-
levelse for en familie, uanset 

sammensætningen, baseret 
på, at der er to fulde indtæg-
ter. Dette er resultatet af politi-
ske beslutninger, der er taget og 
gennemført over de sidste år-
tier, og de dermed følgende ud-
viklinger i samfundsstrukturen 
har betydet, at det at stifte fa-
milie er blevet stadigt dyrere.

Sådan virker 
forsørgelsespligten
Den gensidige forsørgelses-
pligt er en økonomisk sankti-
on, der bliver trukket i den be-
rørte parts ydelse (starthjælp, 
kontanthjælp, førtidspension 
eller folkepension) på to måder. 
For det første indebærer den en 
generel nedsættelse af ydel-
sen, en skat på ægteskab/sam-
liv om man vil, et fast beløb der 
trækkes ud fra den formodning, 
at partneren har en indkomst, 
uanset om han/hun har det el-
ler ej.

Et ægtepar, hvor begge ægte-
fællerne/samleverne er på fol-
kepension, mister i alt 5.958 kr. 
om måneden og har herefter en 

samlet indkomst på 16.678 kr. 
om måneden før skat. Samtidig 
har både førtids- og folkepensi-
onister meget sjældent mulig-
hed for at forbedre deres ind-
komst på anden vis.

Den anden modregning sker 
i forhold til husstandsindkom-
sten. Når ægtefællen/samle-
veren eller ydelsesmodtageren 
selv har en indkomst, der over-
stiger et fastsat beløb, træk-
kes der 30 kr. for hver 100 kro-
ner tjent på anden vis. Og ser 
man på kontanthjælp, hvor sat-
sen er 10.335 kr. om måneden, 
så trækkes der krone for krone, 
hvad ægtefællen tjener udover 
kontanthjælpen, indtil kontant-
hjælpen helt falder bort. Det er 
altså ikke ydelsernes størrelse 
men de mekanismer, der sættes 
i gang af den gensidige forsør-
gelsespligt, der gør, at det ikke 
kan betale sig for den ene part 
af et ægtepar at tage et arbejde, 
hvis begge er på kontanthjælp.

Med den gensidige forsørgel-
sespligt må modtagerne af dis-
se sociale ydelser ofte gå tigger-

Forsørgelsespligten rammer alle
alle gifte og samboende vil blive ramt af den 
gensidige forsørgelsespligt. uanset om det er  
en ægtefælle, en samlever eller blot en god ven, 
du deler din bolig med, kommer du også til  
at ligge under for forsørgelsespligten.  
Om ikke før, så når du går på folkepension.

Foto: mo Riza/FlickR (cc)
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gang til kommunen for at søge 
om andre tilskud, der efter ofte 
lang og omkostningstung sags-
behandling ender i afslag. Af-
slag der kan betyde, at famili-
ens økonomi rystes så kraftigt, 
at den ikke længere står til at 
redde.

Skiller familier ad
En afskaffelse af den gensidi-
ge forsørgelsespligt vil imid-
lertid være for dyr, siger politi-
kerne og fremlægger opgørel-
ser på, hvor meget ekstra, der 
skal udbetales årligt, hvis man 
ville afskaffe forsørgelsesplig-
ten. Om det er bevidst, ubevidst 
eller med hensigt eller ren og 
skær malice, så giver disse tal 
et skævt billede. For i udregnin-
gerne er ikke medtaget de be-
sparelser, man ville få på andre 
områder, hvis forsørgelsesplig-
ten afskaffes.

Mange, der ellers gerne vil-
le leve sammen, vælger i dag at 
bo adskilt på grund af forsørgel-
sespligten. At bo sammen vil-
le belaste økonomien for hårdt, 

og dermed optager de to boliger 
frem for én. Og da de er på over-
førselsydelse, får begge parter 
ofte boligydelse. Skulle de der-
imod vælge at bo sammen, og 
da boligydelsen er fastsat efter 
husstandsindkomsten, ville bo-
ligydelsen, ligesom de forhøje-
de børnepenge, om ikke helt for-
svinde, så blive meget lavere. De 
ville frigive en bolig til andre, og 
det offentlige kunne, frem for at 
tænke på nybyggeri, investere i 
boligforbedringer i det allerede 
eksisterende byggeri.

Yderligere ville der kunne 
spares på administrative om-
kostninger til sagsbehandling, 
men også til kontrol af alle de 
enlige, man mistænker for ikke 
i virkeligheden at være enli-
ge. Selvom det ikke er synligt 
for de fleste, bruges der mange 
skattekroner på kontrol og end-
nu flere på forsørgelsespligtens 
administrative omkostninger.

Og ser man på de menneske-
lige omkostninger, rammer for-
sørgelsespligten også de børn, 
hvis forældre ikke kan bo sam-

men på grund af den økonomi-
ske straf, det ville medføre.

Forsørgelsespligt  
er adfærdsregulering
Selvom det i første omgang ville 
koste det offentlige penge at af-
skaffe den gensidige forsørgel-
sespligt, vil en stor del af pengene 
i sidste ende finde tilbage til kom-
mune- og statskasse. Først som 
direkte skat (38-40 pct.), og når 
restbeløbet efterfølgende spen-
deres, vil staten opleve yderlige-
re ekstraindtægter i form af bl.a. 
moms på forbrugsvarer.

Indirekte kan det være med 
til at skabe et øget forbrug hos 
dem, der i dag er ramt af den 
gensidige forsørgelsespligt og 
som i forvejen har det hårdt 
økonomisk og danner hoved-
gruppen af udstødte og fattige i 
Danmark. Øget forbrug betyder 

øget produktion, flere arbejds-
pladser, og dermed flere skat-
teindtægter. Og én ting er sik-
ker: de borgere, der er berørt af 
den gensidige forsørgelsespligt, 
vil ikke bruge pengene på offs-
hore-investeringer eller speku-
lationer i aktier og finansfonde. 
De vil forbruge dem her i Dan-
mark, hvor de bor.

Formålet med den gensidi-
ge forsørgelsespligt er imidler-
tid ikke af økonomisk art. Der 
er tale om en adfærdsregule-
rende regel, der fratager en stor 
gruppe borgere en betydelig del 
af deres frihed. Og gav man sig 
virkelig til at regne på det, ville 
man nok finde ud af, at de øge-
de ydelser, som afskaffelsen vil-
le medføre, ville finde vej tilba-
ge til staten, mens borgerne vil-
le få en friere og lykkeligere til-
værelse.

Fakta om gensidig forsørgelsespligt:
Gensidig forsørgelsespligt medfører, at en modtager af kon-
tanthjælp, førtidspension eller folkepension mister knapt 
3.000 kroner om måneden, på basis af en formodet indtægt 
fra partneren – også selvom partneren ingen indtægt har.

To folkepensionister, samboende eller gifte, elskende el-
ler blot gode venner, mister næsten 6.000 kroner om måne-
den (2011), eller mere end 25 pct. af deres husstandsindkomst 
grundet den gensidige forsørgelsespligt.

Hvis din ægtefælle tjener mere end ca. 22.500 om måneden 
før skat, kan du ikke få kontanthjælp.

Der må gerne skæres flere gange i samme ydelse.

Ejer man sin bolig, har den grundlæggende også forsørger-
pligt: Friværdien skal spises op, inden der f.eks. kan gives kon-
tanthjælp.

Partneren gøres indirekte ansvarlig for andre mænds/kvin-
ders børn, hvis der er sammenbragte børn i forholdet til en 
modtager af kontanthjælp/førtidspension.

Alle der er gift/samboende har gensidig forsørgelsespligt, 
men det er kun modtagere af offentlige ydelser, der straffes 
økonomisk for at leve i et forhold.

Der er ægtefæller/samlevere, der må vælge at blive skilt og 
leve adskilt for at få økonomien til at hænge sammen.

Ægteskaber ruineres på grund af den gensidige forsørgel-
sespligt, til skade for børnene, ægtefællerne, og i sidste ende 
samfundet.

Du kan deltage underskriftsindsamlingen mod forsørgelses-
pligten på webadressen: forsoergelsespligt.skrivunder.dk
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Rasmus Bredde, 
Fagligt landsudvalg

I januar startede overens-
komstforhandlingerne for ca. 
600.000 privatansatte. LO lag-
de blødt ud med en målsætning 
om sikring af reallønnen. Samti-
dig mener fire ud af fem danske 
topchefer ifølge Børsen, at man 
må klare sig med mindre. Kombi-
neret med en udbredt frygt for 
at blive fyret – og deraf mang-
lende kampgejst – kan det lig-
ne en billig omgang for arbejds-
giverne.

Forhadt regel skal afskaffes
Flere steder i fagbevægelsen 
er man dog klar til kamp. Ud-
over sikring af reallønnen, 
træder der to knaster frem. HK 
Privat vil af med den forhad-
te 50 pct.-regel, og Byggefage-
ne kræver sikring mod social 
dumping.

– 50 pct.-reglen skal afskaf-
fes, fordi den på landsplan for-
hindrer op imod 100.000 HK’ere 
i at få overenskomst og dermed 
en række goder som f. eks. ar-
bejdsgiverbetalt pension, den 
sjette ferieuge og overarbejds-
betaling, siger Ulla Jeppesen, 
formand for HK it, medie og in-
dustri.

Kravet om fjernelse af 50 
pct.-reglen stod også øverst på 
HK Privat’s liste ved forhand-
lingerne i 2010. Men denne 
gang forventer Ulla Jeppesen, 
at der bliver taget hul på pro-
blemet.

– Ved overenskomstforhand-
lingerne for to år siden viste 
HK/Privat, at vi har medlem-
merne bag os, da vi stemte et 
rungende nej med en, for HK, hi-
storisk høj stemmeprocent, for-
tæller hun.

bekæmp social dumping
Hos byggefagene er det kravet 
om en indsats mod social dum-
ping, der vinder opbakning.

– Vi vil ikke have et a-, b- og 
c-hold på arbejdsmarkedet. De 
eneste, der har fordel af det, er 
de kræfter, der søger et opgør 
med faglig organisering og har 
det som et mål i sig selv, lyder 
det fra Anders Olesen, formand 
for Byggefagenes Samvirke.

– Som overenskomstkravene 
er udtaget i dag, lægges der stor 
vægt på at få nogle redskaber 
igennem, som kan bruges til at 
bekæmpe social dumping, for-
tæller Anders Olesen og næv-

OK 2012 i krisens tegn: 
en walkover for arbejdsgiverne?
Overenskomstforhandlingerne er i gang,  
og fagbevægelsens prioriteter er klare:  
reallønnen skal sikres, den sociale dumping 
skal bekæmpes og 50 pct.-reglen skal afskaffes.

Overenskomst-parlør
reallønnen

Begrebet reallønnen bruges til at beskrive lønnens købekraft. 
For at undgå et reallønsfald skal lønnen stige i samme takt 
som prisudviklingen.

50 pct.-reglen
50 pct.-reglen betyder, at HK skal have minimum 50 pct. af de 
potentielle HK’ere på en arbejdsplads som medlemmer for at 
have ret til overenskomst. Reglen gælder kun for HK.

Tredjepartsforpligtelse 
Tredjepartsforpligtelse betyder, at hovedentreprenøren kun 
må udlicitere til underentreprenører med overenskomst.

Kædeansvar
Kædeansvar betyder, at hovedentreprenøren gøres økono-
misk ansvarlig for, at underleverandører – ”alle led i kæden” – 
overholder overenskomsten. 

Foto: SaRa cRameR
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Lene Rygaard Jessen,  
Rød+Grøn

Ved Enhedslistens årsmøde i 
2011 besluttede man at udsky-
de en diskussion om boligbe-
skatning til årsmødet i 2012. 
I den mellemliggende periode 
skulle spørgsmålet diskuteres 
i det genoplivede boligpolitiske 
udvalg (og hvor det var relevant 
i samarbejde med politisk-øko-
nomisk udvalg). 

