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1. DETALJERET DAGSORDEN 
FOR ENHEDSLISTENS  
ÅRSMØDE 2018

FREDAG D. 27. APRIL
12.00-14.00 Indskrivning
12.45-13.45 Ny på årsmødet – talerstolskursus (mødes ved  

scenen) – samtidigt møde i kandidatudvalgene.  
Se lokaler på side 36.

14.00-15.00 1. Velkomsttale og konstituering + godkendelse  
af dagsorden

 Sang
 Åbningstale ved Ditte Marie Thejsen
 Valg af dirigenter ved Maja Albrechtsen
 Vedtagelse af forretningsorden
 Beslutninger om, hvilke indkomne forslag,  

der behandles, hvor.
 Beslutning om behandling af eksklusionssag
 Vedtagelse af dagsorden
 Godkendelse af deltagere, deltagerliste udleveres 

ved indskrivning
15.00-15.30 2. Den politiske situation
 Hovedbestyrelsens beretning, herunder regerings-

spørgsmålet, ved Allan Ahmad og tale fra folketings-
gruppen ved Pernille Skipper

 Behandling af forslag 4.2 Enhedslisten og den  
kommende regering  

15.30-15.45  Hilsningstale
 Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU
15.45-16.15  Plenum om den politiske situation
16.15-17.15  Pause og møder i storkredsene
 Se lokaler i dette hæfte side 36.
17.15-18.45  Gruppearbejde om 100 dage med Enhedslisten. 

Præsentation ved Jakob Sølvhøj. 
Se lokaler på side 36.

18.45-19.30  Middag
19.30 – 21.00  Plenum om den politiske situation og afstemning  

om beretningen
 Faglig taler
 Præsentation af internationale gæster  

ved Mads Hadberg
 Præsentation af indsamlingen ved Christine Lundgaard
 Plenumdebat
 Behandling af beretningen samt forslag 4.2  

og ændringsforslag 4.2.1 og 4.2.2
21.00-22.00  Møde i kandidatudvalgene. Se lokaler på side 36.
21.00-  Lille øl og/eller mulighed for at møde de internatio-

nale gæster

LØRDAG D. 28. APRIL
09.00-09.10  Godmorgen og sang
09.10-09.25  Præsentation af kandidatudvalgets kandidatlister 

til FT og EP
09.25-09.35  3. Grønt program 
 Indledning ved Per Clausen
09.35-11.30  Plenumdebat om Grønt program
11.30-12.15  Frokost
12.15-13.00  Møder i storkredsene. Se lokaler på side 36.
13.00-13.15  Hilsningstale ved Nikolaj Kirk

13.15-15.15  Plenum og afstemning om Grønt program
 Herunder alle ændringsforslag til delprogram
15.15-15.30  Pause
15.30-17.15  Indkomne forslag
 Behandling af forslagene
 4.3 Vores ungdomsarbejde foregår i SUF  

og ændringsforslag 4.3.1
 4.4 Enhedslistens skal ud af bevillingsaftalens  

for de videregående uddannelser (se side 6)
 4.5 Opstilling af spidskandidater til Folketinget
17.15-17.45  EUP opstilling
 Tale ved Søren Søndergaard og behandling  

af udtalelse (se side 7)
 Videohilsner fra venstrefløjspartier i Europa
17.45-17.55  Hilsningstale 
 Younous Omarjee, La france insoumise
17.55-18.10  Græsrodsprisen ved Rød Fonds bestyrelse
18.10-18.30 Pause
18.30-19.00  7. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritiske 

revisorer
19.00-  Middag og fest

SØNDAG D. 29. APRIL
09.00-09.10  Godmorgen og sang
09.10-10.15  6. Vedtagelse af kandidatlister til FT- og EP-valg
10.15-10.25  Hilsningstale fra SUF ved eppe Studtmund  

og Mathilda Printzlau-Paulsen
10.25-11.30  8. Arbejdsplan 
 Præsentation ved Marianne Frederik
 Behandling af forslag til arbejdsplan  

samt ændringsforslag 8.0.1-8.0.13
 Desuden behandles indkomne forslag 4.6-4.12
11.30-12.00  Frokost
12.00-13.00  5. Vedtægter
 Behandling af ændringsforslag til vedtægterne  

5.1 til 5.18
13.00-14.00  9.2 Regnskab og 9.1 budget 
 Fremlæggelse ved Gunna Starck
 Kritisk revisors beretning
 Behandling af ændringsforslag til arbejdsplan  

om netmedie 8.0.9 og 8.0.10, og ændringsforslag  
til budget 9.1.1 og 9.1.2.

 Samt forslag 4.15 Forslag til ændring af kontingentet
14.00-14.30  Afslutning
 Praktisk information
 Afslutningstale ved Ibrahim Benli
 Sang: Internationale

• Forslag til dirigenter: HB foreslår Susanne Flydtkjær, Aalborg, Ali 
Abbassi, Ballerup, Ulf Olsen, Odense, Mathilde Vinther, Indre Nør-
rebro, Åge Skovrind, Roskilde, Marianne Frederik, Amager Øst.

• Forslag til stemningsguider: Mai Sloth Villadsen, Brønshøj-Husum, 
og Rasmus Vestergaard Madsen, Århus.

• HB’s repræsentanter i FT-kandidatudvalget: Trine Simmel, Valby, 
og Lasse Olsen, Aalborg.

• HB’s repræsentanter i EP-kandidatudvalget: Anne Overgaard Jør-
gensen, Ydre Nørrebro og Rosa Lund, Blågård.

• Regnegruppe: Merete Pedersen, Vesterbro og Gunna Starck, Indre By.
• Stemmeudvalg: Merete Pedersen, Vesterbro og Else Mikel/Karen 

Nygård.
• Redaktionsgruppe: HB foreslår Gunna Starck, Indre By, og Daniel 

Panduro, Frederiksberg.
• Referenter: Emma Fleming (ansvarlig), Jon Burgwald, Lars H. Niel-

sen, Kasper Bjerring og Ida Søndergaard.
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1.0.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL ÅRSMØDETS DAGSORDEN
Præsentationen af Kandidatudvalgenes lister om lørdagen skubbes 
til kl. 15.00-15.15
Som konsekvens heraf starter punktet Præsentation af Hovedforsla-
get il Grønt program kl. 09.10
Og alle andre punkter mellem 09.10 og 15.00 rykkes følgelig op så de 
starter et kvarter før end anført i HB´s forslag til dagsorden.

Begrundelse: 

Kandidatudvalget skal have ordentlige arbejdsbetingelser. I det frem-
sendte forslag til dagsorden sættes Kandidatudvalgene under et uri-
meligt tidspres, som vil gøre det svært for udvalgene at forhandle sig 
frem til en løsning, der tilgodeser flest mulige i Listen. Ideen i at have 
Kandidatudvalg er netop at finde frem til en forhandlet løsning og 
undgå at spørgsmålet om, hvem der opstilles for Enhedslisten til Fol-
ketingsvalg alene bliver afgjort gennem afstemninger.

Stillet af Ingelise Bech Hansen, Marianne Ruskjær, Iben Kvist og Reza 
Javid alle fra Odense afd.

1.0.2 ÆNDRINGSFORSLAG TIL DAGSORDEN
Lørdag fra kl. 12.15 ændres dagsorden, så den bliver således:
12.15-13.15 Plenum om Grønt program
13.15-13.30 Hilsningstale (GRØN)
13.30-14.30 Afstemninger om Grønt program
14.30-15.30 Vedtægter
15.30-15.45 Pause

15.45-17.30 Indkomne forslag
17.30-18.00 EUP opstilling
18.00-18.10 Hilsningstale (International)
18.10-18.25 Græsrodsprisen
18.25-18.45 Pause
18.45-19.15 Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk revisorer
19.15 Middag og fest

Søndag
12.00-13.00 Arbejdsplan
(Derudover forbliver dagsorden søndag, som i HB’s forslag)

Begrundelse: 

Der er kredsmøder fredag kl. 16.15-17.15. Senere på aftenen mødes 
kandidatudvalget og skal nå frem til en liste, som de fremlægger lør-
dag morgen kl. 09.10.
Der er ikke noget formål med at holde et ekstra kredsmøde lørdag 
eftermiddag, efter at kandidatudvalgets arbejde er færdigt. På det 
tidspunkt er det ikke længere muligt at give kredsens repræsentant 
et mandat tilbage til videre forhandling, eftersom forhandlingerne er 
afsluttet. Der er heller ikke tradition for at sætte tid af i dagsorden til 
sådanne kredsmøder, efter kandidatudvalget har fremlagt deres li-
ste. Det ekstra møde er heller ikke blevet diskuteret i forbindelse med 
at Hovedbestyrelsen fastlagde vores forslag til dagsorden. Efter alt at 
dømme skyldes indsættelsen af det ekstra møde simpelthen en fejl.

Samtidig er der kun afsat ganske lidt tid til debat og behandling af 
arbejdsplan, på trods af at der er rigtig mange forslag der skal be-
handles her. I hovedbestyrelsen var der bred enighed om at der var 

 DELEGEREDE SUPPLEANTER DELTAGERE I ALT ALLE MEDLEMMER 
Køn     
Kvinder 42,2% 37,9% 41,3% 46,6%
Mand 57,8% 62,1% 58,7% 53,2%
Alder      
Under 20 2,1% 5,7% 2,9% 1,5%
I 20’erne 15,0% 10,3% 14,0% 14,5%
I 30’erne 18,9% 14,9% 18,1% 20,2%
I 40’erne 11,4% 12,6% 11,6% 13,4%
I 50’erne 15,3% 11,5% 14,5% 14,4%
I 60’erne 24,0% 35,6% 26,4% 19,7%
70 eller derover 10,2% 5,7% 9,3% 9,6%
Alder ukendt 3,3% 3,4% 3,3% 6,6%
Medlem i...      
1 år eller mindre 5,7% 9,2% 6,4% 10,6%
1-2 år 10,2% 9,2% 10% 8,3%
2-5 år 22,5% 17,2% 21,4% 23,3%
5-10 år 25,4% 31% 26,6% 32,8%
10-15 år 11,7% 10,3% 11,4% 13,1%
15-20 år 5,7% 3,4% 5,2% 4,4%
Mere end 20 år 18,9% 19,5% 19% 7,4%
Region     
Hovedstaden 51,5% 47,1% 50,6% 54,0%
Midtjylland 15,3% 17,2% 15,7% 15,5%
Nordjylland 6,6% 8,0% 6,9% 6,4%
Sjælland 12,3% 12,6% 12,4% 11,2%
Syddanmark 14,4% 14,9% 14,5% 12,1%
Kontingentsats     
120 kr./halvår 18,6% 23,0% 19,5% 34,0%
300 kr./halvår 30,8% 32,2% 31,1% 31,2%
595 kr./halvår 17,7% 14,9% 17,1% 16,1%
730 kr./halvår 32,9% 29,9% 32,3% 18,8%
Gennemsnitslig kontingentsats 460 kr./halvår 431 kr./halvår 454 kr./halvår 367 kr./halvår
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afsat for lidt tid til dette punkt, men vi manglede fantasien til at fin-
de en løsning og overså samtidig fejlen mht. de ekstra kredsmøder. 
Derfor dette forslag. Jeg håber at årsmødet vil rette fejlen og give sig 
selv den ekstra tid til at diskutere vores fremadrettede arbejde (ar-
bejdsplanen).

Stillet af Astrid Vang Hansen, Frederiksberg

1.1.1 ÆF TIL FORSLAG 1.1 FORSLAG TIL FORRETNINGS-
ORDEN FOR ÅRSMØDE 2018
Jeg vil gerne foreslå en lille tilføjelse til forretningsordenens pkt 6., 
God stil på årsmødet:
Tal kun, når du har fået ordet af dirigenterne. Ellers gå udenfor. 

Begrundelse

Det er respektløst og temmelig distraherende, når der snakkes i sa-
len under indlæggene.

I Enhedslisten skal vi lytte til alle og ikke kun til dem, vi i forvejen 
er enige med.

Stillet af  Karen Nygård, Århus

1.1.2 DER TILFØJES TIL FORRETNINGSORDENEN
“Glædes og mishagsytringer tillades ikke i stormødesalen under de-
batterne. Dog kan dirigenterne give lov til spontane klapsalver hvis et 
forslag stemmes igennem uden stemmer afgivet imod.”

Begrundelse

Det kan være ubehageligt for kammerater at gå på talerstolen hvis de 
frygter mishagsytringer fra salen eller blot færre klapsalver end den 
forrige kammerat på talerstolen. Der kan også opstå en ubehagelig 
stemning i salen ved afstemninger hvis mange er uenige og der for ek-
sempel klappes af et lille flertal. Alt dette vil vi undgå med dette for-
slag. Plus at det potentielt vil sparre en masse tid som vi ellers ville 
have brugt på at vente på spontane klapsalver i tide og utide. 

Stillet af Marcus Rigenstrup, Albertslund afd

1.2 DELTAGERE
Deltagerlisten er udleveret ved indskrivningen.
Nedenfor kan du se statistik på årsmødedeltagerne. 

Er du i tvivl, om dine egne data er rigtige, så log ind på mit.enheds-
listen.dk. Du kan evt. få hjælp i infoboden.

FAGFORBUND (PENSIONISTER/   
EFTERLØNNERE, FØRTIDSPENSIONISTER  ALLE 
OG ELEVER FRAREGNET) ÅRSMØDEDELTAGERE 
3F 31
ASE 3
BUPL 10
Danmarks Lærerforening 27
Dansk El-forbund 4
Dansk Metal 6
Dansk Psykolog Forening (DP) 2
Dansk Socialrådgiverforening 8
Dansk Sygeplejeråd 4
Djøf 30
DM (Dansk Magisterforening) 41
FOA 7
Frie Skolers Lærerforening (FSL) 5
Gymnasielærernes Landsforbund 8
HK 23
IDA 8
Jordbrugsakademikerne  2
Jordemoderforeningen  1
Journalistforbundet  4
PROSA 8
Socialpædagogernes Landsforbund 7
Uddannelsesforbundet 6
Andre fagforbund 21
Intet fagforbund 4
Ikke registreret  56
 
Øvrig beskæftigelse 
Elev 10
Studerende 30
Pensionist/efterlønner 43
Førtidspensionist  11

FAGFORBUND (PENSIONISTER/   
EFTERLØNNERE, FØRTIDSPENSIONISTER  ALLE 
OG ELEVER FRAREGNET) ÅRSMØDEDELTAGERE 
Udvalgsmedlemskab 
Antiracistisk Udvalg 0
Arbejdsløshedspolitisk Udvalg 0
Arbejdsmiljøudvalget 10
Boligpolitisk Udvalg 19
Energi-politisk Udvalg 7
Enhedslistens Palæstinaudvalg 23
Enhedslistens Sommerlejrudvalg 5
Enhedslistens Ungdomsnetværk 3
Europapolitisk Udvalg 26
Fagligt Landsudvalg 20
Freds- og solidaritetsudvalg (Irak) 0
Førtidspensionister i Enhedslisten 0
Handicappolitisk Udvalg 10
Internationalt Udvalg 22
Kommunalpolitisk Udvalg 0
Kulturudvalget 11
Kvindepolitisk Udvalg 9
Landsdistriktudvalget 17
Latinamerika-gruppen 1
Miljøpolitisk Udvalg 39
Netværk for medlemmer 
af Folkebevægelsen mod EU 3
Politisk Økonomisk Udvalg 23
Psykiatri-politisk Udvalg 0
Queerudvalget 2
Retspolitisk Udvalg 0
Socialpolitisk Udvalg 13
Sundhedspolitisk Udvalg 14
Trafikpolitisk Udvalg 0
Uddannelsespolitisk Udvalg 16
Ældrepolitisk Udvalg 3
 
Folkevalgte 
Byrådsmedlem 53
Regionsrådsmedlem 6
Folketingsmedlem 7
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BAGGRUNDSINFO TIL FORSLAG 4.4

FAKTA OM BEVILLINGSSYSTEMET FOR DE VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER
Bevillingssystemet er nøglen for hvordan penge til de videregående 
uddannelser, altså Universiteter, Professionshøjskoler og Erhvervsa-
kademier, bliver fordelt. 