Dette arbejde er i gang. Der 
har været et landsmøde i Bo-
ligpolitisk udvalg, hvor vi dels 
diskuterede skattespørgsmå-
let, dels fremsatte krav til fi-
nanslovsforhandlingerne. Der 
har også været et møde i poli-
tisk-økonomisk udvalg, hvor 
spørgsmålet om boligskat var  

på dagsordenen, og hvor to 
medlemmer af Boligpolitisk ud-
valg deltog.

et svært dilemma
Spørgsmålet om boligskat er 
vanskeligt, fordi ca. 60 procent 
af Danmarks befolkning bor i 
ejerboliger. Disse er blevet for-
kælet af den borgerlige regering 
igennem 10 år, idet de borgerlige 
hylder denne boligform. Resten 
af Danmarks befolkning bor un-
der andre ejerformer, f.eks. i pri-
vat- eller almen udlejning eller i 
andelsboliger.

Gennemfører vi en ejendoms-
beskatning, der er for voldsom, 
vil mange ejere, som er alminde-
lige lønmodtagere, blive tvun-
get til at sælge deres ejendom. 
Det kan vi ikke som arbejder-
parti forsvare.

Omvendt har beboerne i den 
almene boligmasse betalt en 
uforholdsmæssig stor del af den 
fest, som ejerne har holdt gen-
nem de sidste 10 år. Disse mid-
ler skal tilbageføres, hvis den 
almene bolig, som vi i Enhedsli-
sten synes er den bedste bolig-
form, fortsat skal være attrak-
tiv.

Mere boligskat  
– men hvordan?
Årsmødet i 2012 skal forholde 
sig til beskatning af ejerboliger. 
Skal vi have løbende beskat-
ning, skat ved sidste salg eller 
noget helt tredje?

For at årsmøde-diskussionen 
skal blive kvalificeret, er det 
vigtigt, at afdelingerne tager 
spørgsmålet op forinden. Der vil 
snart komme et årsmødehæf-
te, som indeholder forslag til bo-
ligbeskatning. Årsmødepapiret 
om boligskat vil være en sam-
mensat størrelse, hvor flere for-
skellige holdninger er beskre-
vet. Herefter er det op til årsmø-
deforsamlingen at stemme sig 
igennem til en løsning. 

Enhedslistens boligpolitik  
til diskussion
boligbeskatning bliver et centralt emne  
på enhedslistens årsmøde. Skal den løbende  
boligskat hæves – eller skal skatten betales,  
når boligen sælges med overskud? Det bliver  
et af de store spørgsmål.

ner tredjepartsforpligtelse og 
kædeansvar som nogle af de 
redskaber.

Klare forhandlingskrav
Ønsket om at gøre en indsats 
mod social dumping og afskaffe 
50 pct. -reglen er stort.

 – Det mobiliserer vi for blandt 
vores medlemmer, og vi bakker 
vores repræsentanter op i de-
res forhandlinger med arbejds-
giverne. De ved godt, hvad vi 
har brug for. Og vi ved, at de har 
brug for al den opbakning, vi 
kan give dem, siger Anders Ole-
sen.

– Skulle vi mod forventning 
ikke komme igennem med kra-
vet om afskaffelse af 50 pct.-
reglen, er jeg overbevist om, at 
vi vil kunne banke stemmepro-
centen i urafstemningen yder-
ligere i vejret. Og vi vil kunne 
være udslagsgivende i det sam-
lede afstemningsresultat, slut-
ter Ulla Jeppesen.

Det forventes, at det tone-
angivende industriforlig ligger 
klar i løbet af februar. Resten af 
forligene falder sandsynligvis 
på plads i marts, hvorefter de 
skal til urafstemning.

Foto: SeieR+SeieR/FlickR (cc)
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ydre nørrebro

Lars Hostrup Hansen  

Rød+Grøn

Selvom det hele stadig er meget nyt, er de 
kommet godt i gang med afdelingsopbygnin-
gen på Ydre Nørrebro. Afdelingen lå da heller 
ikke på den lade side i den tidlige opstartsfa-
se, fortæller kontaktperson Torben Thim.

– Vi besluttede at holde tre opstartsmø-
der. Et med fokus på organisationsopbyg-
ning, et med brainstorm om politiske tema-
er og et, hvor vi fik de forskellige kompeten-
cer hos medlemmerne frem i lyset.

Opstarten i afdelingen har i det hele taget 
været præget af gejst og nybyggerånd, og 
en kontaktperson med energi og overskud.

– Til det første møde ringede jeg til alle 
medlemmer i afdelingen, og der mødte hele 
39 medlemmer op. Helt så mange har der 
ikke været til de efterfølgende møder, men 
det giver altid pote at ringe rundt til med-
lemmerne, forklarer Torben.

Mjølnerparkens dørklokker
Folketingsvalget har været en central begi-
venhed i afdelingens opstartsfase. Og selv-
om Ydre Nørrebro var en meget ny afdeling, 
turde medlemmerne godt kaste sig helhjer-
tet ind i valgkampen.

– Vi var ude og stemme dørklokker i Mjøl-
nerparken, hvor vi lod os inspirere af 3F’s 
Skævt-kampagne. Selvom det kan virke 
skræmmende at ringe på hos fremmede 

folk, så har aktivisterne taget det i stiv arm. 
Jeg er helt sikker på, at Enhedslisten Ydre 
Nørrebro har sikret partiet mange stemmer 
i det område, fremhæver Torben, der også 
har været en af de bærende kræfter i 3F’s 
oprindelige kampagne.

Startvanskeligheder
Valgkampe og andre politiske aktiviteter 
kræver organisering. Derfor nedsatte af-
delingen også tidligt et arbejdsudvalg, der 
har haft som opgave at få Ydre Nørrebro 
op i gear inden generalforsamlingen i fe-
bruar. På trods af en god start, har perio-
den dog langt fra været uden startvan-
skeligheder.

– Vi stod med det problem, at vi nye ikke 
havde den store erfaring med organisati-
onsarbejde i Enhedslisten, og derfor har vi 
savnet en mere koordineret overgang, hvor 
erfaringerne fra Nørrebro-afdelingen lidt 
mere systematisk blev givet videre til de 
nye afdelinger, mener Torben, der dog er 
fortrøstningsfuld.

Nybyggerånd på Nørrebro
Da enhedslisten på Nørrebro valgte at dele sig op i fem afdelinger 
sidste år, var mange lokale aktivister spændte på, hvordan  
opdelingen ville forløbe. rød+Grøn har besøgt Ydre Nørrebro, 
hvor det tegner lyst.

Foto: maRia PRudHolm / Rød+GRøn
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HOVeDbeSTYrelSeN

Kampagne om krisen i europa, FN og militær,  
boligbeskatning og årsmøde

Selvom hovedbestyrelsesmødet den 14. januar i Aarhus hovedsageligt handlede om 
de politiske og praktiske forberedelser til det kommende årsmøde, var der plads til to 
andre spændende debatter: Enhedslistens kampagne om krisen i Europa og en debat 
om, hvordan Enhedslisten fastholder fremgangen.

Søren Søndergaard, MEP fra Folkebevægelsen mod EU, og Nikolaj Villumsen, MF for 
Enhedslisten, holdt oplæg om krisen i Europa. Anledningen var, at Hovedbestyrelsen 
har besluttet, at Enhedslisten i det kommende halve år – sideløbende med det dan-
ske EU-formandskab – skal føre kampagne om den økonomiske krise i Europa. Krisen 
i Europa er alvorlig og er afgørende for de økonomiske udsigter i Danmark. Samtidig 
ser statsministeren og regeringen ud til at lægge sig tæt op ad EU’s kriseløsninger, 
hvilket vil medføre nedskæringspolitik i alle EU lande.

Hovedtemaet for kampagnen er modstand mod den borgerlige nedskæringspoli-
tik i EU, herunder afvisning af de forskellige nedskæringspagter, som EU forsøger 
at tvinge igennem. Kampagnen kommer til at foregå i alle led af landsorganisatio-
nen, og afdelingerne spiller en afgørende rolle i at få de politiske budskaber så bredt 
ud som muligt.

Til debatten om, hvordan Enhedslisten fastholder sin fremgang fra folketingsvalget, 
var Aarhus-afdeling inviteret. Centralt i debatten var, hvordan partiet kunne styrke 
lokalafdelingernes og udvalgenes arbejde, samt hvordan partiet kan arbejde målret-
tet frem mod kommunalvalget i 2013. Der kom mange gode bud på, hvilke indsatser 
der skal prioriteres for at give afdelingerne gode vækstbetingelser: ansatte-ressour-
cer, besøg fra folketingsmedlemmer og materialer var eksempler herpå.

Også årsmødeforberedelser var på dagsordenen. Hovedbestyrelsen foreslår, at års-
mødet behandler tre resolutioner: strategipapir, boligbeskatning, og FN og militære 
interventioner. På hovedbestyrelsesmødet førstebehandlede vi boligbeskatning og 
FN og militære interventioner. 

Endelig vedtog et snævert flertal at forøge antallet af delegerede kraftigt til 450. I 
2011 var der 310 delegerede.

Anders Hadberg,  
medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Ydre Nørrebro afdeling blev stiftet i maj 
2011. Afdelingen har pt. 201 medlemmer,  
hvoraf ca. 40 er aktive og syv sidder  
i arbejdsudvalget.

Du kan læse mere om Ydre Nørrebro på: 
ydre-noerrebro.enhedslisten.dk  
eller skrive til Torben Thim for mere  
information: thimdk2002@yahoo.dk

Stil op til enhedslistens hovedbestyrelse
Kunne du tænke dig at blive medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse? Så har du 
chancen nu.

Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges på Enhedslistens årsmøde den 4.-6. maj. 
Ønsker du at stille op til Hovedbestyrelsen, skal du sende et billede og en opstil-
lingstekst på maks. 1.500 tegn inkl. mellemrum til landskontoret@enhedslisten.dk.

Fristen er 19. april kl. 12 (dog allerede 14. marts kl. 12, hvis opstillingstekst og billede 
skal nå med ud til Enhedslistens medlemmer i april-nummeret af Rød+Grøn).

– Selvom vi godt kunne bruge lidt mere 
rutinerede folk i opbygningen, har det væ-
ret fedt at bygge op. Og når man som mig 
har været aktiv i fagforeningen med gam-
le hoveder, er det en fornøjelse at arbejde 
sammen med så mange unge og kreative 
mennesker, fortæller Torben.

Syng og spis sammen
Det er stadig for tidligt at konkludere, 
hvorvidt opdelingen af Nørrebro har været 
en succes. Men skal man bedømme ud fra 
Ydre Nørrebro, er der noget der tyder på, 
at opdelingen ikke har været helt forgæ-
ves. Og til andre afdelinger, der overvejer 
at splitte sig op, kommer Torben med føl-
gende råd:

– Det måske vigtigste er at ringe til folk, 
respektere deres forskellige kompetencer 
og få dem frem i lyset, så alle i afdelingen 
kan få gavn af dem. Og så er det også vigtigt 
at lave noget uformelt, som at synge eller 
spise sammen. Det kan være med til at fast-
holde folk i det politiske arbejde.
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Indlæg til debatten må højst fylde 3.000 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

Pelle Dragsted, Frederiksberg, 
og Stine Brix, Nørrebro Park

I sidste nummer af Rød + Grøn 
stillede Peder Hvelplund, Hjør-
ring, spørgsmålet om, der over-
hovedet er behov for et nyt 
principprogram. Hvelplunds 
indlæg kommer i kølvandet på 
strategioplægget fra Hovedbe-
styrelsen, hvor de sidste linjer 
lægger op til en to-årig proces, 
der skal føre os frem til et nyt 
principprogram. 

Vi mener, det er et tiltrængt 
forslag. Ikke fordi Enhedslisten 
skal gøre op med eller ændre 
på sine grundlæggende prin-
cipper, men fordi vores prin-
cipper skal stå skarpere. Vi stø-
der desværre ofte på, at vo-
res program bliver misforstået 
– og opfattet som udemokra-
tisk. Det er et problem, som vi 

bør tage meget alvorligt. Vores 
program skal være let forståe-
ligt og appellerende – også til 
de mange mennesker, som ikke 
har en lang familietradition på 
venstrefløjen. 

Vi har en pligt til som parti at 
formulere os på en måde, så alle 
potentielle støtter eller med-
lemmer af Enhedslisten rent 
faktisk forstår, hvad vi mener, 
når de læser vores princippro-
gram. 

En åben debat om princip-
programmet står langt fra i 
modsætning til at inkludere 
vores nye medlemmer. Tvært-
imod kan det vise sig som en 
enorm styrke, at vores man-
ge nye medlemmer får fingre-
ne ned i vores grundlæggende 
principper og er med til at for-
mulere vores vision og strate-
gi på ny.

Per Hørning, Nordvest

»Alle Ø-medlemmer er næp-
pe helt enige om hvad det re-
elt dækker«, skriver Peder Me-
yhoff om brugen af ordet »so-
cialistisk« i HB’s målsætnings-
papir; og fortsætter, »Og ude 
i befolkningen er kendskabet 
endnu mindre. Her blandes det 
sammen med både Sovjetunio-
nen, Nordkorea, Cuba og andre 
mere eller mindre kritisable so-
cialistiske lande.«

PM’s pointe er, at kommuni-
kationsmæssigt »er det ikke 
smart at bruge et sådant både 
værdiladet og upræcist begreb 
uden først at definere hvad vi 
mener med det«. 

Det er for mig lidt besynder-
ligt at PM konkluderer: »Borger-
lige journalister og politikere vil 
helt sikkert gribe en sådan for-
æring. Skal vi give dem den?«.

Jeg er temmelig overrasket 
over Peder Meyhoff. Mener Du 
at mennesker har meldt sig ind 
i EL for derved at skjule at de vil 
medvirke til en socialistisk ud-
vikling? 

– Og mener du at alle medlem-
mer af EL skal være »helt enige« 
om hvad socialisme er, for at vi 
kan bruge begrebet socialisme?

Som jeg ser det, er det netop 
socialismen som alternativ, der 
skal sættes på dagsordenen. Jeg 
er helt enig i Hans Jørgen Vads 
et år gamle indlæg på EL’s Net-
forum om socialismedebat. Det 
er vores – medlemmernes – for-
ståelse af hvad der skal lægges i 
begrebet socialisme, der er – og 
skal være – vores politiske af-
sæt til at gebærde os politisk i 
vores hverdag. 

Omvendt skal vores dagskrav 
og politiske udspil hele tiden ud-
trykkes i lyset af vores politiske 
mål: et socialistisk samfund – så 
det ikke kun er den lille udvalg-
te skare i EL, der kan se sam-
menhængen.

EL’s medlemmer kan ikke for-
hindre borgerlige journalister 
og politikeres ageren. Ethvert 
angreb på kapitalismen som en 
naturlov, vil blive besvaret med 
de midler de har til rådighed. Så-
dan er den politiske og ideologi-
ske kamps betingelser.

Det er i dag alene Enhedsli-
sten der har kraft til at påtage 
sig ansvaret for bringe kend-
skab til socialismen ud i befolk-
ningen; ind i SF og fagbevægel-
sen. Kendskab til historien, poli-
tisk skoling og socialismedebat 
er hjørnestene i denne proces.

Ja tak til nyt principprogram 

Socialisme

  Om principprogram og strategidebat 

Peder Meyhoff, Favrskov

Per, Ditlev og Morten tillægger 
mig forskellige holdninger jeg 
ikke har. Jeg hverken er ude på 
at udvande vores politik eller 
at skrive ordet socialisme ud af 
vores principprogram – og det er 
heller ikke det jeg foreslår.

Jeg har derimod skrevet at det 
er problematisk at bruge et ord 
som socialisme uden at definere 
hvad vi mener med det. Det har 
jeg hverken gjort for at skjule 
noget eller for at lefle for de bor-
gerlige journalister.

Men jeg vil ikke gøre det 

for nemt for disse journali-
ster. I den nylige valgkamp så 
vi hvordan de brugte formule-
ringer fra vores program for at 
skræmme vælgere væk fra os. 
Det lykkedes dog kun i begræn-
set omfang, vi nåede jo helt på 
6,7 %.

Vi skaber imidlertid ikke revo-
lution med en opbakning på 6,7 
%. Der skal mere til. Det er nød-
vendigt at overbevise en meget 
stor del af de resterende 93,7 % 
om at de skal bakke op bag os og 
vores politik. 

Det gør vi ikke ved at sige ’so-
cialisme’ så tit som muligt. Det 

kunne vi måske gøre hvis so-
cialismen var ren og ubesmit-
tet. 

Men i historiens løb har ad-
skillige såkaldte eller ’virkelig-
gjorte’ socialistiske stater ud-
viklet sig til det modsatte – til 
brutale diktaturer baseret på 
tvang, vold og overvågning. Og 
dermed er de blevet til skræm-
mebilleder.

Vi er derfor nødt til at tilba-
geerobre ordet ’socialisme’. Gøre 
det klart at den socialisme vi 
kæmper for, skal give mere fri-
hed, mere demokrati og mere 
fællesskab. Det er dét vi skal 

tale om, i stedet for blot at bru-
ge ordet ’socialisme’. 

Men for at undgå at lyde så 
defensiv som jeg forstår Mor-
ten, Ditlev og Per synes jeg er, 
vil jeg gerne ændre min sæt-
ning fra sidste debatindlæg, så 
den kommer til at lyde: ”Derfor 
er det nødvendigt at vores sam-
fund overalt bliver mere demo-
kratisk og mere baseret på fæl-
lesskab og solidaritet. Det er 
hvad vi forstår som en sociali-
stisk udvikling, men vi har ikke 
et bestemt endemål. Foreløbig 
handler det derfor kun om at 
retningen er rigtig.”

Svar til Per Hørning, Ditlev Viðstein Petersen og Morten Riis
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Ditlev Viðstein Petersen, 
Djursland

Peder Meyhoff er ikke glad for, at 
HB har tilladt sig at bruge ven-
dingen ”socialistisk samfunds-
udvikling”. Det finder PM upræ-
cist og vil have det erstattet med 
”mere demokrati og mere base-
ret på fællesskab”. Det bliver det 
da først upræcist af. Demokra-
ti i et kapitalistisk samfund er 
på kapitalens præmisser (ejen-
domsretten). Fællesskab kan 
man også finde i klostre og andre 
gode steder. Har vi noget større 
fællesskab med kapitalisterne? 
Med Mærsk etc. og Straarup?

Socialisme er et præcist ud-
tryk, der betyder, at (de væ-
sentligste) produktionsmidler 
er samfundsejede, ejet af den 
arbejdende befolkning, ejet af 
fællesskabet. For min skyld kan 
vi gerne understrege den demo-
kratiske kontrol med produktio-
nen og andet for at forebygge 
misforståelser.

Men fri mig for at deltage i en 
konkurrence med SF om at ud-
vande politikken. Vi skal være so-
cialister, ikke hyggelige radikale!

Socialistisk  
samfundsudvikling

Morten Riis, Bornholm

I sidste nummer af Rød+Grøn 
snublede jeg over et debatind-
læg forfattet af Peder Meyhoff. 
Kammerat Meyhoff foreslår i 
dette, at vi for ikke at ophidse de 
borgerlige medier skal skrive or-
det socialisme ud af vores prin-
cipprogram. Kære Peder, det er 
da en duknakket tilgang!

Vi kan i partiet  naturligvis 
have det problem, at ikke alle 
nye, og åbenbart heller ikke alle 
ældre medlemmer forstår sig 
selv som socialister. Løsningen 
på det problem er dog ingen-
lunde at frasige sig socialismen, 
men enten at overbevise dem 

om, at det er de nok alligevel eller 
henvise dem til andre, mere op-
lagte partimæssige alternativer.

Det er en grov undervurde-
ring af vore medlemmer at tro, 
at de ville blive skræmt, om de 
kendte partiets langsigtede 
mål. Man er da vel blevet med-
lem, fordi man synes, at her var 
noget at komme efter. Så skal vi 
ikke behagsyge overfor hver-
ken presse eller folkeopinion 
rende rundt om os selv usikre 
på, om vi er gode nok.

Men hele diskussionen af par-
tiprogrammet, der jo kom på ba-
nen, fordi en af vore spidskan-
didater blev bragt i forlegenhed 
på spørgsmålet om revolutio-

nen overfor netop den borger-
lige presse, kredser sig også om 
vores forhold til vold. Og her-
om handler en anden verseren-
de sag, der bliver berørt i et an-
det indlæg, og som jeg, selvom 
jeg bor i de allerøstligste egne af 
riget, alligevel har fået nys om, 
nemlig vores forhold til AFA.

Som ved sidste årsmøde, hvor 
jeg sammen med ligesindede 
fremsatte et forslag om et støt-
tebidrag til de terrordømte folk 
fra Fighters and Lovers, der end-
da blev stemt hjem, går Line Bar-
fod på vegne af de centrale orga-
ner om bord i diskussionen til for-
del for en kategorisk afvisning 
af anvendelsen af vold. Det er jo 

umiddelbart meget sympatisk, 
blot er denne afvisning enten 
ikke kategorisk nok, eller også er 
den udtryk for den samme be-
hagsyge, som ovenfor omtalt.

Hvis Enhedslisten katego-
risk var et pacifistisk parti, ville 
jeg acceptere Lines udmelding, 
men sagen er jo den, at Line selv 
tidligere i 2010 stemte for mili-
tær deltagelse i relation til Li-
byen. Pacifister er vi altså ikke. 
At sammenligne AFAs arbejde 
med de metoder, der 22. juli blev 
brugt i Norge er imidlertid hy-
sterisk og helt ude af proportio-
ner. Det filosofiske spørgsmål vil 
jeg da gerne lade hænge: hvor-
dan bekæmper vi fascismen?

Mål og midler

Jakob Lindblom, Aarhus

I december kunne man i R+G 
læse HB’s årsmødeforslag til 
strategipapir: Enhedslistens 
mål 2012 -2016, hvilket ikke le-
vede helt op til forventninger-
ne. På sidste årsmøde vedtog 
man at starte en strategidebat 
med nogle spørgsmål om, hvilke 
politiske mål (ikke blot organi-
satoriske) man skulle nå de næ-
ste 4-5 år, hvordan disse hæn-
ger sammen med vores sociali-
stiske strategi og konkret, hvad 
det betyder for EL’s prioriterin-
ger, politisk og organisatorisk? 
Og her glimrer papiret i mine 
øjne ved netop ikke at svare på 
disse. Derimod er papiret glim-
rende for så vidt det gælder or-
ganisatoriske mål om medlems-
fremgang, geografisk spred-
ning osv. Men den politiske stra-
tegi mangler.