Årligt bruges der ca. 25 milliarder kroner på de videregående ud-
dannelser, og bevillingssystemet kanaliserer således disse penge fra 
staten og ud til den enkelte uddannelsesinstitution. 

Enhedslisten og alle Folketingets øvrige partier indgik i november 
2017 en aftale om det nye bevillingssystem for de videregående ud-
dannelser. Det træder i kraft i 2019 og erstatter det nuværende ta-
xametersystem. 

Aftalen kan læses her: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/
nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser

Lovforslaget og høringssvarene kan læses her: http://www.ft.dk/
samling/20171/lovforslag/L183

Der er overordnet set tre elementer i spil, når tilskuddet skal udregnes: 

Grundtilskuddet:
Det nye system indfører et grundtilskud på 25%, som sikrer instituti-
onerne et fast beløb, uafhængigt af hvor mange studerende de op-
tager. Hvert 4. år skal grundtilskuddet genfastsættes. 5 % af grund-
tilskuddet afhænger af en kvalitetsmåling og 5 % afhænger af op-
fyldelsen af de strategiske rammekontrakter institutionerne indgår 
med uddannelsesministeriet. Der gives et sær-tilskud på 2 mio. kr. 
årligt til uddannelsessteder udenfor de største byer. 

Det gamle bevillingssystem

• 0-1% Grundtilskud
• 89% Aktivitetstilskud
• 10% Færdiggørelsestaxameter (vokser til 17% frem mod 2020  
  pga. fremdriftsreformen)

Det nye bevillingssystem

• 25%  Grundtilskud 
• 67,5%  Aktivitetstilskud
• 7,5%  Resultattilskud: (3,75% - Beskæftigelsestaxameter, 3,75%  
  - Færdiggørelsestaxameter)

Aktivitetstilskud:
Aktivitetstilskuddet fortsætter som i dag, hvor vi kalder det taxame-
teret. Med aktivitetstilskuddet tildeler man penge for studieaktivitet, 
altså hovedsageligt hvor mange eksaminer og uddannelseselemen-
ter de studerende består. 
Resultattilskud:
Resultattilskuddet udgør 7,5% af den samlede bevillingsreform. Re-
sultattilskuddet består af et beskæftigelsestaxameter (3,75%) og et 
færdiggørelsestaxameter (3,75%). 

Beskæftigelsestaxameteret måler dimittendernes beskæftigelses-
grad på hele institutionen i 12.-23. måned efter afsluttet uddannel-
se. Institutionerne skal leve op til den generelle beskæftigelsesgrad 
fratrukket en usikkerhedsfaktor. Hvis ikke de gør det, mister de enten 
dele af eller hele beskæftigelsestaxametret. 

Færdiggørelsestaxametret måler den gennemsnitlige studietid, og 
erstatter den såkaldte færdiggørelsesbonus, der i det gamle system 
udgjorde 10% og med fremdriftsreformen ville stige til 17%. Det gam-
le system målte blandt andet den enkelte studerendes gennemfør-
sel, det nye system måler på et gennemsnit for alle studerende på in-
stitutionen. Institutionerne skal leve op til, at studietiden maksimalt 
er 3 måneder over den normerede tid, ellers mister de dele af eller 
hele færdiggørelsestaxametret. Institutionerne får et tillæg for stu-
derende på barsel, med sygdom eller handicap.

Om Aftalekredsen:
Der skal løbende tages politiske beslutninger i aftalekredsen bl.a. om 
hvordan de penge, institutionerne ikke får i beskæftigelsestaxame-
ter, færdiggørelsestaxameter eller grundtilskud skal omfordeles mel-
lem institutionerne. Der kommer desuden en stor diskussion om kva-
litet i uddannelsessystemet og hvordan det bliver gjort op.

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

Grundtilskud 1

Aktivitetstilskud 89

Færdiggørelsestilskud 10

Pie Chart

10,0%

89,0%

1,0%

Grundtilskud
Aktivitetstilskud
Færdiggørelsestilskud

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.

!1

Fundraiser Results by Salesperson

PARTICIPANT UNITS SOLD

Grundtilskud 25

Aktivitetstilskud 68

Færdiggørelsestilskud 8

Pie Chart

7,5%

67,5%

25,0%

Grundtilskud
Aktivitetstilskud
Færdiggørelsestilskud

Column, bar, and pie charts compare values in a 
single category, such as the number of products sold 
by each salesperson. Pie charts show each category’s 
value as a percentage of the whole.

!1

https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/nyt-bevillingssystem-for-de-videregaende-uddannelser
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DERFOR ER VI MED I DET NYE BEVILLINGSSYSTEM 
Eva Flyvholm, på vegne af folketingsgruppen 

Vi er med i det nye bevillingssystem, fordi aftalen indeholder man-
ge gode ting og trækker uddannelsespolitikken i den rigtige retning. 

Vi får indført et stort grundtilskud, som længe har været et ønske hos 
os og elev- og studenterbevægelsen. Det giver frihed til uddannelsesin-
stitutionerne og er en sejr for socialistisk uddannelsespolitik. De faglige 
organisationer og Danske Studerendes Fællesråd er rigtig glade for det. 

Vi får fjernet den forhadte fremdriftspant, og lettet presset på de 
studerende og universiteterne. I det nye system er langt færre penge 
bundet til gennemførselstiden, og studerende med sygdom og han-
dicap får mere tid til deres uddannelse. Det er vigtige forbedringer, i 
en tid hvor livet som studerende er alt for stresset.

Uddannelsessteder i landområderne bliver styrket med et særligt 
tilskud. Det er vigtigt, fordi uddannelse skal være for alle - også uden 
for de store byer. 

Vi er enige om, at beskæftigelsestaxametret er noget skidt. Det 
har vi sagt både i pressen og fra folketingets talerstol. Sammen med 
andre partier, organisationer og bevægelser har vi fået størrelsen af 
beskæftigelsestaxametret presset ned, og den kamp og vores kritik 
fortsætter. Vi har ikke mundkurv på, fordi vi er med i en aftale.

Når vi laver en bred aftale med alle partier, er det svært at und-
gå, at der er enkeltdele, som vi ikke kan lide. Spørgsmålet er, om af-
talen trækker i den rigtige retning og samlet set er en forbedring, og 
det mener vi den er. 

Vi har gennem hele forløbet været i tæt kontakt og dialog med stu-
denterbevægelsen, de faglige organisationer og uddannelsessteder. 
Og har ikke oplevet en overordnet modstand mod aftalen. Tværti-
mod, ser mange en fordel i, at vi er med, fordi der i de kommende år 
skal tages vigtige kampe og beslutninger i aftalekredsen. 

Vi har en stærk position sammen med SF, S, R og Å på en række af 
bevægelsernes og organisationernes krav. Og det vil stille os dårligt i 
kampen for de studerendes og ansattes vilkår, hvis årsmødet vedta-
ger forslag 4.4 og beslutter, at vi ikke fremad skal være med i aftalen. 

VI SKAL IKKE GIVE MARKEDET STØRRE INDFLYDELSE  
PÅ VORES UDDANNELSER!
Af Jakob Ruggaard, på vegne af forslagsstillerne til 4.4

Som socialister skal vi kæmpe for, at demokratiet sætter retningen 
for samfundet i stedet for det kapitalistiske marked. Det gør vi, når vi 
kæmper mod privatiseringer af velfærd og infrastruktur, og når vi vil 
erstatte private ejerformer over virksomheder med kollektivt ejerskab.

Med Enhedslistens deltagelse i bevillingsreformen går vi den mod-
satte vej. Vi lægger stemmer til at øge markedets indflydelse på vores 
uddannelser med et beskæftigelsestaxameter, som tager penge fra 
uddannelser, hvor arbejdsløsheden er lidt højere end gennemsnittet. 
Et hidtil uhørt princip, der reducerer værdien af uddannelse til salgs-
værdien på markedet. Et princip, der nu presses ned over alle videre-
gående uddannelser af alt fra pædagoger, installatører og lærere til 
historikere, økonomer og psykologer. 

Vi har alle været aktive på vores uddannelser i studenterråd, Et An-
det Universitet, studienævn og institutråd. Vi har oplevet, hvor meget 
centrale krav betyder for det lokale handlerum. Beskæftigelsestaxa-
metret vil presse uddannelserne til at indrette sig efter erhvervsli-
vets profitinteresser på bekostninger af kritiske og demokratiske ele-
menter. Og de uddannelser, der alligevel har for høj arbejdsløshed, vil 
skulle spare og fyre medarbejdere.

De forbedringer, som er begrundelsen for at gå med i reformen, er 
bureaukratiske og usikre. Et grundtilskud på 25% er langt fra nok til 
at give budgetsikkerhed. At der bindes færre penge op på studieti-
den, er godt, men samtidig strammes kravene til, hvor hurtige de stu-
derende skal være.

Enhedslisten skal sætte kursen for en progressiv, socialistisk ud-
dannelsespolitik og stå sammen med bevægelserne imod forringel-
ser. Vi skal ikke som SF legitimere forringelser for at få små, usikre 
forbedringer. Når vi stemmer for markedsgørelse, fremdriftspisk og 
målrettede nedskæringer, står vi på den forkerte side af kommen-
de kampe. Det vil skade os langt mere på sigt end besværet ved at 
træde ud.

UDTALELSE: ENHEDSLISTEN KÆMPER 
FOR ET RØDT OG GRØNT EUROPA
Ved EU-parlamentsvalget i 2019 stiller Enhedslisten op for første 
gang. Det gør vi for at styrke den socialistiske og grønne EU-mod-
stand. 

EU har gennem traktater og finanspagt en enorm magt over den 
politik, som føres i medlemslandene. En magt der bruges til at gen-
nemtvinge en politik, hvor markedet sættes over mennesker og mil-
jø. Det sætter velfærd og demokrati under pres i Danmark og i alle 
EU-landene. 

Uligheden er voksende og de store multinationale selskaber og er-
hvervsinteresser har tiltaget sig stadigt mere magt. Imens har den 
brede befolkning oplevet forringet jobsikkerhed, social dumping og 
udflytning tusindvis af arbejdspladser.

Det har skabt en udbredt utryghed i store dele af samfundet. En 
utryghed, som har givet liv til en bølge af højrepopulister og reakti-
onære kræfter over hele Europa.   Skal vi bremse højrepopulismens 

fremfærd, er der brug for et opgør med EU og dets angreb på velfær-
den og demokratiet. 

Samtidig er det nødvendigt at der i alle sammenhænge – på na-
tionalt, europæisk og international plan eller i koalitioner af villige 
lande – kæmpes for løsninger på store grænseoverskridende pro-
blemer. Problemer som skatteunddragelse, de multinationale selska-
bers magt, ræset mod bunden på løn- og arbejdsvilkår, flygtningekri-
sen, klimaforandringerne og den ulige fordeling af goderne i verden.

Det er dog ikke det projekt EU-eliten lægger frem. De er derimod 
optagede af øget centralisering, fratagelse af landenes muligheder 
for at føre finanspolitik og udviklingen af en EU-hær. 

I Enhedslisten vil vi en helt anden vej. Vi vil sætte alle kræfter ind 
for at skabe et socialt, bæredygtigt og demokratisk samarbejde i 
Europa. Det kræver et opgør med det asociale og udemokratiske EU. 

Derfor er der brug for Enhedslisten i EU-parlamentet. Her vil vi sam-
men med andre gode, socialistiske kræfter i andre lande vil vi kæmpe 
for et grønt, rødt og demokratisk Europa og en mere retfærdig verden.

Stillet af forretningsudvalget
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Eksempler på pressehistorier  
fra Fredericia.

EKSKLUSIONSSAG
Jørn Henner blev i juni 2017 ekskluderet af Enhedslistens hovedbesty-
relse. Han har ret til at klage til årsmødet, hvilket han har gjort. I kan 
herunder se Jørn Henners klage samt hovedbestyrelsens begrundel-
se. Årsmødet skal stemme om hovedbestyrelsens beslutning. Under 
konstitueringen skal det også afklares om der desuden skal være en 
mundtlig behandling af punktet, jf. Enhedslistens vedtægter §21, stk 
3: “Der foregår ikke mundtlig behandling af udelukkelsessager på års-
møder. Et mindretal på 20% af de delegerede kan dog kræve mundt-
lig behandling af en udelukkelsessag. Årsmødet træffer beslutning i 
sagen med almindeligt flertal.”

KLAGE FRA JØRN HENNER
Jeg ønsker hermed at klage over min eksklusion fra Enhedslisten juni 
2017.

Begrundelsen for eksklusionen var følgende:
Kopieret uden rettelser. 
”FU´s indstilling, som blev godkendt af HB, var:
HB ekskluderer Jørn Henner fra Enhedslisten på følgende grundlag:

Jørn Henner har gentagne gange i medierne rettet personlige og 
politiske angreb på Enhedslistens medlem Fredericia byråd og spids-
kandidat ved det kommende byrådsvalg. Angreb som i kraft af de-
res indhold og systematik ikke kan undgå at skade Enhedslisten. Jørn 
Henner har aktivt medvirket til at ødelægge samarbejdsmuligheder 
i Fredericia-afdelingen i en grad, som har godt det umuligt at opret-
holde en normal aktivitet i afdelingen.

Jørn Henner har indtil videre ikke fulgt FUs opfordring til at ophøre 
med angrebene på Enhedslistens byrådsmedlem og spidskandidat i 

offentligheden og blive overført til en anden afdeling eller blive regi-
streret under landskontoret.”

Begrundelsen var altså ovenstående og ikke andre årsager, som 
noget af dagspressen fejlagtigt har citeret Per Clausen for.

Flere gange har jeg bedt om beviser på mine gentagne personlige 
og politiske angreb i medierne.