Strategi handler om, hvor-
dan man vil nå nogle mål på den 
lidt længere bane. Tag en fod-
boldklub, hvor målet er at være 
bedst. Her kan klubben have en 
strategi om at være en købe-
klub, som køber de bedste spil-
lere, mens andre klubber kan 

have en strategi om at udvik-
le egne talenter. Det er forskel-
lige strategiske valg, som hand-
ler om, hvordan man når sine 
mål. Og her savner jeg dels klare 
politiske mål og dels en strategi 
for at nå disse, samt at det sæt-
tes sammen med vores sociali-
stiske strategi, som det hedder 
i sidste års vedtagelse. 

Tættest på nogle egentlige 
mål og en strategi for Enhedsli-
sten i det nævnte papir er tem-
melig defensiv. Nemlig at man vil 
flytte styrkeforhold. Til dette op-
remses en række pinde, som man 
særligt vil ændre på fra faglig 
styrke over klima til ulighed mv. 
Her savner jeg noget mere kon-
kret. At ændre styrkeforhold er 
fint, men svært at evaluere på 
eller for den sags skyld skabe en 
begejstrende fortælling om. At 
fokusere på styrkeforhold er for 
mig mere et taktisk redskab til at 
vurdere om et forslag er godt el-
ler skidt. Men det er ikke et kon-
kret politisk mål eller prioritet, 
der peger frem mod eller synlig-
gør vores socialisme, som ellers 
var meningen.

Derfor vil jeg stille ændrings-
forslag til årsmødet, som net-

op peger fremad og synliggør 
et alternativ til kapitalisme, EU 
og ”markedet”, som blokerer al-
ternativer i dagens politik. Det 
handler om at udvikle og styrke 
den offentlige sektor, støve tid-
ligere (gode) vedtagelser af og 
prioritere den del af økonomi-
en, som ligger udenfor markeds-
kræfternes kontrol. Det hand-
ler om at synliggøre og støtte 
alternative produktionsmåder 
og ejerforhold. Når Mærsk kan 
få statsstøtte til udflagning af 
Lindøværftet, så kan EL også ar-
bejde for støtte til og udvikling 
af medarbejderejet / offentlig 
produktion. Det handler også om 
demokrati. Hvis vores socialis-
me ikke kan nås indenfor kapita-
lismen, som papiret slår fast, så 
kan ikke engang små reformer 
gennemføres indenfor EU.

Endeligt handler det om ven-
strefløjsmedier. Hvis ikke vi får 
opbygget større røde medier, så 
hænger vi fortsat på de borger-
liges syn på markedets logikker. 

I dag kan de færreste forestil-
le sig et alternativ til kapitalis-
me. Det er denne forestilling, 
som vi strategisk skal arbejde 
på at ændre.

Strategipapir mangler politisk strategi
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Anne Mette Eliasson,  
Svendborg

Min far sagde altid: ”Det er s(v)
ært at høre en loppe gø!”

Men sandheden skal høres fra 
børn og nye medlemmer.

Vi kommer med friske øjne og 
siger tak for jeres lange seje træk! 
Uden jer, ingen Enhedsliste.

Programmet skal ikke være 
”tung” læsning, hverken i form, 
sprogtone, indhold eller længde. 

Jeg læste til sammenligning 2 
andre principprogrammer. Læ-
rerigt for øvrigt!

Socialdemokraternes pro-
gram er fyldt med luftige flosk-
ler: værdier, velfærd og vækst. 
Det har taget patent på de sto-
re luftige begreber.

SF’s program mere konkret, 
men går i for mange detaljer 
og har for mange fortærske-
de floskler og uforståelige sæt-
ningsdannelser.

Vi skal i vores principprogram 
gøre op med den i vore dage 
uforståelige, og for udenforstå-
ende noget tomme og ”krigeri-
ske”, retorik, der falder alminde-
lige borgere for brystet. 

Sproget er overtaget fra DKP, 
KAP og SAP og VS, som i 1989 
dannede partiet. 

Det er på tide at kigge retorik-
ken kærligt efter i sømmene.

De begreber og ord, man in-
denfor arbejderbevægelsen har 
brugt, fører tilbage til arbejds-
kampenes første tid. De har ledt 
tankerne hen på reelle arbejds-
kampe og revolutioner. Ordene 
bar en enorm kraft i sig og virke-
de hverken banale eller latterli-
ge. De har haft bund i folks erin-
dringer og forestillinger. Disse 
historiske hændelser må ikke 
glemmes, men skal ikke danne 
grundlag for ordvalget i et mo-
derne principprogram.

 ”Kliche” og ”floskel” bety-

der forslidte eller fortærskede, 
tomme talemåder og begreber.

 Det er ord, der lyder flotte 
og pompøse, men som ikke gi-
ver nogen billeder på nethinden 
længere. 

Hos mange mennesker giver 
disse førhen så enormt betyd-
ningsbærende ord blot en vag 
forestilling eller en følelse af 
noget truende, ubehageligt el-
ler urovækkende. De føler afsky 
for retorikken og tager afstand 
fra partiet. 

Nogle mener, at vi er et totali-
tært parti. Det er, hvad alminde-
ligt intelligente mennesker får 
ud af at læse i principprogram-
met. Min kloge gamle mor til ek-
sempel. Hun overvejede ellers 
at stemme på os frem for SF.

Ord i flæng, der er store og 
svære: socialistisk samfundsom-
væltning, et solidarisk samfund, 
fundamentalt brud med kapita-
lismen, herskende klasse, stor-

kapitalen, klassisk imperialisme, 
profitjagt, profithøst, kapitalak-
kumulation, spekulanter, kapi-
talistisk, revolutionens nødven-
dighed, international solidari-
tet, magthavere, klassekamp, 
produktionsmidler, arbejder-
klassen, revolution, borgerskab, 
socialisme. Fra en sticker op til 
valgkampen: multinasserne

Enhedslisten er kommet i re-
gering, har stemt for en finans-
lov og er blevet ”stuerent” hos 
en bredere del af befolkningen. 
Der er potentiale for flere med-
lemmer. Mange stemte på liste Ø 
i protest mod SF. Vi skal holde på 
disse mennesker: gennemskri-
ve programmet så det giver me-
ning at læse uden for-forståelse 
og skoling.

Omformuleringer i princip-
programmets ordvalg betyder 
KILL YOUR DARLINGS. 

”Det er barskt at høre en lop-
pe gø!”. 

Nødvendige principprogramændringer

Hans Jørgen Vad, Aarhus

Én af hovedbestyrelsens stør-
ste fadæser i 2011 var sikkert, 
at den med stemmelighed (8-
8) afslog at bakke op om de ver-
densomspændende demon-
strationer den 15. oktober – 
mere kendt som ”Occupy-bevæ-
gelsen”. Det var især underligt, 
fordi Enhedslisten officielt hav-
de støttet initiativet til demon-
strationerne på flere internati-
onale møder allerede før som-
merferien. 

Det var i hvert fald ikke lige 
den måde, som jeg havde hå-
bet EL skulle markere sig på ef-
ter den flotte valgsejr. Og skep-
tikere kunne blive bekymrede 
for, om vi her så et første skridt 
til den ”søvndalisering” af EL, 
som mange politiske kommen-
tatorer havde kloget sig (og må-
ske håbet) på: Nemlig at vi også 
skulle blive sådan et ”ro-på-

bagsmækken”-parti, som SF har 
udviklet sig til.

Så meget mere velkomment 
var det, at HB den 3. december 
enstemmigt vedtog et uden-
omsparlamentarisk fremstød i 
forlængelse af, at den nye re-
gering den 11. januar havde sid-
det de første 100 dage. Kernen 
i dette er en opfordring til ”af-
delinger landet over til at bruge 
den 11. januar som startskud til 
møder med fagforeninger, ele-
vorganisationer og andre fol-
kelige bevægelser med henblik 
på at diskutere, hvordan vi kan 
fastholde kravet om en ny poli-
tik.”

Det fede ved dette var to ting: 
For det første er det meget læn-
ge siden, at vi centralt fra har 
forsøgt os med et sådant orga-
niseret tiltag – faktisk tror jeg, 
at det var ved EU-topmøde-ak-
tiviteterne i 2002 sidste gang. 
For det andet går det jo stik 

modsat al den snak om ”søvn-
dalisering”. 

Der har naturligvis også væ-
ret skønhedspletter. Fx er ær-
gerligt, at det ikke lykkedes at 
få FU til at godkende en lands-
dækkende løbeseddel ligesom 
netop det med ”møder med fag-
foreninger .. og .. folkelige be-
vægelser” gled ud i den med-
lemsmail, der blev udsendt fra 
Christiansborg den 11. janu-
ar. Så vi mangler stadig noget, 
før hele organisationen bliver 
helt gearet til den arbejdsmå-
de. Men det ændrer jo ikke på, 
at det skal vi blive. Sådan har 
jeg det også med responsen fra 
afdelingerne, hvor det endnu 
er for tidligt at vurdere, hvilket 
omfang den vil få. For det her 
drejer sig om en arbejdsmåde, 
som måske ikke lykkes første 
gang, men så anden eller tred-
je gang. 

Her i Århus tog EL initiativ til 

et finanslovs-debatmøde i ok-
tober med formænd fra LO og 
FTF (LO/FTF har nu indkaldt til 
debat mellem AØF som opfølg-
ning på dette). Tilbage i 2006 
var det faktisk også et ud-
spil fra Århus-bestyrelsen, der 
skabte den fagforeningssam-
ling, som stod bag de voldsom-
me budget-protester. Så det 
kan lade sig gøre.

Men der er jo heller ingen an-
den vej efter at vi i ti år har kæm-
pet for at få den nye regering, 
som vi nu har fået. Skal vi også 
have en ny politik, må vi helt 
konkret ud og mobilisere uden-
for Folketinget – en ”ny ny” re-
gering er jo ingen ’option’. Derfor 
er det så vigtig en arbejdsmåde, 
at vi må have den med i det stra-
tegi-papir, som vi skal vedtage. 
”Enhedsfront” hed det som be-
kendt i gamle dage – men jo ikke 
nødvendigvis ”gammeldags” af 
denne grund!

100-dages-udspillet – ny stil med skønhedspletter
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  Årsmødedebat  

Christina Jacobsen,  
Nørrebro – Blågård

Tak for en mindre, men trods alt 
udvidet demokratiseringsdebat 
med 3000 enh. p.t.

Jeg er ikke tilhænger af do-
minans af digitaliserings de-
bat. Det er jeg ikke, fordi det 
blandt meget ikke fordrer dyb-
de, jordforbindelse, trivsel el-
ler ro og empatisk træning mel-
lem mennesker. Forhold som er 
basale for, at Enh’s ledelse og 
medlemmer til stadighed ud-
vikler sig, hvis man med rette 
skal udvikle sig som et sociali-
stisk, humanistisk, solidarisk 
parti.

I stedet er dominans af digi-
taliserings debat stærkt frem-
mende for en isoleringskultur 
frem for en fællesskabskultur. 
Det er uansvar.

Om Line Barfods peptalk ift. 
kriminaliseringen af radikalise-
ring:

Når jeg læser svaret, bliver jeg 
meget urolig og i tvivl, om krimi-
naliseringsretorikken har væ-
ret en del af en terapeutisk be-
arbejdning set i lyset af terror 
tragedien. 

I så fald mener jeg, at det er et 
uhensigtsmæssigt sted at ud-
trykke sig i, fordi jeg uhygge-
ligt konstaterer, at din besva-
relse er udtryk for udokumen-
teret propaganda. De postula-
ter du retter mod AFA og andre 
er du nødt til at underbygge, el-
lers er det misbrug af magt.