Disse har jeg ikke modtaget og vil aldrig modtage, da påstanden 
er i strid med sandheden. Da en lokal journalist så ovenstående, ud-
trykte hun: ”Hvor har du dog gjort det. Jeg har aldrig kunnet få et ne-
gativt ord ud af dig.”

Hvorfra denne påstand om min gøren og laden stammer, kan jeg 
kun gætte på, og derfor vil jeg ikke gå dybere ind heri.

Der har ganske rigtigt været store problemer i samarbejdet i af-
delingen udsprunget af et krav fra bestyrelsen om korrekt betaling 
af partiskat.

Problemerne var blevet store, så jeg arbejdede på at få dem af-
sluttet bl.a. ved via Per Clausen at bede FU om hjælp hertil.

Han erklærede sig villig til at prøve at hjælpe bl.a. ved at afholde 
et møde med den anden delegerede fra Fredericia (byrådsmedlem-
met) og undertegnede under Årsmødet 2017.

Jeg blev naturligvis glad herfor; men mødet blev aldrig indkaldt el-
ler afholdt. I stedet mundede det ud i ovenstående anklage.

Påstanden om, at min rolle i konflikten var optrappende, er hel-
ler ikke korrekt. Jeg var den, der på bestyrelsens vegne gang på 
gang søgte løsninger på og samarbejde om en afslutning, der kun-
ne skabe ro i afdelingen, så vi kunne koncentrere os om at drive 
politisk arbejde. Dette vil bl.a. kunne bekræftes af partiets kon-
fliktteam.

Vedrørende FUs opfordringer i forbindelse med anklagen:
1. Jeg kan ikke holde op med noget, jeg ikke er begyndt på.
2. Mit kommunalpolitiske arbejde er knyttet til Fredericia, så det 
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ville være helt ved siden af at skulle føre politik på dette område fra 
en anden afdeling.

Nogle vil måske synes, at jeg har arbejdet mod Enhedslistens poli-
tik ved på opfordring efterfølgende at stille op på en lokalliste til se-
neste byrådsvalg.

Imidlertid kan listens politik let rummes inden for Enhedslistens politi-
ske grundlag, og jeg er fortsat et politisk menneske, der kæmper for det-
te, hvilket efter eksklusionen ikke kunne lade sig gøre på anden måde.

Havde jeg stadig haft mulighed for at være medlem af Enhedsli-
sten, havde jeg naturligvis ikke takket ja hertil.

Ud fra ovenstående anmoder jeg om, at de delegerede på Enheds-
listens Årsmøde 2018 omstøder HBs beslutning fra juni 2017.

Kammeratlig hilsen 
Jørn Henner

HBS BEGRUNDELSE FOR UDELUKKELSE AF JØRN HENNER
Jørn Henner blev ekskluderet af en enstemmig hovedbestyrelse d. 25. 
juni 2017. 

Forud for eksklusionen siden september 2015 har afdelingen (Fre-
dericia) været på forretningsudvalgets (FU) dagsorden. Flere HB-med-
lemmer, ansatte og konfliktteamet har været involveret og forsøgt at 
skabe rammer som alle kunne arbejde indenfor. 

I maj 2017 angreb Jørn Henner byrådsmedlem og spidskandidat 
Cecilie Roed Schultz i lokalpressen. Indlæggene havde sexistisk ind-
hold og var et personangreb på kandidaten op til kommunalvalget. 
Det vurderede forretningsudvalget var en uacceptabel opførsel og 
skadeligt for partiet, samt for Fredericia afdeling. 

I slutningen af maj måned 2017 oplyste forretningsudvalget til Jørn 
Henner, at han var indstillet til eksklusion i hovedbestyrelsen, men 

at man vil tage det af bordet, hvis han vil stoppe de personlige an-
greb på byrådsmedlemmet i medierne og skifte afdeling eller blot stå 
udenfor afdeling. Der blev lagt vægt på sexistisk og personligt ind-
hold, som sammen med klimaet på møderne i afdelingen har skadet 
muligheden for at lave politisk arbejde i Fredericia.

På HB-mødet d. 25. juni var Jørn Henner til stede og brugte sin tale-
tid på at gentage sine anklager mod Cecilie Roed Schultz.

BESLUTNING FRA HB-MØDE D. 25. JUNI 2017
HB ekskluderer Jørn Henner fra Enhedslisten på følgende grundlag:
Jørn Henner har gentagne gange i medierne rettet personlige og po-
litiske angreb på Enhedslistens medlem Fredericia byråd og spids-
kandidat ved det kommende byrådsvalg. Angreb som i kraft af de-
res indhold og systematik ikke kan undgå at skade Enhedslisten. Jørn 
Henner har aktivt medvirket til at ødelægge samarbejdsmuligheder 
i Fredericia-afdelingen i en grad, som har godt det umuligt at opret-
holde en normal aktivitet i afdelingen.

Jørn Henner har indtil videre ikke fulgt FUs opfordring til at ophøre 
med angrebene på Enhedslistens byrådsmedlem og spidskandidat i 
offentligheden og blive overført til en anden afdeling eller blive regi-
streret under landskontoret.

Vedlagt er desuden eksempler på pressehistorier fra Fredericia.
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2. BERETNINGER 
2.4.1 REGNSKAB FOR RØD FOND
Beretning for Rød Fond findes i årsmødehæfte 2. Herunder vedlæg-
ges årsregnskab.

2.5 UDVALGSBERETNINGER 2017-18

ARBEJDSMILJØUDVALGET
Arbejdsmiljøet er de seneste år blevet en mere central del af den 
faglige kamp. Dette på en trist baggrund. Undersøgelser viser at ar-
bejdsmiljøet igennem de sidst 5-10 år er gået den forkerte vej. Udvik-
lingen viser, at de aftaler og virkemidler Socialdemokraterne har af-
talt sammen med de borgerlige ikke reelt har haft en forebyggende 
virkning på arbejdsmiljøet.

Der er en eksplosiv i stress og andre reaktioner på at vores ar-
bejdet er organiseret og tilrettelagt så det gør folk syge. EL har på 
den baggrund stillet forslag om en langt bedre regulering af områ-
det i form af en bekendtgørelse. Dette har været stærkt medvirken-
de til en efterfølgende debat om en bedre regulering af det psykiske 
arbejdsmiljø. Det har været medvirkende til. at FTF og LO også stiller 
krav om bedre regulering.

I forhold til den fysiske nedslidning går udviklingen også i den for-
kerte retning. 

Arbejdsmiljøapparatet er presset – og såfremt der ikke sker æn-
dringer i forhold til Arbejdstilsynet – kan vi ane en skandalesag som 
i SKAT. Ringe myndighedskontrol vil få en række virksomheder til at 
fravælge arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøudvalget har et tæt, godt og konstruktivt samarbejde 
med Christian Juhl, som har rejst flere centrale problemstillinger på 
Christiansborg bl.a.:
• Asbesthandlingsplan
• Arbejdsulykker i byggeriet
• Bekendtgørelse om det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø 

(psykisk arbejdsmiljø)
• Arbejdstilsynets situation
• Certificering

Udvalget forventer, at presset på arbejdsmiljøet fortsætter og at den 
folketingsbeslutning om, at vi skal arbejde længere har den konse-
kvens, at forbedring af arbejdsmiljøet må komme i fokus.

Kontaktperson: Janne Hansen. Janneh2011@gmail.com

ENHEDSLISTENS EUROPAPOLITISKE UDVALG (EPU)
Hermed oversigt over udvalgets opgaver og aktiviteter fra dets sidste 
årsmøde den 11. februar 2017 til februar 2018:

1) EuropaPolitisk Udvalg (EPU) har igennem en lang årrække søgt at 
opprioritere en mere systematisk politikudviklende debat i en situ-
ation hvor Europa/EU er i en dyb krise og venstrefløjen arbejder på 
at diskutere og udvikle alternativer. Dette har været en hovedopga-
ve for udvalget.

Den europæiske venstrefløj er splittet i sit syn på EU og har svært 
ved at manifestere et samlet klart og radikalt alternativ til den stær-
ke og voksende EU-kritiske højreekstremisme. Med positive undta-
gelser sidste år så som Labour/Jeremy Corbyn’s sejr ved det briti-

FORELØBIGT REGNSKAB RØD FOND 1/1-31/12 2017
 
 REGNSKAB 2016 REGNSKAB 2017
Indtægter  
Donationer fra Enhedslisten 20.000 25.000
Andre indtægter 0 0
Kursgevinster 9.885 0
Renteindtægter 0 0
Udbytte 14.892 20.175
Indtægter i alt 44.777 45.175
 
Udgifter:  
Donationer før årsmøde 8.500 11.500
Donationer efter årsmødet 3.000 3.500
Græsrodsprisen 10.000 10.000
Gebyrer 308 254
Diverse og differencer 0 0
Renteudgifter 0 0
Kurstab 4.445 9.335
Udgifter i alt 26.253 34.589
 
Resultat 18.524 10.586
 
Aktiver  
Likvider  
Fælleskassen 4018081 0 0
Merkur 8401-1523150 114.619 109.541
Kasse 0 0
Likvider i alt 114.619 109.541
 
Obligationer og aktier 1.302.824 1.293.489
Handelsrente 0 0
Tilgodehavender 0 25.000
Aktiver i alt 1.417.443 1.428.030
 
Passiver:  
Egenkapital 1.398.919 1.417.443
Årets resultat 18.524 10.586
Skyldige omkostninger,  
diverse 0 0
mellemregning Enhedslisten 0 0
Passiver i alt 1.417.443 1.428.030

mailto:Janneh2011@gmail.com
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ske parlamentsvalg den 8. juni 2017 på et anti-nyliberalistisk valg-
grundlag, og resultatet for den EU-kritiske bevægelse La France In-
soumise ved præsidentvalget i Frankrig i april 2017 med knap 20% af 
stemmerne. 

Mange møder i både de tidligere og denne periode har været 
brugt til at diskutere udviklingen, evaluere krisen, flygtningesitua-
tionen mv. Der har i det sidste år været fokus på de mange parla-
mentsvalg, der har vidnet om den politiske krise i EU og nationalt i 
de enkelte lande: først og fremmest i Frankrig, Tyskland. Enhedsli-
sten har deltaget i flere partikongresser i Europa, der har afspejlet 
de samme problemer. 

EU’s krise er fortsat siden sidste EPU-årsmøde og viser sig især i 
de sydeuropæiske lande med en stadig stor ungdomsarbejdsløshed 
og sociale problemer, der har bidt sig fast. Brexit (23. juni 2016) har 
svækket EU men en mere præcis evaluering af konsekvenserne for EU 
og EU-modstanden udestår. 

2) En anden hovedopgave har bestået i at fungere som en bag-
grundsgruppe i samarbejde med den HB-nedsatte arbejdsgruppe 
EP19, hvor EPU er repræsenteret, der forbereder Enhedslistens delta-
gelse i EU-parlamentsvalget i 2019. 

3) EPU vedtog på sit årsmøde i 2014 at opprioritere Norden og Øst-
europa i sit arbejde. Dette er desværre endnu ikke tilstrækkeligt in-
tegreret i EPU-møderne. Men dog skal nævnes at udvalget har fået 
en nærmere kontakt til Vänsterpartiet i Skåne og har haft et fæl-
les møde med Vilmer Andersen (VP) for at diskutere hvordan vi kun-
ne samarbejde og lære af hinanden i fremtiden. Denne kontakt er 
fastholdt. Aksel Carlsens arbejde i European Left’s Central- og Øst-
europa arbejdsgruppe har betydet at analyser og erfaringer herfra 
er gået videre til EPU. 

4) Udvalget har fungeret fortsat stabilt i det forløbne år. Der har del-
taget 10 - 20 personer i EPU-møderne, heriblandt også deltagere fra 
IU. 

Koordinationsgrupperne i EPU og IU er stadig organiseret som de 
har gjort det siden efteråret 2016: 2 personer - Inger V. Johansen og 
Mikael Hertoft - har fungeret som koordinationsgruppe for begge ud-
valg, med Inger V. J. som kontaktperson til EPU og Mikael H. til IU. Alene 
i kraft af dette sker der også en større grad af koordinering af det in-
ternationale arbejde, som reelt allerede var startet som følge af den 
strategiproces, Enhedslistens HB igangsatte i 2014.

5) Det er lykkedes at få en øget opmærksomhed omkring udvalgets 
arbejde og det europæiske venstrepartisamarbejde samt udviklin-
gen på den europæiske venstrefløj.

Udvalget har - som i den forrige periode - søgt til det yderste at 
være på forkant med udviklingen og været med til at gøre en ind-
sats omkring konkrete initiativer og kampagner samt i den politik-
udviklende debat. 

Specifikke opgaver og aktiviteter:
6) EPU har længe inden SYRIZA’s sejr i januar 2015 fulgt udviklingen 
i Grækenland tæt. Erfaringerne fra SYRIZA i regering og følgerne af 
dette for den europæiske venstrefløj har betydet, at der er vokset 
et stort behov frem for at styrke alternativer, der bryder med EU’s 
(eller Trojkaens) diktater til den økonomiske politik og derfor med 
Euro’en og Finanspagten, selv om der ikke er enighed om alterna-
tiverne på den europæiskes venstrefløj. Dette også set i sammen-
hæng med forstærkede nyliberalistiske tiltag fra EU i takt med at kri-
sen i Europa har bidt sig fast.

Enhedslisten har haft en fremtrædende rolle ifm. udviklingen af al-
ternativer og været en af initiativtagerne til Plan B konferencerne.

Vi havde håbet at vi kunne være med til at fremme Marseille Fo-
rum, som European Left var initiativtager til i november 2017, som en 

paraplyorganisering af mange forskellige aktiviteter for styrket vel-
færd og imod social nød og arbejdsløshed, EU’s neoliberale politik 
og for forslaget om en europæisk social protokol. Men afholdelsen 
af Forum led både under utilstrækkelig praktisk forberedelse samt 
manglende ambitioner.

7) I den forløbne periode har EPU derfor også prioriteret højt at føl-
ge og diskutere udviklingen i de europæiske venstrepartier, samt i de 
enkelte europæiske lande, med oplæg og debat om kongresserne i 
Sortu, Baskerlandet/Spanien, Rifondazione, Italien, Die Linke, Tysk-
land, Sinn Féin, Irland, og udviklingen i disse lande. Det samme ifm. 
parlamentsvalg hvor vi har inviteret fremtrædende medlemmer fra 
partier såsom Parti de Gauche/La France Insoumise (2 gange) vedr. 
Præsident- og parlamentsvalgene i Frankrig, og fra Die Linke vedr. 
parlamentsvalget i Tyskland. Valget i Storbritannien har været eva-
lueret. Ifm. valgene i Frankrig var vi behjælpelige med at afholde et 
møde for medlemmer af La France Insoumise i Danmark sammen 
med Olivier Tonneau, bevægelsens kandidat i Nordeuropa, samt et 
efterfølgende særligt møde med ham. 

8) Vi har løbende fulgt og deltaget i European Left’s kampagne 
mod TTIP, den transatlantiske frihandelsaftale, der har været for-
handlet mellem EU og USA og nu står i stampe som følge af Præsi-
dent Trumps modstand imod den, samt CETA og TISA, og Japan-EU 
FTA mellem EU og Japan. Men det har knebet med en bredere op-
bakning i DK. 

Vi har støttet op om og følger bevægelsen Blockupy’s aktiviteter 
vendt imod Den Europæiske Centralbank (ECB), og var også med en 
hjemlig demonstration som del af anti-NATO manifestationer i Bru-
xelles under NATO’s topmøde i maj 2017, som European Left havde 
opfordret til.

9) Enhedslistens sidste to årsmøder har været centrale for at styr-
ke EU-arbejdet i partiet. I 2016 vedtoges et nyt EU delprogram til En-
hedslistens partiprogram med et meget stort flertal, som stadfæ-
ster Enhedslistens EU-modstand. Det blev desuden vedtaget, at En-
hedslisten skulle stille selvstændigt op til EU parlamentsvalget i 2019 
(med 241 stemmer for, 86 imod og 17 der undlod), om muligt i et tek-
nisk valgforbund med Folkebevægelsen mod EU samt være med til 
at styrke Folkebevægelsens arbejde. Der er i den indeværende pe-
riode kommet en aftale i stand med Folkebevægelsen om et teknisk 
valgforbund. 

EPU arbejder på konkret at være med til indholdsmæssigt at styr-
ke kampagnen op til EU-valget i 2019 og søger herunder at styrke de-
batten om Brexit og dens konsekvenser for EU og EU-modstanden 
her i landet.

10) HB vedtog på sit møde den 11. januar 2014 at igangsætte en 
strategiproces, der skal styrke det internationale arbejde i Enheds-
listen via en i højere grad af koordinering og politisk prioritering. 
EPU har deltaget i dette arbejde, der bortset fra et tættere samar-
bejde mellem EPU og IU, desværre synes at have stagneret. Koordi-
neringen af det internationale/europæiske arbejde er fortsat util-
strækkelig i Enhedslisten. Arbejdet med et internationalt strategi-
papir sammen med IU standsede i 2016 og er først nu ved at bli-
ve genoptaget.

11) Udover at varetage kontakten til andre europæiske venstrepar-
tier har EPU deltaget i Enhedslistens europæiske samarbejde – i fora 
såsom European Left, som Enhedslisten blev medlem af i 2010, se-
minarer og møder arrangeret af det europæiske tænketanks net-
værk ”transform!europe” i samarbejde med European Left og/eller 
GUE/NGL, venstrepartigruppen i EU-parlamentet. Flere af Enhedsli-
stens udvalgsmedlemmer deltager i arbejdsgrupper i European Left. 
Mikael Hertoft, er fungerende medlem af European Left’s styrelse 
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(ExBoard), og Inger V. Johansen, EPU, er medlem af det politiske sekre-
tariat. Mens Nikolaj Villumsen, MF, er medlem af Euroean Left’s ”Coun-
cil of Chairpersons”. Siden European Left’s kongres i december 2016 
har Anne Overgaard Jørgensen (HB) i en periode været medlem af 
ExBoard. 
 
12) EPU var med til at koordinere en delegation, der deltog i European 
Left’s og transform!europe’s sommeruniversitet i Budapest den 19. – 
23. juli 2017.

Inger V. Johansen/EPU kontaktperson – efter høring i udvalget  
(udvalgets årsmøde er den 7. april 2018)

ENHEDSLISTENS LANDDISTRIKTSUDVALG
Koordinatorer Mie Jensen og Anders Brandt

Vi har afholdt møder i februar 2017 og i juni 2017. Planlagt møde i sep-
tember blev aflyst p.g.a. få tilmeldte. Der kommer ca. 8-15 medlem-
mer til vores møder, vi aflyser møderne hvis der er under 5 tilmeldte. 
Vores FT-kontaktperson Henning Hyllested og vores HB-kontaktper-
son Vibeke Syppli Enrum deltager på vores møder. Der er ca. 60 per-
soner på vores mailliste, men de fleste er ikke aktive i udvalgets de-
batter. 

I udvalget prøver vi at holde os a jour med landdistriktsproblema-
tikker og temaer. På møderne bruger vi både tid på at udvikle poli-
tik og på at diskutere og lytte til fortællinger og erfaringsudvekslin-
ger fra medlemmernes lokale afdelinger. Vi har desuden haft temati-
ske oplæg om bl.a. vindmøller til vores møder. 

Mellem møderne orienterer vi hinanden via maillisten lls@enheds-
listen.dk men der foregår ikke meget maildebat mellem møderne.

Op til kommunal- og regionsrådsvalget i november 2017 fik vi redi-
geret og justeret vores lille, fixe landdistriktsbrochure. Brochuren in-
deholder primært overskrifter og enkelte konkrete eksempler, men 
det er vores holdning, at den kan fungere fint som udgangspunkt for 
landdistriktsdebatter.

Der er blevet ansat en sekretær på Christiansborg, som har land-
distrikter og transport som sit arbejdsområde. Vi håber at kunne få 
godt gang i samarbejdet fremover. Vores tekster, referater osv. ligger 
i en onedrive-mappe hos Mie. Der skal lidt arbejde til, før teksterne 
kan komme på f.eks. en hjemmeside.

I 2017 har Peter Bomholt fra udvalget deltaget i et større Taskfor-
ce-arbejde, der bl.a. Har arbejdet med at blive klogere på de kom-
munale udligningsordninger i et forsøg på at skabe større økonomisk 
lighed mellem kommunerne. Taskforce-gruppen bestod af Finn Sø-
rensen, Kjeld Albrechtsen, Søren Kolstrup, Christian Tastrup, Henning 
Hyllested og Peter Bomholt. Anders Hadberg var tovholder og sekre-
tær for gruppen. Gruppen fik udarbejdet en række principper, som 
bla. Indebar ændrede regler for hovedstadsudligningen, men arbej-
det blev heftigt diskuteret i HB og i FTgruppen, så sagen er forelø-
big endt med et sæt mere afdæmpede principper, hvor hovedstads-
udligningen ikke ændres radikalt. I landdistriktsudvalget vil vi sta-
dig arbejde for en større økonomisk lighed mellem kommunerne, og 
vi prøver stadig at rykke partiet i en retning, der bygger på et prin-
cip om geografisk lighed i hele landet, men partiets gældende prin-
cipper er endnu ikke så vidtgående som de holdninger, vi har i udval-
get. Vi ser frem til fortsat at kunne debattere og udvikle partiets øko-
nomiske politik på området (de gældende principper er sat ind efter 
denne beretning)

Selvom vores udvalg ikke har afholdt mange møder siden juni 2017, 
så mener vi stadig, at der er meget at arbejde med for at sikre, at En-
hedslisten er et parti for hele landet – også landdistrikterne. 

Vi har fået kontakt til organiser på landskontoret og er ved at lave 
en plan for, hvordan vi kan få lidt mere aktivitet i udvalget fremover.

Næste møde i landdistriktsudvalget afholdes i marts 2018

Enhedslistens løsning - principper
Efter Enhedslistens opfattelse er det ufrugtbart at kommunerne stri-
des indbyrdes om de alt for få penge, der er i bloktilskuddet. Løsnin-
gen er ikke at lade hovedstadskommunerne betale for en fejlslagen 
økonomisk sparepolitik, gennemført af skiftende regeringer.

Løsningen er at give et generelt løft af kommunernes økonomi, 
kombineret med ændringer i refusions- og udligningssystemet, så det 
sikres, at løftet først og fremmest kommer de kommuner til gode, der 
har de sværeste økonomiske vilkår.

Enhedslisten er med kommet med et bud på et akut løft af kom-
munernes økonomi i vores Velfærdsudspil fra maj 2017. Men der skal 
også gøres noget ved skævhederne i refusions- og udligningssyste-
met. 

Principperne for en sådan løsning er:
• Mærkbart økonomisk løft. Efter snart 8 år med nedskæringspoli-

tik er det nødvendigt at sikre en genopretning af den kommuna-
le velfærd. Der skal simpelthen mere økonomi til kommunerne, 
hvis alle kommuner skal kunne levere velfærden på en ordentlig 
måde. Derfor er EL imod forslaget fra 64 kommuner uden for ho-
vedstadsområdet i, at hovedstadskommunerne skal betale for et 
velfærdsløft til disse kommuner.

• Højere udligning på landsplan i udligningssystemet. I dag udlig-
nes der på landsplan 61 pct. af kommunernes strukturelle under-
skud (og overskud). Det betyder, at selv med de nuværende reg-
ler i udligningssystemet vil der være kommuner i og uden for ho-
vedstadsområdet, som har et strukturelt underskud og derfor må 
hæve skatten eller skære i velfærden for at få budgetterne til at 
hænge sammen. Derfor ønsker Enhedslisten at hæve niveauet i 
landsudligningen.

• Balancen i hovedstadsudligningen skal sikres: Forhøjelsen af 
landsudligningen må ikke ske på bekostning af den nuværende 
sociale balance mellem hovedstadskommunerne, som i dag sikres 
af hovedstadsudligningen, dvs. fattige hovedstadskommuner må 
som minimum ikke stilles relativt ringere i forhold til rige hoved-
stadskommuner, end i dag.

• Opgør med refusionsreform 2015. Enhedslisten vil gøre op med re-
fusionsreform 2015. I stedet for at pålægge de kommuner, der har 
mange langtidssyge en økonomisk straf, skal kommunerne gives 
tilstrækkeligt med midler til at sørge for borgerne. Derfor foreslår 
Enhedslisten, at staten skal refundere en langt højere andel af de 
indkomstoverførsler, som kommunerne reelt ikke har mulighed for 
at påvirke, fordi borgerne er syge. Det drejer sig fx om førtidspen-
sion, sygedagpenge og kontanthjælp.

• Ingen kommuner skal have lavere tilskud. Endelig er det afgørende 
for Enhedslisten, at ingen kommune får et lavere tilskud end med 
det nuværende udlignings- og refusionsniveau. Efter vores opfat-
telse, er der ikke en eneste kommune i landet, som leverer for me-
get velfærd til borgerne. Derfor skal der laves kompensationsord-
ninger målrettet eventuelle tab hos enkelte kommuner.

• Nej til ensartet kommuneskat. Enhedslisten afviser, at folketinget 
skal fastsætte kommuneskatten. Det vil være et alvorligt indgreb 
i det kommunale selvstyre. Vi mener tværtimod, at kommunerne 
skal have større frihed til at regulere grundskyld, dækningsafgift 
og kommuneskat.

INTERNATIONALT UDVALG
Internationalt udvalg har i det forløbne år fungeret videre, på basalt 
græsrodsniveau. Med 135 medlemmer er vi stadig Enhedslistens stør-
ste udvalg – foran Miljøudvalget med 126 medlemmer. Vi er også vok-
set med to medlemmer siden sidste beretning.

Udvalget har holdt en række møder om udviklingen i forskelli-
ge lande og regioner. Vi har forsøgt at dække verden rundt, hvad 
der selvfølgelig ikke kan lade sig gøre, men altså at sætte fokus 

mailto:lls@enhedslisten.dk
mailto:lls@enhedslisten.dk
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på de væsentligste brændpunkter, skaffe os information og dis-
kutere det.

I forbindelse med møderne har vi ofte udsendt oplæg og materia-
ler til IU’s medlemmer, således at også folk der ikke kan deltage i mø-
derne kan få glæde af det. 

Vi har således opretholdt et basalt niveau af diskussion og infor-
mationssøgning om internationale forhold.

Vi har forsøgt ved et møde at holde det på Skype, så kammerater 
fra provinsen kunne deltage. Det lykkedes desværre ikke at få kam-
merater fra de mest aktive grupper i Esbjerg og Århus med, så efter-
følgende har det ligget stille.

Udviklingen i verden
Udviklingen i verden er imens gået sin skæve gang: 
• Konfliktniveauet mellem de vestlige lande (USA) og Kina/Rusland 

er stigende og der er nuancer i Enhedslistens opfattelser af hvor-
dan vi skal placere os her.

• Saudiarabien bryder alle menneskerettigheder i sin militære in-
vasion og bombning af Yemen. Her udnytter landet sin status som 
allieret med vesten – det er vestlige våben, der bliver brugt i over-
faldet.

• Syrien-krigen er inde i sit slutspil og har taget endnu en drejning 
med Tyrkiets angreb på kurdisk kontrollerede områder i Syrien 
omkring Afrin. Damaskus bomber Ghouta. De menneskelige lidel-
ser i området er enorme og imens fortsætter man i Danmark med 
at gennemføre et forsøg på ingen flygtninge at tage – med Social-
demokratiet som aktiv deltager.

• Congo er ved at synke ned i endnu en borgerkrig. Præsidenten 
er ved at køre træt og tabe kontrollen og dusinvis af krigsherrer 
med private hære kæmper om kontrollen over råvarer som guld 
og diamanter.

• I Sydafrika er Zuma blevet afsat af sit eget parti ANC og Sydafri-
kas nye præsident hedder Cyril Ramaphosa. Her har vi en mand 
der har opbygget minearbejdernes fagforening og været cheffor-
handler for ANC i lang tid. Han har også haft tid til at blive forret-
ningsmand og mangemillionær. Det bliver spændende at se om 
skiftet af præsident også bliver til et skift i politik og om det bliver 
til fordel for Sydafrikas fattige.

• Klimaforandringerne fortsætter og det lykkes ikke rigtig at få ned-
bragt udslippet af CO2. Det er netop blevet rapporteret at der er 
meget stor risiko for at temperaturstigningen vil blive på 1,5 gra-
der snart.

• Verdensøkonomien er knap nok kommet sig ovenpå finanskrisen, 
som har ført til en enorm omfordeling fra jordens store flertal til 
nogen ganske få ekstremt rige mennesker. Nu er der rystelser på 
aktiemarkedet, som kan være forskræp om en ny krise.

• Med det besynderlige valg af Donald Trump til præsident er en 
reaktionær kraft blevet udøvende magt i USA – hvad der tilfø-
jer et uforudsigeligt og farligt element pga. hans labile person-
lighed.

• Globalt set er den neoliberale politik ved at blive gennemført 
mange steder, med svækkelser af fagforeningerne, privatiserin-
ger, handelsaftaler der forhindrer sociale og økologiske tiltag mm. 
Dette fører også til et skift til det værre i den måde samfundene 
bliver styret på. Demokratiet fungerer stadigt dårligere.

Således blev Dilma Rousseff fjernet som præsident i Brasilien på 
et tvivlsomt grundlag og nu er Lula de Silva blevet dømt for korrup-
tion og man forsøger at blokere for at han kan stille op som præ-
sident i Brasilien. Dem der er anklager ham for korruption er selv 
langt mere korrupte.

• Vi ser hvordan autoritære regimer vinder frem i mange lande. 