Repræsentativt demokra-
ti i sig selv er ikke en sikkerhed 
for demokratiets bevarelse el-
ler udvikling. Tænk på Hitler der 
ved demokratiske valg kom til 
magten og derefter skabte dik-
taturet. Den italienske fascis-
me blev et samlingsorgan for 
småborgerlige kredses frygt 
for arbejderbevægelsen. Ef-
ter magtovertagelsen blev pol. 
modstandere forbudt og al op-

position undertrykt. AFA bak-
ker i den grad arb.klassen op. 
Det er en faktuel kendsgerning, 
at arb.klassen gennem flere år 
ikke har mulighed for at organi-
sere sig hensigtsmæssigt i Kbh., 
fordi kbh-sekr. formelt har den 
holdning, at Enh. ikke længere 
er et arbejderparti.

”Der er kvinder, der slides af 
frygt” lyrikerede Carl Sharn-
berg med kløgt. FU/LB skaber 
frygt.

Når FU forbyder selvorgani-
sering i Enh. udvalg og af med-
lemmers liv uden en forudgå-
ende debat og/eller dialog og 
efterfølgende henviser til at 
kunne diskutere det, er der re-
elt tale om en topstyring. En 
styring der følger et kynisk 
princip: Skyd først, spørg bag-
efter. 

LB henviser til at vi ikke skal 
have dobbelte standarder. Jeg 
ved ikke om det er regler for 
standard-dans du kobler din ar-
gumentation op på eller at du 
moraliserer ikke-vold og samti-
dig støtter en angrebs krig i Li-
byen. Den dobbelte standard 
(læs: moral) er indholdsløs at 
forsøge at videresælge. 

At bearbejde tragedien ved at 
forbyde radikalisering og selv-
organisering er ikke ok. Frihed 
til selvorg. er basalt i Enh. Radi-
kaliserings-begrebet er verden 
over af fredsmæglere og kon-
fliktforskere også brugt i en hu-
manistisk sammenhæng, når 
et individ ændrer en destruktiv 
adfærd til en konstruktiv, som 
er meningsgivende for den en-
kelte og dets omgivelser. Med al 
rimelighed må der være en sag-
lig dybde i argumentationen, 
når du udtrykker et menneske-
syn om, at vi ikke må tænke frit! 
Årsmødet har aldrig besluttet 
et menneskesyn, krævende at 
medlemmer skal være partidi-
sciplinære soldater, der ikke må 
tænke frit.

Michael Schølardt, Sydhavnen

”Vi har lært af historien at må-
let ikke helliger midler. Derfor 
er vi imod brug af vold”, skriver 
Line Barfoed. Når historie og er-
faring koges ned på så kort form 
må det nødvendigvis fremstå 
tåbeligt, og kan som sådan kun 
give mening for dem der har en 
klar pacifistisk holdning. Det er 
næppe Lines holdning, når det 
tages i betragtning at hun uden 
større problemer har stemt for 
grove voldsanvendelser og mid-
lerne hertil. 

Når Line ydermere bruger 
AFA, som bekæmper fascismen, 
til at der kan laves den samme 
formel som i holdningen til mas-
sakren i Oslo, så er enhver nu-
ance forsvundet. Tilbage står at 
vi skal forlade os på statsmag-
ten, som den til enhver tid høje-
ste moral. Men når staten døm-
mer ROJ-TV for terrorstøtte bør 
Enhedslisten ikke vende sig mod 
ROJ-TV af den grund, lige så lidt 
vi ikke er forpligtiget til at støtte 
alt hvad ROJ-TV mener eller PKK 
foretager sig. Selvfølgelig skal 
vi kippe med flaget og give skul-
derklap til de tapre unge menne-
sker der risikerer liv og helbred 
for at afsløre højreekstremister 
i statsapparatet. PET har jo ikke 
særlig travlt med dette, idet ti-
den som altid går med fængs-
ling, trusler og registrering af 
venstreorienterede. Som Poul 
Schmidt bemærkede viste PET-
rapporten, at myndighederne er 
total blind på det højre øje. Kun 
AFA, Redox og Demos’ arbejde 

afslører hvad der gemmer sig 
under stenene. Eller læs blot Po-
litiken søndag d. 8.1.12 om hvor-
ledes den tyske præst der råb-
te skub i demonstrationer vendt 
mod tyske fascister blev ankla-
get for dannelse af en ”kriminel 
forening” og opfordring til vold. 
Mens de selvsamme fascister i 
nogenlunde ro og fred kun myr-
de op imod 10 personer.

Er den historiske erfaring ikke 
at de europæiske arbejderparti-
er viste sig svage eller ineffek-
tive til at bekæmpe fascismen? 
Og var det ikke ofte af de samme 
grunde som de er svage overfor 
imperialismen: de accepterer sta-
tens moralske autoritet og fore-
trækker en topstyret tilgang til 
politiske forandringer? 

Er disse forhold ikke tydelige 
historisk i såvel forholdene om-
kring den spanske, italienske og 
tyske fascisme? Med fascismens, 
eller i hvert fald den ekstreme 
højrefløjs, nutidige fremmarch 
i Europa, skal vi da basere vo-
res modstand på de europæiske 
statsapparaters høje moral? Er 
den danske statsmagt nu ophø-
jet til den skinbarlige inkarnati-
on af retfærdighed, eller har bl.a. 
den politiske overvågning, der 
delvis afdækkes i PET-rapporten, 
og deltagelse i diverse imperiali-
stiske eventyr ikke snarere vist, 
at der ikke er noget afgørende 
nyt? Og er der på den baggrund 
ikke al mulig grund til at være 
mere omhyggelig i sine analyser 
og handlinger, i stedet for blot at 
snakke magten efter munden og 
lukke munden på andre?

FU’s evigheds maskineri

Fra ”skub” til AFA til Breivik  Om vold og antifascisme 

For at styrke debatten op til årsmødet, sættes  
den tiladte 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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Per Clausen, på vegne  
af Forretningsudvalget

Enhedslisten er ikke et pacifi-
stisk parti. Vi anerkender ikke 
bare retten til at føre væbnet 
kamp mod besættelse og et un-
dertrykkende diktatur. Vi er-
kender også, at det i nogen til-
fælde er både nødvendigt og 
rigtigt at gøre dette. Dette be-
tyder ikke, at vi støtter ethvert 
middel en, som kan tages i an-
vendelse i en sådan kamp. Det 
er baggrunden for, at vi flere 
gange har taget afstand fra no-
gen af de midler, som f.eks. FARC 
har brugt. Striden om støtten 
til Fighters and Lovers på sid-
ste årsmøde handlede derfor 

om, hvorvidt en støtte til Figh-
ters and Lovers kunne opfat-
tes som en støtte til FARC eller 
ej. Jeg opfatter på den baggrund 
ikke støtten til Fighters and Lo-
vers, som udtryk for, at årsmø-
det var uenig i hovedbestyrel-
sens holdning til FARC og FARCs 
metoder, men som et udtryk for, 
at årsmødet var uenig i hoved-
bestyrelsens opfattelse af, at 
en sådan støtte kunne opfattes 
som en støtte til FARC.

Det er vores opfattelse, at 
vold og væbnet kamp er mid-
ler, der kun bør benyttes, når 
muligheden for at bruge andre 
midler er udtømt. Derfor tager 
vi klart afstand fra enhver an-
vendelse af vold i den politiske 

kamp i Danmark i dag eller i lig-
nende samfund. Denne hold-
ning er så klar, at vi ikke mener, 
vi kan samarbejde med organi-
sationer, der i praksis anvender 
eller går ind for anvendelse af 
vold i den politiske kamp i Dan-
mark. Vi ved godt, at AFA ved 
siden af den voldelige aktivi-
tet har deltaget i en lang række 
fornuftige aktiviteter, men det 
ændrer intet ved vores princi-
pielle holdning til umuligheden 
af et samarbejde med organi-
sationer, der anvender eller går 
ind for vold som et led i den poli-
tiske kamp i Danmark.

Det betyder ikke, at vi over-
lader den antifascistiske kamp 
i Danmark til myndighederne, 

selv om vi fastholder, at politiet 
skal gribe ind over for voldelige 
højreekstremister og kritiserer 
dem benhårdt, når de ikke lever 
op til deres ansvar. 

De højreekstreme kræfter 
kan kun bekæmpes effektivt 
ved en bred folkelig modstand, 
som Enhedslisten bl.a. har ar-
bejdet for i Århus og ved at løse 
de sociale problemer, som dan-
ner den sociale basis for rekrut-
teringen til det racistiske eks-
treme højre. I det arbejde er det 
vigtigt at modarbejde alle for-
søg på at beskrive kampen mod 
den yderste højrefløj som vol-
delige konflikter mellem ekstre-
me grupper på venstre- og høj-
refløjen.

Anders Liljensøe, Assens

Som kunstner skuer man ud 
over landskabet, vælger sin far-
ve med omhu og lader inspiratio-
nen og skabertrangen få frit løb!

Politik er mulighedernes 
kunst: man skuer ud over land-
skabet, vælger sin farve, for 
med omhu at abstrahere fra 
denne – man har en farve, til 
man vælger en ny!

For tredje uge i træk tordner 
CEPOS frem i æteren via DR’s 
blå legesvende på P1, uden do-
kumentation for deres menne-
skefjendske propaganda: En en-
lig kontanthjælpsmodtager får 
10.044 kr. pr. måneden, men ikke 
1 kr. hvis konen er i arbejde. Hvis 
de begge er på kontanthjælp, så 
modtager kun den ene 10.044 kr. 
Besidder de værdier for 10.000 
kr., må de først gå fra hus og hjem!

For at oppebære fuld under-
støttelse skal man minimum 
tjene 20.375 kr. pr. måned. Diffe-
rencen er ikke de få kroner, som 
CEPOS løgnagtigt postulerer!

De politiske ”kunstnere” un-
dersøger ikke landskabet før de 
svinger penslen. De stiller sig 
blot op i køen hos farvehandle-
ren, for skyndsomst at udskifte 
paletten. 

SF’s Őzlem Cekic har, i sit 
knæfald for Joakim B. Olsen, 
fundet et totalt atypisk tilfæl-
de frem. Men, da S under ingen 
omstændigheder vil stå til-
bage for SF, så buldre landets 
Statsminister samt Beskæf-
tigelsesministeren frem med 
CEPOS påstande om at Dan-
marks Statistik skulle give ud-
tryk for, at kvinder på kontant-
hjælp ikke gider arbejde. At det 
drejer sig om 33 kvinder, som 
CEPOS, med lys og lygte, har 
fundet frem til lejligheden og 
at Danmarks Statistik har ta-
get klart afstand fra dette i P1’s 
detekter, gør tilsyneladende 
ikke indtryk på den mørkeblå 
duo Mette Frederiksen og Helle 
Thorning Schmidt – de lader sig 
ikke distrahere af fakta, de si-
ger: ”Blåt er jo’ altid pænt!”.

Johan Keller, Gladsaxe

Der er nu gået over 100 dage si-
den vores valgsucces, men val-
get var kun en omfordeling af 
de 40 % stemmer mellem S, SF 
og Ehl. Ehl har stadig en interes-
seret presse, så længe vi er tun-
gen på vægtskålen, men det er 
usikkert om det varer ved. Må-
ske vil S og R snart skifte til bor-
gerlige samarbejdspartnere.

Folketingsgruppen er kom-
met med gode udmeldinger om 
bl.a. miljøring, klimaplan, Nord-
søaftale og den liberalistiske EU-
”traktat” som er på vej – og så har 
Johanne også fået tid til at anbe-
fale det borgerlige TV 2, men så-
dan noget er nok svært at sige 
nej til. Derimod hører man ikke så 
meget til Ehl’s andet ben, det ik-
ke-parlamentariske niveau med 
demonstrationer og aktioner og 
underskriftindsamlinger og læ-
serbreve, selvom medlemmer-
ne er strømmet ind i uset tempo. 
Det er vel nu – med den øjeblik-
kelige offentlige nysgerrighed – 
at Ehl skal sætte alle sejl til for at 
flytte holdninger i befolkningen 
på en masse områder?