Vi har holdt udvalgs-møder med følgende emner og oplægsholdere.
• Iran med Farrokh Jafari,
• Sydafrika med Morten Nielsen, 

• Syrien med Christian Juhl,
• Kurdernes oprør i Syrien med Ibrahim Benli, 
• Rapport fra marxismeseminar i Minsk med Niels Rosendal, 
• Helikopterblik på den internationale situation med Mikael Hertoft
• Enhedslistens internationale arbejde på Christiansborg med Anne 

Rehder.
• Den internationale økononiske situation med Anders Hadberg.

Desuden har vi haft et kontaktmøde med kammerater fra Indonesi-
en. Ofte med udsendelse af forberedelsesmaterialer.

Diskussioner
Vi har haft to ret store uenigheder om internationale spørgsmål, 
nemlig a) om karakteren af den syriske regering og borgerkrigen i Sy-
rien. Dette har været drøftet på flere møder og med udsending af 
materiale til mail-listen.

b) Vi har også haft en diskussion om North stream 2 – den rus-
siske gasledning nummer 2 i Østersøen, hvor Nikolaj Villumsen og 
Folketingsgruppen havde meldt ud at de var imod denne rørled-
ning af økologiske grunde. Et flertal har på et par møder i EPU og 
IU kritiseret denne holdning og vedtaget en udtalelse om at mod-
standen mod gasledning først og fremmest kommer fra USA - som 
har vedtaget sanktioner mod Rusland og som selv ønsker at sæl-
ge gas til Europa og derfor vil ramme en konkurrent. Deltagerne på 
møderne mente ikke at sanktioner mod Rusland nedtrapper kon-
flikterne mellem Rusland og vesten – hverken i Ukraine eller an-
dre steder.

Offentligt møde om Indien - Seminar om Oktoberrevolutionen og 
Studiekreds om imperialismen.

27. februar holdt vi et offentligt møde på engelsk om ”India – Re-
bellion and Nationalism” med Binu Matthew fra Kerala. John Gravers-
gaard var initiativtager til en møderække med den indiske kamme-
rat. Mødet var et eksperiment. Det blev holdt i Solidaritetshuset på 
engelsk og med kontakt også til Internationalt Forum. Det var inte-
ressant og vi fik indblik i indisk politik og de stærke folkelige bevæ-
gelser og venstrekræfter der er i Kerala. Men det var ikke velbesøgt 
med ca 12 deltagere.

4. november havde vi et velbesøgt arrangement om den russiske 
revolution i anledning af 100 året.

Morten Thing og Mikael Hertoft holdt oplæg om den russiske re-
volution, Aksel Carlsen fortalte om hvordan det var at leve i Sovjet-
unionen og Hanne Schmidt viste lysbilleder om den kunstneriske for-
nyelse med konstruktivisme mm. Efter revolutionen. Vi holdt en lil-
le zakuska med vodka, sild og brød a la Borodino (Borodinskij xleb). 
Over halvtreds deltog. 

I efteråret begyndte vi at forberede en studiekreds om imperialis-
me, med Flemming Larsen som initiativtager og tovholder. 13. januar 
holdt Studiekredsen sin første lørdag med oplæg om imperialismens 
økonomi med Karen Helveg Petersen om Danmarks rolle i slavehan-
del og Vestindien med Erik Gøbel og om Danmark og Grønland med 
Christian Juhl. Der er 32 tilmeldte til Studiekredsen.

Kontaktpersonen har konstant været opmærksom på den kønsli-
ge skævhed i antallet af oplægsholdere – og har forsøgt at rette op 
på den – men der er plads til forbedring. 

Deltagelse i fredsdemonstrationer mm.

I anledning af NATOs topmøde i forsommeren 2018 forsøgte vi i sam-
arbejde med en række fredsgrupper at arrangere en demonstrati-
on. Vi tilsluttede Enhedslistens Internationale Udvalg til demonstra-
tionen.

Demonstrationen blev lille og blev stærkt forsinket pga. mangel på 
disciplin omkring programmet. Iøvrigt var der en række udmærkede 
talere. Men der var også nogle meget uheldige taler, hvoraf en kunne 
opfattes som hvidvaskning og støtte til det syriske regime, en anden 
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som støtte til en side i konflikten i Ukraine. Vi gjorde det efterfølgen-
de klart i evalueringen, at vi ikke var tilfredse med dette, at vi men-
te at de nævnte taler var uacceptable og at et fremtidigt samarbej-
de var betinget af at noget lignende ikke skete igen. Presley har fort-
sat kontakt til fredsgrupperne på vegne af IU.

Undergrupper:
Kurdistansolidaritetsgruppen. Fungerer selvstændigt og godt.

Latinamerikagruppen holdt møde 20. februar med en halv snes 
deltagere. Gruppen lavede et koordinationsudvalg med Hans Aal-
borg og Mauda og Julie Wetterslev med på Skype. Christina Lund-
gaard, Christian Juhl, Lars Bohn, Ole Bach og Flemming Larsen del-
tog også i mødet.

Mødet diskutede de valg der kommer i Latinamerika i løbet af året 
og især Brasilien. De tilstedeværende brasilianere lade meget vægt 
på, at der skulle læggges pres på den brasilianske regering, hvad an-
går den helt urimelige sag mod Lula.

Palæstinaudvalget er et selvstændigt udvalg i Enhedslisten, som 
kan aflægge deres egne beretninger, men jeg vil gerne lige nævne det 
enorme arbejde Inger V. Johansen gør som organisator af European 
Lefts Middelhavskonferencer – der bringer venstrefløjen sammen fra 
mange lande til konsultationer.

DIPD
Arbejdet i DIPD er en del af Enhedslistens internationale arbejde, 
som ikke direkte er en del af IU’s arbejde, men som vi følger. Thomas 
Eisler har sendt følgende bidrag til beretningen om arbejdet:

DIPD-styregruppen er ansvarlig for Enhedslistens demokrati-pro-
jekter i udviklingslandene, der finansieres fra Danish Institute for 
Parties and Democracy (DIPD). Desuden fungerer styregruppen som 
baggrundsgruppe for Enhedslistens repræsentant i DIPD’s bestyrel-
se og følger i øvrigt DIPD’s aktiviteter. IU har en repræsentant i sty-
regruppen og de fleste øvrige medlemmer er udpeget af FU/HB efter 
indstilling fra IU. 

2017 var afslutning på en 3½-årig bevillingsperiode. 
I slutningen af året kom der rigtig gang i aktiviteterne i Enheds-

listens projekt med et fælles ungdomsforum for de palæstinensi-
ske partier DFLP og FIDA. I starten af 2018 vil der blive søgt om et 
nyt projekt, der udvides til partiernes arbejder- og kvindeorgani-
sationer. Et projekt i Swaziland med PUDEMO afsluttes med 2017, 
da der ikke er nok muligheder for udvikling. I 2017 blev et nyt pro-
jektsamarbejde etableret med MAPA i Colombia, der vil fortsæt-
te i de kommende år. DIPD har samlet set fået øget sit budget for 
den næste bevillingsperiode fra 75 mio. kr. i 2014-2017 til 90 mio. 
kr. i 2018-2020. Det betyder, at Enhedslisten har en samlet ramme 
på 3,6 mio. kr. 

Organisation:
Det har fortsat ikke været muligt at danne et egentligt koordinati-
onsudvalg for IU. Vi har derfor fortsat systemet, hvor Inger V. Johan-
sen er kontaktperson for Europapolitisk udvalg og Mikael Hertoft for 
IU og vi støtter hinanden i vores arbejde med de to udvalg. Vi arbej-
der også sammen i European Left, hvor Mikael er i Exboard som En-
hedslistens repræsentant og Inger sidder i sekretariatet.

På det seneste er der sket en organisatorisk styrkelse ved at Flem-
ming Larsen er blevet tovholder på imperialisme-studiekredsen.

Planer for det videre arbejde
IU planlægger at holde årsmøde lørdag 19. maj 11-18, med vedtagel-
se af en egentlig arbejdsplan.

Vi vil fortsætte med at holde udvalgets møder på det niveau, vi 
er i gang med nu, og hæve det, så vi når ud bredere offentligt og 
blandt Enhedslistens medlemmer. Her har vi et frugtbart samarbej-

de med landskontoret, som vi håber snart vil give grugt. Altså en le-
vende hjemmeside!

Imperialismestudiekredsen kører frem til sommer og vi må overve-
je om vi skal fortsætte aktiviteten i en eller anden form.

I samarbejde med Landskontoret vil vi aktivere vores hjemmeside, 
sådan at en bredere kreds kan få glæde af det arbejde vi laver i IU. 

Vi vil genstarte IU’s arbejde med at lave et kompendium om inter-
national politik. Nu har Albert Jensen påtaget sig at genstarte sit ar-
bejde som redaktører af kompendiet og der er derfor håb om at ar-
bejdet vil komme i gang i løbet af foråret 2018. 

Der bliver afholdt årsmøde lørdag 19. maj i Studiestræde 24.

Beretningen blev godkendt på et IU møde 26. februar.
Internationalt Udvalg holder årsmøde igen med ny beretning.
/Mikael Hertoft, kontaktperson for Internationalt Udvalg.

LATINAMERIKA-GRUPPEN
Omend møde-frekvensen i Latinamerika-gruppen har været lav i 
2017 fungerer gruppen fortsat som et netværk der deler informati-
on og diskuterer den seneste politiske udvikling i Latinamerika via 
mail og facebook-gruppe, som også bruges til at opfordre til delta-
gelse i manifestationer og arrangementer som med jævne mellem-
rum arrangeres af latinamerikanere i Danmark. Gruppen har også 
i 2017 været med til at arrangere et par offentlige møder, dels med 
Kjeld Jakobsen fra PT i Brasilien og dels med Enrique Santiago, spansk 
menneskerettighedsadvokat og repræsentant for FARC under freds-
processen i Colombia.

Ift. Brasilien blev der holdt oplæg i både LA-gruppen og Internati-
onalt Udvalg om situationen efter kuppet i 2016. En repræsentant for 
gruppen deltog som European Lefts repræsentant ved PTs kongres i 
juni. Gruppen arrangerede ligeledes et offentligt møde med Kjeld Ja-
cobsen (tidl. International ansvarlig for CUT, og del af PTs Internatio-
nale Sekretariat), der som dansk-talende er i stand til at nå en større 
målgruppe i DK. Hans kontakter i DK har tidl. været begrænset til So-
cialdemokratiet. Vi vil forsøge at få ham forbi igen, når han i 2018 at-
ter besøger landet. For starten af 2018 er det presserende problem i 
Brasilien retssagen mod Lula der sigter mod at forhindre dennes op-
stilling til præsidentvalget senere i år. For at sætte fokus på dette 
prøver European Left pt at få et fremtrædende navn fra Brasilien på 
rundtur i Danmark. 

Ift. Colombia havde vi besøg af Enrique Santiago 24-26. april. 
Santiago var juridisk rådgiver for FARCs forhandlingsdelegation un-
der fredsforhandlingerne, og vi etablerede et program med offent-
ligt møde, i Folketinget, med Center for Menneskerettigheder og et 
særskilt møde på KUA. Der blev lavet et fremragende video-inter-
view. 

Flere medlemmer i gruppen er aktive i den særskilte Colom-
bia-gruppe der i løbet af året har forberedt og planlagt et tre-årigt 
samarbejdsprojekt mellem Enhedslisten og Marcha Patriótica under 
DIPD (Danish Institute for Parties and Democracy) som vil blive gen-
nemført fra fra 2018-2020 med et budget på lidt over 1 mio. DKK. Pro-
jektet skal støtte politisk uddannelse af ledere i de sociale og poli-
tiske bevægelser i Colombia som arbejder for at sikre en overhol-
delse af fredsaftalen indgået mellem den colombianske regering og 
FARC i 2016. I 2018 er det fortsat en prioritet for Latinamerika-grup-
pen at følge implementeringen af fredsaftalen i Colombia, blandt 
andet ved at sende repræsentanter til parlamentsvalget i Colom-
bia d. 11. marts. 

Den interne konflikt i Venezuela er blevet stadig skærpet, med sto-
re dele af oppositionen engageret i omfattende hærværk og ter-
ror-aktioner gennem de sidste par år. Samtidig er offensiven fra USA 
et.al. blevet voldsomt optrappet, bl.a. på det senest med direkte op-
fordringer til militær intervention og militærkup. Der er ikke umiddel-
bart nogen udsigt til, at denne offensiv mindskes. I Danmark var der 

https://www.youtube.com/watch?v=CYXmskN5UJE
https://www.youtube.com/watch?v=CYXmskN5UJE
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i 2017 en offentlig kampagne direkte rettet mod medlemmer af En-
hedslisten (bl.a. via en artikel i Weekendavisen). Medlemmer af grup-
pen har gennem andre organisationer udført et arbejde med oplæg 
og indlæg (i medier), men en større inddragelse af EL er det ikke ble-
vet til. Der er ved et par tilfælde blevet cirkuleret forslag til udtalel-
ser fra nordiske parlamentsmedlemmer omkring aktuelle aspekter 
af konflikten i Venezuela, og vi har i hvert enkelt tilfælde søgt at ind-
drage MFere.

Gruppen havde gerne set Folketings-gruppen reagere stærkere på 
udfaldet af præsidentvalget i Honduras i November 2017. Valget var 
præget af uregelmæssigheder og der er grund til at tro at såvel valg-
handlinger som stemmeoptælling var påvirket af direkte valgsvin-
del. Protesterne efter valget har ført til at mere end 30 demonstran-
ter er blevet dræbt af politi- og sikkerhedsstyrker. Der er en alvorlig 
risiko for, at disse mord ikke bliver hverken ordentligt undersøgt el-
ler straffet. Reaktionerne har været meget begrænsede i Danmark, 
især i betragtning af den betydning som valget har haft for at finpud-
se USA’s aktuelle offensiv i Latinamerika. For 2018 arbejder vi aktivt 
på at bringe en delegation fra LIBRE til Europa. Støtte til honduranske 
landarbejdere i STAS har været organiseret i 3F i 2017, bla. med aktiv 
deltagelse af EL-medlemmer.

Ift. El Salvador deltog en repræsentant fra Enhedslisten i San Salva-
dor i FMLNs arrangementer i forbindelse med 25-året for fredsafta-
len. I slutningen af foråret havde vi planlagt et besøg fra FMLNs inter-
nationale sekretariat; dette blev imidlertid aflyst i sidste øjeblik. Vi 
fastholder kontakter i Norge og Sverige med medl. af FMLN. 

Ift. Haiti havde gruppen planlagt et møde med Camille Chalmers, 
direktør for den haitianske platform for alternativ udvikling PAPDA 
der i starten af året skulle på rundtur i Sverige. Det ville have gjort det 
muligt at sætte lys på en permanent konflikt i et mindre land, som 
ikke får megen opmærksomhed. Desværre måtte hans besøg aflyses 
i sidste øjeblik grundet han sygdom.

Herudover har medlemmer af gruppen har med jævne mellemrum 
givet input til folketingsgruppen og byrådsmedlemmer vedrørende 
sager hvor Enhedslisten bør udtale sig eller hvor det bør undersøges 
hvordan danske virksomheder og danske diplomater agerer i Latin-
amerika, og vi har givet forslag til spørgsmål der kan stilles til Uden-
rigsministeren og i Udenrigsudvalget.

Gruppen har desuden udarbejdet og sendt erklæringer ifbm. med 
flere aktuelle politiske kriser på kontinentet, fx i forbindelse med Ge-
neralstrejken i Colombia i November 2017 der var en protest mod 
den colombianske regerings manglede overholdelse af bestemmel-
ser i fredsaftalen, og i forbindelse med amnesti’en givet til Perus tid-
ligere præsident Alberto Fujimori i total uoverenstemmelse med in-
ternational ret og i mangel på respekt for ofrene for menneskerettig-
heds-krænkelser under hans regeringer.

Organisatorisk er der, da mange af Enhedslistens medlemmer har 
kendskab til eller interesse i Latinamerika, et potentiale for at styr-
ke gruppens arbejde, og inddrage flere i dette. Dette kunne føre til 
etablering og fastholdelse af mere kontinuerte relationer til flere ud-
valgte partier og andre relevante organisationer i Latinamerika, og 
sikre en jævnlig kommunikation med disse. Indtil videre har det dog 
været et vedvarende problem i Latinamerika-gruppen at sikre sam-
menhængskraft og kontinuitet. Det kan være svært at forene enkelt-
personers interesser og arbejdskraft, og det er et stort (frivilligt) ar-
bejde at sikre den logistiske og administrative drift af gruppen over 
længere tid.

European Left har afholdt to debatseminarer med sammenslut-
ningen af latinamerikanske venstrekræfter i Foro Sao Paulo (dec 2016 
i Berlin og nov 2017 i Marseille) og er ved at planlægge et tredje i for-
bindelse med dette års ’foro’, der afholdes i Havana. European Lefts 
LA-Arbejdsgruppe har været af stor betydning for at etablere et mere 
omfattende kontaktnet i Latinamerika for vores vedkommende. Det 
er derfor fra gruppens synspunkt vigtigt at Enhedslisten fortsat sam-
arbejder tæt med European Left.

KULTURUDVALGET
Kulturudvalget beskæftiger sig at udvikle Enhedslistens kulturpolitik, 
og med emner inden for Kulturministeriets områder og andre kultu-
relle emner. Udvalget har p.t. 56 medlemmer, hvoraf mellem 4 og 6 er 
kommet til møderne. Udvalget har holdt møde i weekenden. Skype er 
en mulighed, men ikke blevet brugt i perioden. Derudover har udval-
get holdt møder med ordføreren i Folketinget, samt haft et par mø-
der i kommunalt regi om kultur, og forsøgt at få lov til at være med 
omkring Enhedslistens kulturfestival. Vi har deltaget også i møder i 
kommuner om kultur, og med kunstnernetværket KUK i EL. Vi deltog i 
Folkemødet på Bornholm med et offentligt møde, og vores kulturp-
jece blev udsolgt.

Vi benytter en e-mailliste der har haft pæn trafik. Desuden re-
digerer vi på hjemmesiden kultur.enhedslisten.dk samt en Face-
book-gruppe. 

Der er en koordinationsgruppe med 2 medlemmer. De har vareta-
get kontakten til HB og ordførerne – kultur og medie, museer og tu-
risme.

Emner vi har behandlet:
• Udvalget har påbegyndt en revision af kulturpjecen. Skriftlige bi-

drag modtages gerne.
• Opdatering af arbejdsprogrammet. Udvalget har på basis af vo-

res vedtagne kulturpjece med politik godkendt af HB/FU, arbej-
det med at implementere emner heri. Det har gået lidt langsomt, 
og vi har endnu ikke fået implementeret alt, som er vedtaget. Men 
det går fremad.

• Udvalget har arbejdet med formuleringer af spørgsmål til Folke-
tingets Kulturudvalg, men endnu ikke afleveret spørgsmål. Spørgs-
målene går bl.a. på indtægter og udgifter på Tv-serier, fordeling 
på genrer og lande, biblioteksafgifter på e-bøger, DRs mediedo-
minans på web med tekstnyheder

• Gratis adgang til statsejede museer, i hvert fald én dag om ugen.
• Turismeindtægter og økonomi samt beskæftigelse i kultur. Vi har 

forespurgt en del kommuner om deres økonomi omkring kultur og 
turisme, og også kontaktet forskere på området.

• Vi har foreslået at partiet laver et samlet forslag til den kommen-
de Finanslov, og vil gerne bidrage hertil. 

• Udvalget arbejder med dokumenter om kultur og turisme i kom-
muner og regioner, bl.a. på basis af kulturpjecen og et specifikt 
dokument om kultur og turisme, hvor vi ser på hvordan turismen 
kan fremme den grønne omstilling. 

• Udvalget arbejder med de vigtige medieforhandlinger. Vi vil ger-
ne se på at få lavet et 6. scenarie ifht. Connie Hedegårds medie-
forslag.

• Udvalget har tidligere stillet forslag om at kunne være repræ-
senteret med en observatør på årsmøder, men dette forslag 
faldt med en lille margen. Udvalget har derfor fortsat ikke mu-
lighed for selv at tale for sin sag, herunder kulturpolitik, på års-
møder. 

• Udvalget har arbejdet med at få flere til at komme til vores mø-
der, og har omlagt mødefrekvensen til cirka hver anden måned, i 
en weekend og også uden for København, i et forsøg på at få flere 
ikke-københavnere med. Udvalget vil øge mødefrekvensen med 
også aftenmøder på nogle onsdage.

• Udvalget arbejder på at arrangere et debatmøde om kultur og en 
mediekonference, måske sammen med andre partier.

• Udvalget har set på problematikken omkring DRs orkestre og kon-
certhus.

MILJØPOLITISK UDVALG
Miljøudvalget har aktuelt 133 medlemmer og fungerer som videns-
bank for folkevalgte, som kontaktnetværk for grønne aktiviteter og 
som forum for politikudvikling pa det grønne område.



16 Årsmøde 2018

Vi har en arbejdsplan, som sigter på 4 årlige møder samt åbne se-
minarer, hvis muligt. Som planlægningsgruppe for møderne er nedsat 
en koordinationsgruppe med 6-7 personer.

Miljøudvalget har været drivende i udviklingen af det grønne del-
program, som behandles på dette årsmøde i 2018. Efter indledende 
programdiskussioner i Miljøudvalget valgte Koordinationsgruppen en 
redaktionsgruppe på fem medlemmer af Miljøudvalget, og den blev 
af Hovedbestyrelsen gjort til programudvalg. Desuden også en lang 
række andre medlemmer af Miljøudvalget bidraget med kommenta-
rer og forslag i flere runder samt medvirket til temaet i Rød+Grøns fe-
bruarnummer og programseminaret den 10. februar.

I juni 2017 afholdt Miljøudvalget møde i Skanderborg med hoved-
temaet ”Vækst, produktion og forbrug”, primært med fokus på disse 
aspekter i det kommende delprogram. I mødet deltog ca. 25 deltagere.

På dette møde blev også fremsat forslag om at nedsætte en ar-
bejdsgruppe med fokus på dyrevelfærd.

 Miljøudvalget har ikke afholdt møder i efteråret 2017 pga. kom-
mune- og regionsrådsvalget, men der er lagt en mødeplan for for-
året 2018.

Ultimo januar afholdt vi et lørdagsmøde i København med hoved-
temaet trafik, hvor vi drøftede vore mere langsigtede strategier, her-
under i lyset af teknologiudviklingen. Vi havde professor Otto Anker 
Nielsen fra DTU som oplægsholder til en spændende debat om trafi-
kområdet i lyset af automatisering, deleøkonomi og kollektiv trafik. 
Der var ca. 20 deltagere.

Den løbende udvikling (afvikling) af DSB var et supplerende emne 
og det blev på mødet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som 
ser nærmere på vor strategi i forhold til regional trafik og i det hele 
taget vor holdning til organiseringen af den kollektive trafik.

Endvidere blev der på mødet vedtaget et kommissorium for ar-
bejdsgruppen for dyrevelfærd.

D. 17. marts 2018 er planlagt et miljøudvalgsmøde i Århus/Skan-
derborg, hvor der igen sættes fokus på vækstproblematikken og der 
sigtes her mod et åbent seminar med eksterne deltagere (er aktuelt 
udsat til efteråret).

Endelig planlægges d. 2. juni 2018 et møde om arealanvendelse, 
hvor der inviteres nogle at forfatterne bag Teknologirådets rapport 
herom som oplægsholdere.

Pa alle møder har de relevante MF’ere deltaget og møderne til-
trækker også by- og regionsrødder.

Udvalget er præget af at favne rigtig mange faglige felter med 
hver sine politikker – kemi i forbrugerprodukter, energi, klima, fiskeri, 
transport og kollektiv trafik, natur, forurening, planlægning, landbrug 
etc., hvorfor vi har valgt at udpege hovedtemaer til drøftelse pa mø-
derne, for at gøre det muligt at komme i dybden.

Funktionen som vidensbank betyder, at FT-gruppen og byrød-
der kan benytte netværkets kompetencer i forhold til konkrete sa-
ger. Der sendes lejlighedsvis forespørgsler ud, om nogen kan bidra-
ge med oplysninger og viden vedr. konkrete problemstillinger. Mail-
listen kan også bruges som kontaktnetværk, nar der søges folk eller 
sparring til et grønt initiativ. Mailtrafikken er ca. 100 mails pr. måned 
i netværket. Det skal bemærkes, at EL’s kartotekssystem ikke kan be-
nyttes som mailnetværk, men alene til envejskommunikation, hvor-
for vi er nødt til at holde styr pa en parallel mailliste med de udfor-
dringer, der er heri.

PALÆSTINAUDVALGET
Aktiviteter i forbindelse med 50-året for Besættelsen
• Udvalget har afholdt et velbesøgt og vellykket seminar i januar 

med et emne om Israel og Mellemøsten. Samtidig holdt vi årsmø-
de og diskuterede kampagnen om 50-året. 

• Afdelinger i flere dele af landet har (bl.a. sammen med andre) ar-
rangeret en række møder, debatter og events, som har været me-
get vellykkede.

• Vi har lavet 3 artikler til Rødgrøn om Tyveri af vand, om den alme-
ne situation i Gaza og på Vestbredden og om fangestrejken.

• HRM har sammen med MS og EJJP inviteret store og små NGO-or-
ganisationer og græsrødder til møde i januar, hvor der blev dan-
net et Palæstina-netværk med foreløbig 85 tilmeldte på HRM-in-
fo@gmail.com.

• Et filmkatalog med film til udlån, samt et foredragsholderkatalog 
er lagt ud på www.humanrightsmarch.dk 

• På samme hjemmeside kan man finde 11 foldere, der kan bestilles 
til arrangementer o.l. om land, vand, muren, bosættelser, Gaza, 
Jerusalem, fængslinger og tortur, flygtninge, det palæstinensiske 
mindretal i Israel, Israel og FN, Israel og EU. 

• Palæstina-udvalget inviterede ungdomsorganisationerne, parti-
erne og fagbevægelsen til et møde d. 28.2.17. Da der bare var 5 til-
meldte blev mødet aflyst.

• European Left – Inger har lavet en resolution om 50-året, som blev 
vedtaget.

• Inger oplyste at man er i gang med at forberede den 4. Middel-
havskonference (2019) mellem de arabiske og europæiske ven-
strepartier.Forberedelsesmødet i Kairo 17. december 17 blev aflyst 
pga et forbud fra de egyptiske myndigheder 3 dage før afholdel-
sen på trods af at myndighederne var underrettet uger før. Mødet 
er nu planlagt til marts i Bruxelles. Inger beklagede, at situationen 
ikke muliggør, at mødet kan holdes i et mellemøstland.

• En høring i april på Christiansborg om israelske og palæstinensi-
ske børn kunne ikke gennemføres på grund af personproblemer. 
Den inviterede israelske professor Nurit Peled afholdt et velbesøgt 
foredrag hos MS om emnet

• Oktoberkoret har indøvet to Palæstina-sange, som de gerne op-
træder med, når de inviteres. 

• Vi deltog 18. og 19. marts i partiets Aktivistfabrik under overskrif-
ten: 50 forbandede år - 50 års besættelse af Palæstina er nok!

• Modellen af Vestbredden er genfunden, og 3F i Nordvest vil gerne 
opbevare den. Vi mangler fortsat ”understellet” og noget, der kan 
beskytte den under transport. Der er 3,6 x 2.2 m, men vi finder nok 
en løsning. Det koster transporten at låne den. Vi har en god kam-
merat med en kassevogn, som plejer at køre med den.

Løbeseddel i anledning af 50året
Udvalget havde lavet et udkast til løbeseddel i forbindelse med 50-
året og bedt om at få den trykt.

I stedet for vores forlæg blev en løbeseddel, som var ændret i form 
og indhold sendt ud i organisationsnyt med oplysning om, at interes-
serede afdelinger selv kunne trykke. 

Vi protesterede og bad sekretariatet om en redegørelse for forret-
ningsgangen: Hvem har redigeret teksten? I forbindelse med ændring 
i Palæstina-udvalgets tekst til løbeseddel var boykot af israelske va-
rer blev til boykot af bosættervarer. 

Vi har desværre ikke modtaget nogen forklaring og ved ikke, hvem 
i partiet, som beslutter form og indhold af partiets materiale. Har 
man vægtet layout højere end indhold? Vi vil forlange, at eventuelle 
ændringer i fremtiden forhandles med udvalget. Vi bestilte 2.000 stk. 
bl.a. til brug på Enhedslistens årsmøde. 

Rejse til Palæstina og Israel
På grund af for få tilmeldte aflystes rejsen i efteråret. Den gennemfø-
res med god tilslutning i vinterferien 2018.

DIPD
DPID har haft besøg af 4 unge i forbindelse med kommunevalget for 
at lære om det danske demokrati sammen med ca. 50 unge fra alle 
DPIDs samarbejdslande. I den forbindelse havde udvalget lejlighed 
til at mødes med dem.

I december deltog 4 danske unge i DPID-seminar med projektets 
unge m.v. i Palæstina

mailto:HRM-info@gmail.com
mailto:HRM-info@gmail.com
http://www.humanrightsmarch.dk
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Deltagelse i konferencer
Ruth Mikel Jensen fra Esbjerg deltog på vore vegne i Den første euro-
pæiske konference om israelske bosættelser 6. nov. 2017 i Bruxelles, 
og Christian Juhl og Karen Henriksen deltog i konference i Haag under 
overskriften: Justice for the Palestinian Detainees d. 9.12.17. 