Med de fremlagte bøger, film 
og reportager fra landet – og 
manipulerede dokumenter fra 
Forsvarsministeriet – er det nu 
vi aktivt skal kræve tropperne 
hjem fra Afghanistan!

Med udgangspunkt i S-SF 
holdninger før valget er det nu 
vi skal kræve, at Danmark an-
erkender Palæstina – og sam-
tidig drosler vores kontakter til 
apartheidstyret i Israel ned!

Vi må kunne gøre kravet om 
oprettelsen af en offentlig bank 
for almindelige lønmodtage-
re til et folkekrav, før folk glem-
mer hvordan det var finanskri-
sen begyndte!

Og måske allervigtigst, mens 
politikerne træder vande: en 
samlet manifestation der siger 
nej til den EU-traktat der for al-
tid vil binde EU og Danmark til 
at føre liberalistisk økonomisk 
politik!

Og så er der andre emner vi 
også snart bør tage hul på, f.eks. 
gylle-landbrugets ødelæggelse 
af naturen og dyrenes velfærd.

Det nytter ikke at vente på 
bedre tider – vi skal selv være 
med til skabe dem?

Svar til Christina Jacobsen, Morten Riis og Michael Schølardt

Når farverne falmer 

Hvad sker der nu?  Diverse  
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Robert Refby, Vanløse

Menneskerettigheder, politi & 
psykiatri. UPR, FN’s universel-
le periodiske vurdering af men-
neskerettighederne, gav kri-
tik/anbefalinger til Danmark 
på 133 punkter. Heriblandt én 
om ”identifikation af politibe-
tjente”. 

Regeringen henviste til, at 
det allerede ér muligt; ”I Dan-
mark har politibetjente pligt 
til at oplyse navn og tjeneste-
sted på anmodning fra enhver 
borger, i forbindelse med de-
res arbejde”! Institut For Men-
neskerettigheder, IFM, har be-
mærket, at dè ikke finder ord-
ning tilstrækkelig, og anbefaler 
”umiddelbare identifikations-
numre på politiets uniformer”. 

SRSF regeringen har tilsyne-
ladende ikke tænkt sig respek-
tere anbefalingen fra UPR og 
IFM, trods det, at aktuelle kla-
ger over politiets hårdhændede 
arrestationer ikke er blevet af-
gjort på grund af netop ”vanske-
ligheder med identifikation af de 
involverede betjente”! Men end-
nu værre er, at nugældende in-
struks fortsætter; ”Undtaget er 
dog særlige tilfælde, for eksem-
pel hvis….borger..tydeligvis li-
der af en psykisk sygdom” ! Alt-

så en indskrænkning af menne-
skerettigheder for psykisk syge 
ved kontakt med politiet, og an-
tageligvis også gældende pårø-
rende og vidner til sådanne si-
tuationer? Afgjort arbitrært på 
stedet af den enkelte politibe-
tjent! Uniformerede politibe-
tjentes uddannelse i psykia-
tri ikke er tilstrækkelig, og uni-
formen virker ofte direkte kon-
fliktskabende. 

I Norge er politiet i civil og ind-
tager en tilbagetrukket rolle 
ved afhentninger m.v., ligesom 
man i Danske Regioners Psyki-
atriudvalg arbejder med at ind-
føre specialambulancer beman-
det med psykiatrisk uddannet 
personale. Vor repræsentant på 
konferencen ikke tog tråden op 
fra mit indlæg, og psykiatride-
batten i EL er lagt død, men jeg 
vil opfordre HB og kammerater-
ne i FT til, at vi tager sagen op 
med justitsministeren, om poli-
tiinstruksen, og med sundheds-
ministeren, om indskrænknin-
gen af psykisk syges menne-
skerettigheder, og at vi i det 
hele taget presser SRSF til at 
tage FN’s, UPR’s kritik af Dan-
marks forvaltning af menne-
skerettigheder mere alvorligt 
end den borgerlige regering og 
DF gjorde.

Menneskerettigheder

Flemming Leer Jakobsen, Vejle

Jeg faldt over en skræmmende 
viden, som viser at restprodukt 
fra DDT (kaldet DDE) i dag bli-
ver optaget af mennesker. Det 
sker selvom det nu er flere år-
tier siden det blev forbudt. Den 
svenske dokumentarist Steffan 
Jarls blod bliver i filmen ”Under-
kastelsen” testet for forskellige 
kemikalier. Niveauet af DDE vi-
ser, at det bliver optaget løben-
de. Det sker igennem fødevarer.

En virkning af DDE er, at det 
får binyrerne til at skrumpe el-

ler helt forsvinde. Resultatet 
er, at dannelsen af kortisol bli-
ver hæmmet eller helt stopper. 
Det skulle have indflydelse på 
den enkeltes evne til at håndte-
re stress & skulle også indirek-
te have indflydelse på blodsuk-
keret.

Dette er så et kemikalie, som 
blev forbudt. & med helt uven-
tede bivirkninger.

Ved overgangen til det indre 
marked 1. juli 1987 blev 100.000 
utestede kemikalier med et slag 
godkendt til salg i Danmark. Det 
er først nu her i de senere år, 

at forskere er begyndt tænke 
cocktail-effekten af flere kemi-
kalier ind påvirkningen af men-
nesker. Så hvad effekten af de 
kemikalier er på den enkelte vi-
des ikke.

Men DDEs påvirkning bety-
der, at vi idag ikke længere kun 
kan se isoleret på psykiske lidel-
ser. ADHD & andre psykiske li-
delser kan måske have sin årsag 
i den kemiske cocktail, vi alle er 
udsat for. Dette er bare endnu 
et argument for at fjernelsen af 
kemi i hverdagen & økologi skal 
fremmes mest muligt.

Skræmmende kemikalier Fyr direktøren
Leif Hohn, Esbjerg

Vestas skal spare. Jamen det er 
fint. De starter øverst oppe. Det 
vil sige direktøren selv. Fyr ham. 

Der er ingen direktør der er 
14.mio. værd i løn om året. Det 
er simpelthen tyveri over for de 
ansatte. Det viser sig jo også, at 
han ikke kan lede Vestas. Ingen 
direktører i noget firma, uanset 
hvor, er en sådan løn værdig.

Husk. Det er den alm. Arbej-
der, der tjener pengene. Ikke di-
rektørerne. Så løn over 5 mio. er 
tyveri fra arbejderne.

Anders Kristensen, Roskilde 

Enhedslistens sundhedspolitiske 
principprogram hedder Sundhed 
og helhed, og her står skrevet, at 
vi ”(...)udgår fra et helhedssyn på 
menneskets sundhed og på sam-
menhængen mellem samfunds-
forhold og sundhed”. Endvidere 
står der, at forskning i og anven-
delse af naturlægemidler, alter-
nativ behandling, og ikke-kemi-
ske sundhedsfremmende be-
handlingsformer skal fremmes.

Jeg synes det giver rigtig god 
mening, at Enhedslisten forsø-
ger at fremme behandling, der 
ikke indebærer medicinering. 
Mange mennesker benytter al-
ternative eller medicinfrie be-
handlinger som psykoterapi, 
psykolog, homøopati, kostvej-
ledning osv. og er glade for det, 
men det danske samfund har al-
drig vist synderlig interesse for 
disse former for behandling eller 
på nogen måde støttet uddan-
nelse eller brug af dem. En af de 
eneste initiativer jeg kan kom-
me på, er RAB-ordningen (Re-
gistreret Alternativ Behandler), 
som behandlere tilknyttet be-
handlerorganisationer kan kom-
me ind under – men jeg synes der 
mangler fokus fra det offentlige 
på, at der er andre måder at be-

handle mennesker på end me-
dicinindustriens metoder. Ikke 
mindst for at støtte mennesker, 
der ønsker alternativ behand-
ling, så de kan finde vej gennem 
de mange behandlingsformer – 
for så længe samfundet helt luk-
ker øjnene for deres effekt, står 
de mennesker meget alene.

Et område hvor medicine-
ring er meget udbredt, er inden-
for psykiatrien. Jeg ved, at flere 
brugerorganisationer efterlyser 
mulighed for fravalg af medicin 
og medbestemmelse i behand-
lingen, men der er desværre sta-
dig lang vej til, at man som psy-
kiatribruger selv kan vælge, om 
man ønsker medicinsk behand-
ling, samtaleterapi uden medicin 
– eller et forløb, hvor samtalete-
rapien er i fokus, men hvor medi-
cinering kan være en støtte.

Når Enhedslisten til de kom-
mende regionsvalg får mange 
ind i regionsrådene, håber jeg, at 
vi kan være garant for, at tradi-
tionel behandling ikke hver gang 
bliver den eneste mulighed. Der 
er brug for forskning og udvik-
ling af vores viden på området, 
og måske endda anerkende, at 
selvom en behandlingsform ikke 
er fuldt ud videnskabeligt be-
vist, kan den stadig være til glæ-
de for mange mennesker.

Alternativ og medicinfri behandling
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Tobaksvarer bag et forhæng
Henning Sørensen, Djursland

De borgerlige partier raser over 
regeringens forslag om en lov 
der påbyder at tobaksvarer ikke 
må være synlige i butikkerne. 
Enhedslistens støtter dette for-
slag, og det finder jeg helt i orden.

Derimod er det ikke konse-

kvent, at vort parti kræver hash 
legaliseret. Samfundet har mere 
end problemer nok med den åh 
så frie alkohol. Den burde egent-
lig heller ikke være synlig i bu-
tikkerne. I en tid med store øko-
nomiske problemer bør vi arbej-
de for at stække kilderne til livs-
stilssygdomme mest muligt.

I de forgangne måneder har Enhedslisten gennemgået en lang ræk-
ke jobansøgninger. Vi vil gerne sige tusind tak til alle ansøgere for 
jeres interesse og tilbud om arbejdskraft. Det har været meget van-
skeligt at vælge mellem så mange dygtige jobsøgende.

line Hjarsø er ny uddannelsespolitisk medarbejder på Christians-
borg. Line, skal bl.a. rådgive vores uddannelsespolitiske ordførere og 
holde kontakt til vores mange samarbejdspartnere og medlemmer, 
som arbejder med området.

anders jonassen er ny sekretariatsmedarbejder på Christians-
borg. Anders skal bl.a. udføre, koordinere og følge op på diverse ad-
ministrative og politiske opgaver i sekretariatet.

Pia Svane er ny faglig sekretær på Landskontoret. Pia bl.a. skal 
være med til at opbygge en organizeruddannelse for faglige net-
værk og sammen med Fagligt landsudvalg bidrage til at udvikle det 
faglige arbejde i Enhedslisten.

jesper Kiel er ny kommunal- og regionsvalgsmedarbejder. Jesper 
skal koordinere forberedelsen af kommune- og regionsvalget i 2013.

Velkommen til!

John Graversgaard, Aarhus,  
Internationalt udvalg

Efter at USA har mistet terræn 
i Latinamerika, har vi set en 
progressiv udvikling hvor USA-
støttede torturstater er afløst 
af progressive regimer med 
støtte i folkelige bevægelser.

Men USA fortsætter sin vel-
kendte torturpolitik i Central-
asien, Mellemøsten og nu også 
i Afrika med forstærket kraft 
gennem AFRICOM. Det sker 
gennem bestikkelse af korrup-
te politikere og militærfolk, me-
dens torturfængslerne fyldes 
til randen. Og med NATO’s over-
gang til global intervention, er 
de europæiske lande og hermed 
Danmark blevet spændt hårde-
re for en militaristisk og aggres-
siv politik på verdensplan.