Palæstinaudvalget og Folketinget
Spørgsmål og svar vedrørende indkøb af artilleri fra israelske Elbit 
Folketingets Udenrigsudvalg v. Chr. Juhl har den 20. marts 2017 stille-
de spørgsmål nr. 142 til forsvarsministeren. Forsvarsministeren sva-
rer den 11. april 2017. http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/
spm/142/svar/1398187/1744079.pdf

Spørgsmål og svar vedr. FNs liste over virksomheder der driver for-
retning på besat område.
20. november 2017.
Udenrigsministeren oplyste på spørgsmål vedr. FN’s database over 
virksomheder på besat område at FN’s Højkommissariat for Menne-
skerettigheder (OHCHR) i den nuværende fase ikke kan dele de fore-
liggende informationer, herunder hvilke virksomheder, der indgår i 
det igangværende forløb.

ht tp ://w w w.f t .dk/saml ing/20171/a lmde l/uru/spm/31/
svar/1444825/1821154/index.htm

ht tp://w w w.f t .dk/saml ing/20171/almde l/uru/spm/30/
svar/1444603/1820799/index.htm

Forespørgselsdebat den 19. januar 2018
med efterfølgende vedtagelse om investeringsforeningers og kom-
muners investeringer i virksomheder med aktiviteter i ulovlige bo-
sættelser. http://www.folketingstidende.dk/samling/20171/forespo-
ergsel/F9/index.aspx

POLITISK ØKONOMISK UDVALG
Af Anders Hadberg, kontaktperson for PØU

Fakta om PØU
Politisk Økonomisk Udvalg (PØU) er et emnepolitisk udvalg med 75 
medlemmer tilknyttet maillisten. Der er en aktiv masse på ca. 20 
medlemmer, som kommer til det faste månedlige udvalgsmøde i Kø-
benhavn.

PØUs arbejde er desuden organiseret i arbejdsgrupper, som arbej-
der med 9 forskellige punkter på arbejdsplanen fastlagt af det årli-
ge landsmøde i udvalget.

PØU har en hjemmeside, hvor de offentlige papirer lægges: Politik-
papirer, Analyser, Debatindlæg. http://politisk-oekonomisk.enheds-
listen.dk/

Endvidere er der på Netforum arkiveret interne dokumenter for 
2014-2017. http://netforum.enhedslisten.dk/pou/notebook

Arbejdsplan
PØUs generalforsamling 2017 prioriterede 8 emner.
• Samfundsøkonomisk fagkritik. Folketingssekretariatet er ved ud-

arbejde en rapport med kritik af Finansministeriets regnemodel-
ler, som løbende har været til drøftelse i udvalget. PØU har holdt 
2 møder om emnet i 2017-18.

• Feministisk økonomi. Som led i den samfundsøkonomiske fagkri-
tik besluttede udvalget at prioritere et arbejde med feministisk 
økonomi. PØU afholdt to åbne fællesmøder med Kvindeudvalget, 
hvor der var oplæg af et medlem af PØU. Et medlem af PØU lave-
de en tekst om feministisk økonomi, som er blevet udgivet. Tek-
sten blev drøftet på et udvalgsmøde i PØU.

• Kooperativer. PØU arrangerede et åbent seminar 8. april 2017, 
hvor mulighederne i kooperativer bliv diskuteret. Der deltog ca. 
50 personer, og der deltog medlemmer af folketingsgruppe og ho-

vedbestyrelse. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var meget po-
sitive.

• Scenarieværksted: Socialistisk politik for fremtidens arbejdsmar-
ked. PØU har været ledende i at afprøve et nyt redskab til politik-
udvikling. Med støtte fra landsorganisationen afholdt PØU 27 ja-
nuar 2018 et ”scenarieværksted” ledet af Søren Borch, hvor målet 
var at udvikle Enhedslistens politik på en række områder relate-
ret til arbejdsmarkedet med udgangspunkt i scenarie-metoden. 
Målgruppen var aktive i de faglige netværk i EL. Der deltog i alt 20 
personer. PØU arbejder med at opsamle erfaringerne med både 
metoden og politikforslagene, samt at gøre dem tilgængelige for 
en bredere kreds.

• Socialistisk erhvervspolitik. PØU ville bidrage til udviklingen af 
politik for små selvstændige, som pågår i regi af folketingssekre-
tariatet. Det har ikke været drøftet, da udvalget afventer oplæg 
fra folketingssekretariatet.

• Demokratisk banksektor. Folketingssekretariatet arbejder med 
et bankudspil, som skal drøftes med PØU i efteråret 2018. PØU har 
drøftet input til udspillet.

• Ejerboligbeskatning. Formålet med punktet var at evaluere om EL 
5 år efter vedtagelsen af politikken for ejerboligbeskatning stadig 
har en tidssvarende holdning på spørgsmålet. Opgaven er ikke 
blevet løftet.

• Pensionssystemet. Formålet var at drøfte om og hvordan det dan-
ske pensionssystem – både offentlige og arbejdsmarkedspensioner 
– kan forandres, så systemet ikke længere reproducerer indkom-
stuligheden på arbejdsmarkedet. Opgaven er ikke blevet løftet.

• Erhvervspolitiske omstillingspapirer. Formålet med punktet var 
at udarbejde flere omstillingspapirer. Opgaven er ikke blevet løf-
tet. 

• Kommunal og regional produktion og service. Målet var at vide-
reudvikle afdækning af hvordan kommuner og regioner kan frem-
me offentlige virksomheder og produktion mv. Opgaven blev ikke 
løftet.

Øvrige aktiviteter
Udover arbejdsplanen har PØU arrangeret eller deltaget i en ræk-
ke andre møder:
• Er der en krise på vej? Åbent møde om den økonomiske situation 

m/ oplæg fra folketingssekretariatet.
• Dansk kapitalisme – historie, nutid og fremtid? Åbent møde med 

m/ ekstern oplægsholder.
• Medarrangør af 8. marts arrangement / Litteraturhaus, 100 del-

tagere.

KVINDEPOLITISK UDVALG
Kvindepolitisk udvalg har haft et lidt mat år.

Kvindepolitisk Udvalg har 20 medlemmer på maillisten. En del står 
der for ”at følge med”, mens vi jævnligt har set 8-10 medlemmer til 
møder og aktiviteter. Udvalget har holdt møde fast en gang om må-
neden i Studiestræde.

Talk Town på Hovedbiblioteket løb af stablen i maj. Vi havde et pro-
gram med Pernille Skipper, Drude Dahlerup og en planlagt etnisk ta-
ler, som desværre brændte os af 
Talk Town i 18 bliver i Huset i Magstræde, hvor vi nu er i gang med 
planlægningen.

Arbejdet med Feministisk Praksis. blev som med feminismeprogram-
met holdt i HB og hos en medarbejder. HB-arbejdet kom der ikke no-
get ud af, og først til 8. marts (18!) lykkedes det at fremstille en pjece.

European Lefts sommeruniversitet fandt sted i Budapest, og her del-
tog 3 af  udvalgets medlemmer. Selv m det er en tung organisation 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/spm/142/svar/1398187/1744079.pdf
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/spm/142/svar/1398187/1744079.pdf
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uru/spm/31/svar/1444825/1821154/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uru/spm/31/svar/1444825/1821154/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uru/spm/30/svar/1444603/1820799/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/uru/spm/30/svar/1444603/1820799/index.htm
http://www.folketingstidende.dk/samling/20171/forespoergsel/F9/index.aspx
http://www.folketingstidende.dk/samling/20171/forespoergsel/F9/index.aspx
http://politisk-oekonomisk.enhedslisten.dk/
http://politisk-oekonomisk.enhedslisten.dk/
http://politisk-oekonomisk.enhedslisten.dk/
http://netforum.enhedslisten.dk/pou/notebook
http://netforum.enhedslisten.dk/pou/notebook
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ses der flere og flere sprækker især i den noget begejstrede EU-tl-
hang. Den er langsomt men sikkert ved at ændre sig til sund skepsis.

Samarbejde med Kurdisk Kvindeforening. Sammen med Kurdisk 
Kvindeforening arrangerede vi med megen bespænd fra Udenrigs-
ministeriet og Udlændingestyrelsen et besøg i januar af en kvinde-
delegation fra Rojava. De har et projekt om at etablere daginsti-
tutioner efter skandinavisk forbillede, så kvinderne i højere grad 
kan komme på arbejdsmarkedet, blive selvforsørgende og delta-
ge i samfundslivet. Vi havde et godt samarbejde med BUP og Kvin-
derådet. Vi fik arrangeret besøg i FT, på daginstitutioner og deltog i 
en velbesøgt reception.  

Kvinderådets nytårskur med folketingets ligestillingsordførere - der 
kom kun 3 - var godt besøgt af medlemorganisationerne, og Johan-
ne S-N løb med panelet.

8. marts 18 arrangerede vi sammen med Politisk Økonomisk Udvalg 
og Nørrebroafdelingerne. Emnet var Feministisk Økonomi et emne vi 
atter og atter vender tilbage til, da vi mener, at et materialistisk par-
ti er nødt til at forholde sig til en økonomisk tænkning, der anser den 
offentlige sektor (og dermed i høj grad kvinderne) for en udgift, og 
hvis arbejde ikke anses for værdi(g)skabende. Kort sagt tage økono-
mien tilbage fra nødvendighedens politik. Vi har i løbet af året arbej-
det med emnet sammen med PØU, hvilket har resulteret i en bog af 
Per Bregengaard, og den blev lanceret ved arrangementet. Vi tænk-
te, at det var et lidt langhåret emne og sjussede os til 50-100 delta-
gere i Litteraturhaus. Arrangementet blev forrygende og nærmes lø-
bet over ende. Der var ikke stole nok, og folk stod som sild i en tønde. 
På trods af feberredninger på grund sygdom havde vi et flot arran-
gement med Eva Flyvholm som taler, diskussion med de to økonomer 
Katarina Juselius og Karen Helweg Larsen samt Sirma Altay som sang 
og spillede. Det var en glæde at se mange unge kvinder, ligesom, der 
var en del mænd.

Udvalgsmedlemmerne deltager løbende i møder og seminarer i  or-
ganiseringer som EL-Fem, Kvinderådet, KULU m. fl. 

QUEERUDVALGET
Queerudvalget har siden sidste årsmøde, haft en længere periode 
uden aktivitet. Vi har i slutningen af 2017 afholdt et planlægningsmø-
de, hvor vi valgte en ny kontaktperson. Vi har i starten af 2018 afholdt 
et møde om debatkultur, som vi håber vil være afsæt til en række 
møder i løbet af året.

Vi har nedskrevet en række principper, som vi vil videreudvikle i lø-
bet af året, og som vi håber også kan blive et bidrag til den kommen-
de interne feministisk håndbog i Enhedslisten.

I skrivende stund ser vi frem til vores næste møde den 7. marts, 
hvor vi vil diskuter vores fælles politiske ståsted i udvalgte. 

SOCIALPOLITISK UDVALG
Årets overskrift er endnu engang ”Socialpolitikken, der blev væk”.

Fattigdom og ulighed er vokset. Fokus har været på den såkaldt 
aktive beskæftigelsespolitik, der bl.a. har medført, at alle ydelser 
og støtte til den enkelte er blevet indrettet efter arbejdsevne og ar-
bejdsvilje. ”Fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse” og ”Vend dem i 
døren” har været parolerne. Ingen restarbejdsevne har været for lille 
til ikke at blive udnyttet. Mange kommuner har været grænsesøgen-
de i deres afgørelser og Ankestyrelsen har afgjort sager og menne-
skeskæbner i pagt med lovenes intentioner om at begrænse adgan-
gen til overførselsindkomster. Det er derfor helt afgørende ikke ale-
ne at sikre anstændig forvaltning af lovgivningen, men også at kæm-
pe for at den ændres.

Denne udvikling har dannet baggrundstapet for socialpolitisk ud-
valgs arbejde i det seneste år.

Brainstorm
Vi har afholdt brainstorm møde med Pernille Skipper og Emma Fle-
ming med henblik på at komme med input til det kommende 100 da-
ges program. Her blev bl.a. følgende foreslået: 
• Max grænse for hvor længe man kan være på kontanthjælp
• Bagkant for ressourceforløb 
• Styrket retssikkerhed
• Fast eller koordinerende sagsbehandler
• Gratis retshjælp overalt i lande
• Tværfagligt samarbejde: hjemløshed, psykiatri og misbrug tænkes 

sammen, så borgeren ikke skal 100 steder hen.
• Nedsættelse af socialreformkommission med fokus på socialpoli-

tik i stedet for beskæftigelsespolitik.

Kritisk socialpolitisk netværk
For at tydeliggøre den socialpolitiske stemme i den offentlige de-
bat har udvalget taget initiativ til etablering af et kritisk socialpoli-
tisk netværk til styrkelse af de demokratiske beslutningsprocesser. Vi 
har henvendt os til en lang række praktikere, jurister, sociologer og 
politologer, idet vi har lagt vægt på, at netværket bliver både tvær-
fagligt og tværpolitisk. Vi har fået så mange positive tilbagemeldin-
ger, at det bliver en af den kommende periodes hovedopgaver at få 
igangsat det konkrete arbejde, hvor vi bl.a. vil tage fat på at gennem-
gå Folketingets lovkatalog for året 2017/18 i forhold til social- og be-
skæftigelsespolitikken.

Vi regner på den måde med, at have en god mulighed for i fæl-
leskab at foretage kritiske analyser og ”gennemskue de komplicerede 
tal, juridiske spidsfindigheder og sindrige formuleringer,” som Jesper 
Tynell har dokumenteret, alt for ofte forekommer i diverse forslag og 
initiativer, der fremsættes af skiftende regeringer i forbindelse med 
lovarbejdet i Folketinget.

Mørkelygten
Som optakt til dette arbejde inviterede udvalget til møde med jour-
nalist og forfatter Jesper Tynell, som holdt oplæg om de fundamen-
tale demokratiske problemer i forbindelse med de politiske beslut-
ningsprocesser, som afdækkes i bogen ”Mørkelygten - embedsmænd 
fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta”.

Den socialpolitiske magt
Socialområdet ligger i udkanten af magten i Danmark. Sociale or-
ganisationer hører ikke til de magtfulde. De halter langt efter fx. 
Det Økonomiske Råd, LO og Pension Danmark. Det er bekymren-
de, hvis socialområdet og sociale organisationer skal sikre sig ind-
flydelse.

Analysebureauet Analyse & Tal har kortlagt mere end 400 socia-
le organisationers netværk og forbindelser til hinanden og de 5800 
mest indflydelsesrige organisationer i Danmark. En af hovedpointer-
ne er, at socialområdet i Danmark er splittet og langt fra magtens 
centrum.

Til at belyse dette tema afholdt udvalget møde med Thomas Mørch 
fra Analyse og & Tal der fortalte om, hvilke sociale organisationer, der 
har det bedste netværk, og hvordan netværk kan omsættes til ind-
flydelse og reel magt.