  CIA og deres hemmelige 
SOF(Special Operations For-
ces) har enorme summer til rå-
dighed, og Obamas nye strate-
gi med såkaldt ”soft power” og 
droner understøtter USA’s op-
deling af verden i militærdi-
strikter. Den katastrofale poli-
tik fra Irak og Afghanistan hvor 
CIA fodrede krigsherrer med 
dollars, er blevet normen. Man 

er  parat til at alliere sig med 
hvem som helst, og de reaktio-
nære hovedrige Golf-stater er 
parat til at betale regningen. 

  Gennem såkaldt humanitær 
intervention og R2P( Responsi-
bility to Protect)-doktrinen har 
imperialismen fået et politisk 
våben, som de forstår at bru-
ge. Gennem kontrol med globale 
medier og intensive kampagner 
kan en nation og regime stemp-
les som ondskaben selv og dets 
suverænitet sættes ud af spil 
og landet invaderes og besæt-
tes. Ligesom R2P er blevet USA’s 
nye strategi for oprørsbekæm-
pelse. 

  Desværre har  socialister 
af blandet observans udvist 
stor  naivitet om  NATO og im-
perialismens nye strategier og 
ideologi.  Det kræver at vi nøje 
analyserer den globale udvik-
ling, beskriver klassefjenden og 
opstiller et alternativ til imperi-
alismens såkaldte humanitære 
interventioner.

  Enhedslisten må fastholde 
imperialisme begrebet og føre 
en konsekvent fredspolitik, 
som støtter  folkenes kamp for 
demokrati, selvbestemmelse og 
retfærdighed.

Fasthold kampen mod USA-imperialismen

  Nye ansatte  

  Årsmødedatoer  

| 1. februar kl. 12.00 Frist for alle hovedforslag, indkomne  
 forslag, ændringsforslag til vedtægter og program, samt for  
 opstilling til urafstemning. 

| 25. februar Seminar om Enhedslistens strategi og årsmøde- 
 vedtagelsen om Enhedslistens politiske mål 2012-2016. 

| 10. marts Seminar om FN og militære aktioner. 

| 14. marts kl. 12.00 Frist for alle ændringsforslag til de stillede  
 forslag, og frist for opstilling til HB, hvis opstillingstekst  
 og billed skal med i april nr af Rød?Grøn. 

| 9.-18. april Urafstemningsmøder i afdelingerne. 

| 19. april – kl. 12.00 Frist for urafstemningsresultater  
 og for opstilling til HB, kritisk revisor, Rød Fonds bestyrelse  
 og Lovudvalget. 

| 4.-6. maj Enhedslistens årsmøde i Bededagsferien 2012.  

landsseminar  

i Enhedslistens Ungdomsnetværk

17.-18. februar i København

Spændende oplæg • Debatter • Hygge • Festlige indslag

Spændende oplæg • Debatter • Hygge
Kom med, når enhedslistens ungdomsnetværk skyder sit første  
landsseminar i gang. Seminaret spænder over to dage  
og byder på spændende oplæg, debatter, hygge og festlige indslag.

vil du vide mere om arrangementet, kan du skrive til ung@enhedslisten.dk eller besøge facebook.com/unge.enhedslisten.
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Seminar om FN, militære aktioner  
og Danmarks fremtidige rolle

10. marts kl. 10-17. TIbs lokaler, Mølle allé 26, Valby

Forberedende debat om den resolution, det kommende årsmø-
de skal tage stilling til.

Program:

11.00–12.30 Paneldebat med eksterne eksperter bl.a.  
 Gunner Olesen, RIKO – Rådet for International  
 Konfliktløsning og Preben Wilhjelm,  
 lic.jur, fhv.MF’er
13.00–13.15  Fremlæggelse af resolutionsforslag  
 v. Mikael Hertoft, HB
13.15–16.00 Gruppearbejde
16.00–17.00 Afslutning i plenum

Deltagergebyr kr. 100,-
Tilmelding til landskontoret@enhedslisten.dk.

  Spark årsmødedebatten i gang 

Strategiseminar  
– vær med til at forme Enhedslistens fremtid

25. februar. 3F Vestfyn, langelandsvej 3, Middelfart

På Enhedslistens strategiseminar skal vi diskutere vores poli-
tiske mål for de kommende 4-5 år. Hvordan hænger vores mål 
sammen med vores socialistiske strategi, og hvad det betyder 
for vores prioriteringer, politisk og organisatorisk?

Der bliver oplæg fra tre forskellige medlemmer, hvor de giver 
deres bud, og derefter diskussion og gruppearbejde.

Seminaret leder frem mod en vedtagelse på årsmødet i maj. 
Til debatten har Hovedbestyrelsen skrevet et oplæg, der fin-
des på www.enhedslisten.dk/strategiseminar25feb

Vi ses i Middelfart! 

Program:

11.00–11.10 Velkomst og praktiske bemærkninger  
 v. Rasmus Bredde
11.10–11.25 Baggrund: HB ś overvejelser, processen  
 v. Stine Brix
11.30–13.00  Vores kamp for socialismen og hvilket parti  
 skal vi være? 15 min. oplæg v. Per Clausen,  
 Jakob Lindblom og Hans Jørgen Vad
13.00–14.00 Frokost
14.00–16.00 Gruppearbejde inkl. pause
16.00–17.00 Plenum med tilbagemeldinger fra grupperne
17.00–18.00 Opsamling v. Finn Sørensen
17.00–18.00 Mulighed for at smøre madpakke til hjemrejsen

Tilmelding hos landskontor@enhedslisten.dk senest  
13. februar kl. 12. Deltagerne opfordres til at fremsende  
evt. konkrete ændringsforslag senest 17. februar kl. 12.

Kære medlem af enhedslisten

Årsmødet nærmer sig. I den forbindelse skal du være med til 
at kvalificere debatten og gøre os alle sammen meget klogere 
med dine synspunkter og argumenter i forhold til årsmødets 
hovedforslag, ændringsforslag og den øvrige aktuelle debat 
op til årsmødet.

Derfor har Hovedbestyrelsen besluttet, at debatten op til års-
mødet skal synliggøres i form af en specifik årsmødedebat-
mail. Indholdet vil være markante og centrale debatindlæg, 
hvor synspunkter og modsætninger mødes, og hvor der vil bli-
ve henvist til videre læsning.   

For at synliggøre debatten endnu mere vil Hovedbestyrelsen 
også inddrage Netforum, hvor der vil blive oprettet decidere-
de årsmødetråde. Hold derfor øje med Netforum fra starten af 
februar, hvis du vil deltage aktivt i debatten.

Alle medlemmer af Enhedslisten vil i slutningen af januar/
starten af februar få tilsendt en mail, hvor det vil være muligt 
at tilmelde sig årsmødedebatmailen. Det er derfor vigtigt, at 
du holder øje med denne mail og tilmelder dig årsmødedebat-
mailen, så du får et tematiseret overblik over de vigtigste de-
batemner og synspunkter.

På vegne af Hovedbestyrelsen og med venlige hilsner 
Lars Hostrup Hansen og Lasse P. N. Olsen 

LGBT-politik: Ny regering, nye muligheder?
11. februar, Studiestræde 24, st., København

LGBT-politik (lesbian, gay, bisexual and transgender) er et 
område, der er blevet forsømt i mange år, og et af de steder, 
hvor Enhedslisten i dag har store muligheder for både at be-
virke betydningsfulde forandringer og profilere sig selv. Flere 
vigtige sager har fået opmærksomhed i løbet af det sidste år, 
men for mange er det et område der ikke findes meget politisk 
overblik over. Her er mulighed for at få gjort nogle grundlæg-
gende og aktuelle problemstillinger klare og diskutere, hvad vi 
kan gøre for at fremme de nødvendige forandringer.

Program:

11.00–11.45 Vibe Grevsen, landsledelsesmedlem  
 fra LGBT Danmark, sygeplejerske stud.  
 Hvem undersøger undersøgerne?
11.45–12.30 Ole Markussen, LGBT Sundhed, projektleder.  
 Om videnscenter for LGBT sundhed
12.30–13.00 Frokostpause
13.00–13.45 Chris, socialrådgiver. Tavshedens magt:  
 Vi har slet ingen problemer her!
13.45–14.30 Stine Brix, sundhedsordfører, stud. med.  
 Den aktuelle politiske situation.
14.30–15.00 Debat. Diskussion af dagens emner og forslag 
 til handling.
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Enhedslisten havde  
den 18. januar:  

8.003 medlemmer

Konference i København: 

Krisen i Europa  
– venstrefløjens alternativer
17.-18. marts, Ørestad Gymnasium,  
Ørestads boulevard 75, København S

Talere:
Samir Amin, egyptisk økonom og forfatter, leder af Third 
World Forum, Dakar.
Susan George, politolog og forfatter, Transnational Institute.
Haris Golemis, leder af Nicos Poulantzas Instituttet, Athen, 
og medlem af Transform!Europe-netværkets bestyrelse.
Elmar Altvater, politolog og forfatter, forhenv.   
professor på Freie Universität, Berlin.
Elisabeth Gauthier, leder af tænketanken  
Espaces Marx, Frankrig, og medlem af Transform!Europe 
-netværkets bestyrelse .
Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory.

Tilmeld dig og læs mere om konferencen og talerne på  
www.transformdanmark.dk

Indbetal dit deltagergebyr på Reg. nr: 8401, Konto nr.: 1544180, 
skriv dit fulde navn og mærk indbetalingen med Transform 
tilmelding – ellers kan vi ikke registrere at du har betalt.

Transform Danmark står for arrangementet i samarbejde  
med det venstreorienterede Transform!Europe-netværk 
(med afdelinger i 16 lande), Tidsskriftet Det Ny Clarté,  
Oplysningsforbundet Grobund, Tidsskriftet Solidaritet,  
Kritisk Debat, Socialistisk Information m.fl.

Enhedslisten støtter op om konferencen.

Introduktionsmøder for nye medlemmer
Kom og hør mere om partiet og hvordan du kan få indflydelse.

Det næste introduktionsmøde for nye medlemmer afholdes  
i aarhus søndag den 18. marts kl. 11-16.

Se mere information i kalenderen på enhedslisten.dk  
eller tilmeld dig direkte hos landskontoret, 
landskontoret@enhedslisten.dk eller på tlf. 3393 3324.

SI

Læs mere og bestil på: 

www.socialistiskinformation.dk

Få et politisk nyhedsbrev med analyse, information og holdning

Det er lige dig …

Marxistiske skriblerier

Gratis

Landsmøde i Queer Udvalget

11. februar kl. 16-17.30. Studiestræde 24, st. 

Foreløbige punkter:

- Opsamling på seminaret
- Priden
- 8. marts

Forslag til punkter må meget gerne meddeles inden  
udvalgsmødet den 9. februar 2012.

(Landsmødet stater umiddelbart efter LGBT-seminaret.)

brug dit netforum
Bland dig i diskutionerne – eller opret dit eget emne

netforum.enhedslisten.dk

Du har modtaget en adgangskode på mail. Hvis du ikke kan finde den eller ikke har modtaget den,  
kan du få en ny på netforum.enhedslisten.dk/user/password
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billund (G) 25. feb 10.00
bl.a. om halvårsplan.Fri Sam, Banegårdsvej 45, 
7200 Grindsted
billund (M) 6. mar 19.00
Fri Sam, Banegårdsvej 45, 7200 Grindsted
bornholm (G) 28. jan 15.00
iKærnehuset i Allinge
Rønne Centralbibliotek, Pingels Allé 1, Rønne
bornholm (M) 21. feb 19.00
Rønne Centralbibliotek, Pingels Allé 1, Rønne
brøndby (G) 28. jan 14.00
Stiftende generalforsamling i Enhedslisten 
Brøndby. Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31 
Brøndby
Christianshavn (M) 7. feb 19.30
Tema om EU (med ekstern oplægsholder) 
Christianshavn Beboerhus, Dronningensgade 
34, 1420 København K
Christianshavn (M) 7. mar 19.30
Forberedelse af årsmøde. Christianshavn 
Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 Køben-
havn K
Djursland (M) 13. feb 19.15
Café Kolind Kolind
Djursland (a) 27. feb 19.15
Åbent bestyrelsesmøde. Café Kolind Kolind
Favrskov (M) 7. feb 19.30
Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted
Favrskov (M) 1. mar 19.45
om Årsmødet. Overdrevets Fælleshus, Over-
drevet 1, 8382 Hinnerup
Faxe (G) 6. feb 19.30
i mødelokalerne hos Bækvang,Steen 
Kjærsgaard, Tornemarksvej 9, Kongsted, 4683 
Rønnede
Frederikshavn (M) 7. feb 19.30
Temaaften. Peder Hvelplund (Enhedslisten 
Hjørring) giver sin vurdering af fordele og 
ulemper ved biogas. Maskinhallen Frederik-
shavn, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn
Faaborg-Midtfyn (M) 12. feb 13.00
Mødet afholdes i kvaerndrup. Adresse og dag-
sorden udsendes paa mail. 
Gladsaxe (M) 2. feb 19.30
Emne sendes ud via Liste Ø-Nyt. Aktiv-centret, 
Telefonvej 8E, 2860 Søborg
Gladsaxe (M) 1. mar 19.30
Emne sendes ud via Liste Ø-Nyt. Aktiv-centret, 
Telefonvej 8E, 2860 Søborg
Gribskov (O) 6. feb 19:30
Søren Søndergaard fortæller om krisen i 
euroen og det danske EU-formandskab. Kul-
turklubben Sol, Sand og Socialisme i samarbe-
jde med Lokalafdelingen af Folkebevægelsen 
Mod EU. Tisvilde Bio, Hovedgaden 38, 3220 
Tisvildeleje
Guldborgsund (G) 21. feb 19.00
Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F

Guldborgsund (M) 28. feb19:00
Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F
Herlev (G) 8. feb 19.00
Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18, Herlev
Hillerød (G) 22. feb 19.30
Generalforsamling Hillerød/Allerød. Enhedslis-
ten Hillerød C/O Røde hus, Holmegårdsvej 2, 
3400 Hillerød
Hvidovre (M) 1. feb 19.30
Karsten Ditlevsen, ansat i folketingssekretari-
atet som arbejdsmarkedsmedarbejder, indleder 
om vilkårene for den arbejdsløse og social 
dumping. Rytterskolen, Kirkeplads 1 Hvidovre
Kolding (G) 30. jan 19.00
KUC, Ågade 27 , 6000 Kolding
Middelfart (a) 11. feb 9.30
Kommunal politisk konference for alle medlem-
mer i middelfart afdeling.. 3F Vestfyn, Lange-
landsvej 3, 5500 Middelfart
Nordvest (a) 31. jan 19.00
Studiekreds om fattigdom og ulighed, aftenens 
tema er ”Velstand versus velfærd – hvorfor er 
det ikke det samme?” Oplæg ved Peter Nielsen 
forfatter til bogen ”Velstandssamfundet”.
Bogcafeen NV, Frederikssundsvej 64, st., 2400 
København NV
Nordvest (M) 9. feb 19.00
Åbent bestyrelsesmøde. Bogcafeen NV, Fred-
erikssundsvej 64, st., 2400 København NV
Nordvest (G) 25. feb 14.00
Generalforsamling, der vil være mulighed for 
efterfølgende at spise en middag sammen.  
Bogcafeen NV, Frederikssundsvej 64, st., 2400 
København NV
Nørrebro - blågård (G) 11. feb 13.00
Der er fælles spisning efter generalforsamlin-
gen til 30 kr. Der vil være børnepasning under 
generalforsamlingen. Tilmelding til spisning 
og børnepasning senest d. 8.2.2012 til Gitte på 
blaagaard@enhedslisten.dk
Beboerlokalerne i Blågårdsgade 36
randers (O) 30. jan 19.00
offentligt møde med Stine Brix (MF).Fritidscen-
tret, Vestergrave 30, 8900  Randers C
randers (M) 8. feb 19.00
Om arbejdsløshed. Helle Nielsen vil komme 
med et oplæg til mødet
Randers Lejerforening, Østervold 2, 3., 8900 
Randers C
randers  (M) 29. feb 19.00
Om kommunalpolitik. Bjarne Overmark vil 
komme med et oplæg til mødet. 
Randers Lejerforening, Østervold 2, 3., 8900 
Randers C
roskilde (G) 12. feb 12.00
Fælleshuset, Højen 15
rødovre (a) 28. jan 
Arbejdsgruppemøde. Rødovregård, Kirkesv-
inget 1, 2610 Rødovre
Skive (M) 7. feb 19.00
Skive (M) 6. mar 19.00
Vejle (G) 8. feb 19.00
Generalforsamling med efterfølgende 
strategidebat. Bygningen, Ved anlæget 14b, 
Vejle

Vejle (a) 20. feb 19.00
Åbent bestyrelsesmøde Hos Anja Andersson, 
Vesterløkke 44, Ny Nørup, Bredsten
Vesterbro (M) 7. feb 19.30
Temaet om Grøn Vækst med oplæg fra blandt 
andet Maria Reumert Gjerding.
Demokratihuset, Valdemarsgade 4, 1665 
København V
Vesterbro (G) 25. feb 12.00
Generalforsamling med efterfølgende spisning. 
Stedet vil blive oplyst pr. mail / på hjemmes-
iden.
Ydre Nørrebro (G) 11. feb 14.00
Generalforsamling med efterfølgende ”jule-
frokost”. Malernes Fagforening, Storkøben-
havn, Lygten 10, 2400 København NV
Østfyn (M) 11. feb 14.00
Ole Kaup, Hans Tausensgade 33, 5550 
Langeskov

uDValG & FaGlIGe NeTVærK
Netværk for HK’ere (M) 6. mar 19.00
Mødet holdes i København, sted og dagsorden 
oplyses ved tilmelding til kontaktpersonen på 
merete@a16.dk.
Palæstinaudvalg (M) 6. feb  17.00
Emner:  Anerkendelse af Palæstina, BDS-kam-
pagne, Palæstina-projekt mm.
Enhedslisten, Landskontoret, Studiestræde 24, 
1., 1455 København K
europapolitisk udvalg (O) 31. jan 19.30
Forsat debat om krisen og Enhedslistens kam-
pagne under EU-formandskabet. Enhedslisten, 
Landskontoret, Studiestræde 24, 1., 1455 
København K
europapolitisk udvalg (O) 5. feb 11.00
Tema: Krisen i Europa og løsninger. Program: 
To oplæg om krisen i Europa og løsninger - 
Fremlæggelse af Enhedslistens EU-kampagne 
- Debat af oplæg og EU kampagne - Europa-
politisk udvalgs beretning og arbejdsplan for 
næste år. Enhedslisten Mødelokalet i stuen, 
Studiestræde 24, 1455 København K
Internationalt udvalg (a) 4. feb 11.00
Landsmøde: Beretninger, prioriteringer for 
2012, valg (rejserefusion for medlemmer). 
Tilmelding til frokost på iu@enhedslisten.dk 
senest 2. februar. Studiestræde 24, 1., 1455 
København K
Internationalt udvalg (O) 4. feb 14.30
Debatmøde om Syrien. Studiestræde 24, 1., 
1455 København K
Kulturudvalget (O) 9. feb 19.30
Dagsorden fremsendes en uge før mødet, kon-
takt  jesper@tidemann.dk. Studiestræde 24, 1., 
1455 København K
Politisk Økonomisk udvalg (O) 6. feb 
18.30
Evt. afbud: Christian Tastrup, tlf 61 51 59 26. 
Studiestræde 24, 1., 1455 København K
Queerudvalget (O) 11. feb 11.00
Heldagsseminar ”LGBT politik, Ny regering 
- nye muligheder?”. Mødelokalet i stuen, Studi-
estræde 24, 1455 København K

SIGNaTurFOrKlarING

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

Møder og arrangmenter
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Anbefales: 
 Adresseændring o.lign. 
Telefon: xx xx xx xx          udgivers telefon nr.

Der er valgmuligheder imellem at  
undlade at skrive noget eller at  
benytte en af følgende varianter.

a:     Udsendt via: (Max 2 linier gerne 8 pkt.)
       Portoservice ApS 

Postboks 9490, 9490 Pandrup
ELLER

b:   Udgiver: 
 Navn:            Adresse:            Postnr. + by:            evt. telefonnr.:            evt. email:

UMM
Id nr.: xxxxx

Ved til køb på 10 øre pr. indleveret 
adresse, retuneres uanbringelig post  
ved tilføjelse af følgende tekst 
“Retuneres ved varig adresseændring”

Post Danmark forbeholder sig  
retten til at påføre aftagelig  
stregkode label i dette felt.

Ved kombinationen Post 
Danmark + CityMail printes i 
adresseprinteren  
henholdsvis:
Post Danmark
CityMail Danmark

30 mm

13
5 

m
m

Post Danmark

magasinpost SmP
id nr: 42332

Mette Sørensen
32 år, arbejdsløs, bor i Risskov

Ny i enhedslisten

Tre ting du kan gøre i februar
 * Tag til strategiseminar i Middelfart den 25. februar  
og vær med til at forme fremtidens Enhedslisten. Læs mere 
om strategiseminaret på s. 29.

 * arranger et offentligt møde i din lokalafdeling. Du kan 
evt. få et af Enhedslistens folketingsmedlemmer til at komme 
med et oplæg på mødet, skriv til maibritt.kerner@ft.dk.

 * Deltag i årsmødedebatten. På Netforum kan du finde  
årsmødetråde om hvert emne, og du vil få tilsendt en mail, 
hvor du kan tilmelde dig den særlige årsmødedebatmail.

...men 
hvad kan 
jeg gøre?

»Jeg blev arbejdsløs i december 2011 og har  
erfaret, hvor meningsløs den nuværende  
beskæftigelsespolitik faktisk er.  
Den aktivering ledige udsættes for er dyr  
for samfundet og skaber ikke flere job.«

For tre år siden indtog enhedslistens 
medlemsblad dets nuværende form. 
Nu er det atter tid til fornyelse – og du 
skal være med til at bestemme, hvordan 
fremtidens rød+Grøn skal være.

Er artiklerne for korte og billederne for mange? 
Og skriver vi alt for lidt om kultur og for meget 
om skat? Vi har brug for svar fra alle jer læsere, 
hvis vi skal lave et endnu bedre medlemsblad – 
og det skal vi!

Enhedslistens medlemsblad er selvsagt til-
egnet Enhedslistens medlemmer. Derfor beder 
vi alle partiets 8.000 medlemmer om at sige de-
res mening om bladet, og om at komme med for-
slag til nye tiltag. I februar udsender vi en læse-
rundersøgelse per mail, som skal danne grund-
lag for vores videre arbejde med medlemsbla-
det. 

Det er vigtigt for os, at du deltager i under-
søgelsen. Vi vil have alle med på råd, og vi har 
brug for at høre din ærlige mening – hvad enten 
du river hårene ud af hovedet eller æder bladet 
råt, så snart det ryger ind ad brevsprækken.

Rød+Grøn-redaktionen glæder sig rigtig meget  
til at læse dine besvarelser!

Sæt dit præg på Rød+Grøn