Det socialpolitiske minefelt
Mange mennesker føler sig nedværdiget og stigmatiseret i mødet 
med det sociale system, når de henvender sig for at få hjælp i for-
bindelse med arbejdsløshed og sygdom mm. Borgeren kommer i 
klemme og retssikkerheden sættes over styr. Mistænkeliggørelse 
og mangel på anerkendelse er både socialt og retligt dybt kræn-
kende. 
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Retssikkerhed på det social område
Et grundigt kendskab til især retssikkerhed og administration i socia-
le og beskæftigelsessager kan styrke kommunalbestyrelsesmedlem-
mernes arbejde i hverdagen. I praksis opstår der ofte et sammenstød 
mellem retssikkerhedslovens § 4’s fornemme krav om, at borgeren på 
alle områder skal inddrages og medvirke i sagens behandling og be-
skæftigelseslovens krav om hurtigt jobformidling, jagt på arbejdsev-
ne og udprægede brug af sanktioner. Ved at udstikke kritiske og eti-
ske fordringer til forvaltningen om nødvendighed af omsorg for og 
anerkendelse af borgerens ret til reel medbestemmelse og inddra-
gelse, har kommunalbestyrelsen mulighed for at være med til at for-
bedre sagsbehandlingen i forvaltningerne.

Workshop for kommunalbestyrelsesmedlemmer
Socialpolitisk udvalg stod på den baggrund for en velbesøgt works-
hop om retssikkerhed og administration, der havde til formål at give 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne viden om og redskaber til at 
tage initiativer til styring af forvaltningernes praksis i afgørelser i so-
ciale- og beskæftigelsespolitiske sager og til at pege på generelle 
handlemuligheder i forhold til konkrete sager (klager fra borgere).

Selvets kultur
Du må selv tage ansvar! Det er din egen skyld! Du skal tage dig sam-
men! Du er din egen lykkes smed! Det er udtryk for ”selvets kultur”, 
som Søren Juul, dr.scient.soc og lektor på Aalborg Universitet beskri-
ver det og som udvalget har inviteret ham til at holde oplæg om.

Vor tids samfund gør ansvaret for succes og fiasko til den enkeltes 
eget ansvar. ”Selvets kultur” gør det vanskeligt for mennesker at fin-
de fælles løsninger på de problemer, de står overfor. Selvom vi ved, at 
solidaritet udtryk for den overbevisning, at mennesker sammen kan 
ændre vilkår, der ellers synes at være den enkeltes skæbne.

Vidensdeling
I årets løb har udvalget fået tilsendt en lang række rapporter og do-
kumenter på det socialpolitiske felt: Social Årsrapport, Rådet for so-
cialt udsattes årsrapport, Fattige børn i et rigt samfund- om kon-
tanthjælsloftets konsekvenser, Værdighedsreform og Dansk Social-
rådgiverforenings krav til revision af lov om førtidspension.

Udvalget har desuden været repræsenteret ved flere konferen-
cer: LOs socialpolitiske årsmøde, Høring om førtidspension og flex-
job, Børne- og ungesager i etniske minoriteter, KFUKs konference om 
gråzoneprostitution og sugardating og Livarehabs høring om Unge på 
Udkanten.

Organisation
Socialpolitisk udvalg har 53 medlemmer og har på årets generalfor-
samling valgt en arbejdsgruppe bestående af : Ingelise Bech Hansen, 
Odense, Bente Møller, Brønshøj, Lole Møller, Amager Øst, Dorte Ol-
sen, Christianshavn

HANDICAPPOLITISK UDVALG (HPU)
Handicappolitisk udvalg i Enhedslisten har haft et travlt år, selv om 
indsatsen ikke primært har ligget inden for HPUs rammer. Der har i 
beretningsperioden været mange tiltag både fra regeringen og kom-
munerne, der har alvorlige konsekvenser for mennesker med handi-
cap. Dog er det, ikke mindst i forhold til regeringsudspillene, lykkedes 
at kunne tilbagevise nogle af de trusler, der har luret i fx revisionen af 
Servicelovens voksenbestemmelser.

Langt værre ser det ud i kommunerne, hvor der konstant er et 
kæmpe pres på mange handicapgrupper på grund af det spille-
rum kommunerne har til deres meget frie tolkninger af lovgrund-
laget. Ikke mindst førtidspensions- og fleksjobreformerne har spil-
let ind. Det har nu været tilfældet de sidste 5 år siden reformer-
ne blev vedtaget. Også andre love og stramninger har spillet ne-

gativt ind på levevilkårene for mennesker med handicap, selv om 
det ikke har været i samme omfang som reformerne af førtidspen-
sions- og fleksjob.

Antallet af førtidspensioner er faldet så dramatisk, at det i man-
ge kommuner giver groteske konsekvenser. Eksempelvis er der man-
ge kommuner, hvor der ikke siden førtidspensionsreformen i 2013 er 
tildelt nogen pensioner overhovedet til gruppen af udviklingshæm-
mede. En gruppe, hvor åbenlyst uarbejdsdygtige før reformen tildel-
tes førtidspension på det foreliggende grundlag. 

Det har været givtigt, at Enhedslistens folketingsgruppe har kun-
net spille ind og påvise, at der fx omkring ressourceforløb har været 
nogle oplagte urimeligheder i den måde, de er brugt til at få men-
nesker væk fra førtidspension og i en helt uholdbar situation - sta-
dig langt fra arbejdsmarkedet og i en utryg økonomisk situation. Vi 
kan dog være bange for, at de foreslåede småændringer i forhold til 
ressourceforløbene kan bruges til at tage luften ud af den mere gen-
nemgribende evaluering af førtidspensions- og fleksjobreformerne, 
der er i gang.

Derfor har det heller ikke været et år, der har været præget af 
mange målrettede aktiviteter i selve HPU. Der har i perioden været 
lagt mange ressourcer i arbejdet i de enkelte afdelinger fra medlem-
mernes side. En nødvendig prioritering, der hænger nøje sammen 
med tidligere nævnte faktum, at de fleste overgreb finder sted i kom-
munerne. Det er derfor naturligt at lægge kræfterne i partiets basis, 
kommunerne, hvor mennesker med handicap rammes på de mest 
synlige og mærkbare måder.

Der har været gjort en del bestræbelser for at få mennesker med 
handicap til at stille op til kommunevalgene og regionsvalgene. På 
den måde har vi været med til at synliggøre, at mennesker med han-
dicap selv er aktive for at forandre ikke kun vilkårene for mennesker 
med handicap, men også i forbedringer på det socialpolitiske områ-
de generelt. På samme måde er det helt nødvendigt, at Enhedslisten 
går forrest for at sikre, at der ikke sker en opsplitning mellem lønar-
bejdere og reformramte i arbejde på særlige vilkår.

Vi har i HPU ikke været gode nok til at understøtte selve arbejdet 
for vores mange byrådskandidater i kommunerne. Vi har forud for og 
under valgkampen kun sporadisk forstået at give opstillede kandida-
ter den opbakning, der kan være altafgørende. Udvalget har kun i no-
gen grad været i stand til at udveksle gode erfaringer på det kommu-
nalpolitiske arbejde. Samtidig har vi heller ikke oplevet, at handikap-
politik har haft den store bevågenhed i valgkampen.

Der er grund til at fremover at skabe mere fokus på, hvordan vi kan 
virke som inspirator for vores nyvalgte kommunalbestyrelsesmed-
lemmer og få anskueliggjort betydningen af, at der kommer en mere 
levende debat om handikappolitik i kommunerne, der ikke mindst 
gør det muligt i langt højere grad at forbinde arbejdet med handicap 
og socialpolitik mere systematisk.

Der har indenfor udvalget været rettet en velbegrundet kritik af, at 
udvalget ikke har formået at være “mere fremme i skoen” og skabe 
en overordnet handicappolitisk linie i Enhedslisten. Det kommer bl.a. 
til udtryk i fraværet af et handicappolitisk delprogram som vi ken-
der det fra delprogrammer på andre områder. Der er derfor nedsat 
et udvalg under HPU, der dels skal kigge på et handicappolitisk del-
program og dels på, hvad vi kan gøre for at skabe mere dynamik på 
handicapområdet. Der er dog lagt en plan for delprogrammer i par-
tiet i de kommende år, så der går noget tid inden et egentligt handi-
kappolitisk program er en realitet.

Der venter store opgaver forude. Der er meget, der tyder på et re-
geringsskifte med mindre Løkke-regeringen med baggrund af deres 
ghetto-program og indsatser på indvandring formår at skabe sig en 
ny politisk platform. Sker det ikke, er der udsigt til en socialdemokra-
tisk ledet regering. Her er det er nødvendigt, at vi er i stand til at spille 
ind med handicappolitiske temaer, der er så tydelige at vi i befolknin-
gen formår at vinde opbakning til dem. Målet er, at det ikke igen bli-
ver muligt at lave noget, der minder om svinestregerne i de tidligere 
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“reformer” af førtidspensions- og fleksjob. Sporene fra sidste “røde” 
regering skræmmer.

SUNDHEDSPOLITISK UDVALG
I perioden 2014-2017 har det sundhedspolitiske udvalg haft fokus på 
at få udformet et nyt sundhedspolitisk delprogram og en handlings-
plan. Delprogrammet blev vedtaget på HB mødet februar 2017 med 
en tilføjelse til indledningen, og handlingsplanen blev taget til efter-
retning. Der var problemer med at få det hele trykt til årsmødet i 
april, så her forelå kun et begrænset oplag. Delprogram og hand-
lingsplan er desværre ikke blevet uddelt i alle afdelinger. Program-
met kan findes på partiets hjemmeside.

Medlemmer af koordinationsgruppen har i løbet af 2017 og 2018 
deltaget i møder, hvor delprogram og handlingsplan har været præ-
senteret og diskuteret. Herunder møder med repræsentantskabet for 
Region Hovedstaden, EL´s repræsentanter i de 5 regionsråd, EL´s so-
cialpolitiske udvalg og sundhedsnetværk, lokale afdelingsmøder i 
partiet mm. Program og handlingsplan har ligget klar som udgangs-
punkt for den kommunale og regionale valgkamp i efteråret 2017. I 
Region Syddanmark har medlemmer af udvalget f.eks. bidraget til det 
forberedende arbejde i regioner og kommuner med valgoplæg til KRV 
2017.

Udvalget arrangerede sammen med Region Sjælland og Region Ho-
vedstaden en konference på Christiansborg d.6. maj om sundheds-
politik med oplægsholdere udefra. Konferencen var en succes med 
mange og engagerede deltagere.

Koordinationsgruppen har i forsommeren afholdt møder med Sti-
ne Brix og hendes sekretær, Emma Flemming om nye politiske initiati-
ver på det sundhedspolitiske område – et forsøg på at få bedre koor-
dinering imellem udvalgets arbejde og arbejdet i Folketinget. Emma 
udformede en liste over sundhedspolitiske initiativer i Folketinget, 
som blev udsendt til udvalgets medlemmer. Desuden blev der op-
rettet en Google debatgruppe for at starte debat imellem udvalgs-
medlemmerne. En mere omfattende tekst, der beskrev udvalget, blev 
lagt på partiets hjemmeside under udvalget. Tanken om at udforme 
en egentlig hjemmeside for udvalget måtte opgives på grund af man-
gel på teknisk ekspertise.

Et planlagt udvalgsmøde i september måtte vi desværre aflyse på 
grund af for få tilmeldte. Efteråret stod i kommunal- og regionsval-
gets tegn, og to medlemmer af koordinationsgruppen stillede op til 
regionsvalget. Else Kayser blev valgt til regionsrådet i Region Midtjyl-
land og Eva Marianne Thune Jacobsen stillede op som suppleant og 
blev valgt til regionsrådet i Region Hovedstaden. Et nyt møde i ud-
valget planlægges til foråret med tema om det sammenhængende 
sundhedsvæsen. Endvidere er der planlagt en høring på Christians-
borg om medicinalpriser d.17. maj sammen med lægenetværket.

Udvalget har et godt samarbejde med lægenetværket og kontakt 
til arbejdsmiljøudvalget og socialpolitisk udvalg. Det er planen at in-
vitere medlemmer herfra til møder, som kan være relevante for dem. 
Vi ønsker også fremover at inddrage psykolognetværket og medlem-
mer af psykiatriudvalget.

Hele udvalget består fortsat af 50 medlemmer på e-mail listen. Pt. 
arbejder vi på, hvordan vi kan aktivere medlemmerne mere og få et 
bedre samspil imellem de folkevalgtes arbejde og udvalgets. En liste 
over medlemmernes kompetencer er under udarbejdelse efter ønske 
fra de valgte i regionerne.

Kontaktpersoner for udvalget er Margit Velsing Groth og Thea Degett: 
mvgroth@gmail.com, theadegett@gmail.com

Koordinationsgruppen har i perioden bestået af Else Kayser,  
Thea Helene Degett, Eva Marianne Thune Jacobsen og Margit Velsing 
Groth. Tilknyttet gruppen har også været Mogens Elmer,  
Niels-Erik Aaes og Erik Wissing.

FAGLIGT LANDSUDVALG
Fagligt Landsudvalg og Det faglige sekretariat har været fungeren-
de i hele perioden.

Den faglige venstrefløj 
I de sidste årsmødeberetninger kunne vi konstatere at der var skabt 
en situation hvor fagbevægelsens venstrefløj var ved at genvinde 
styrke. Denne udvikling er fortsat.

OK 17 blev en styrkeprøve som ikke blev vundet. Men den høje 
stemmedeltagelse og det meget høje nejprocent i flere forbund, har 
givet inspiration til yderligere samling.

Diskussionerne om at forhandle ud fra en styrkens position, ved 
at indgå musketered, er nu rejst frem mod OK 20. Begivenhederne 
omkring OK 18, hvor forbundene netop har indgået en musketered 
viser med al ønskelig tydelighed at sammenhold styrker. I skriven-
de stund her i starten af marts kan det ikke forudses om der kom-
mer en brugbar OK aftale, eller om der bliver konflikt. Men græn-
serne for at opnå styrke gennem solidaritet, har rykket sig i posi-
tiv retning.

Det lykkedes gennem opbygning af velfærdsalliancen at få politisk 
og faglig aktivitet forenet i det kommunale oprør med demonstrati-
oner og aktiviteter i mange byer.

Det lykkedes at få afskaffet omprioriteringsbidraget i kommuner-
ne og senere effektivisering bidraget i regionerne.

I efteråret 2017 blev der afholdt et stormøde i Odense med 3400 
tillidsfolk fra mange forbund. På tværs af forbund og landsdele blev 
det besluttet at oprette Danmark for Velfærd

Planen er at få opbygget lokale grupper i hele landet
Planen er at de faglige organisationer rækker ud til de uddannel-

sessøgende og de sociale bevægelser.
Disse planer arbejder vi på at understøtte frem mod kommune og 

regionsforhandlingerne i foråret 2018.
Målet er at få aktiviteterne i gang nu og videreført når OK 18 situ-

ationen er overstået.
Danmark for Velfærd kan blive et vigtigt bidrag til at få rejst en 

bred folkelig aktivitet forud for det kommende folketingsvalg.
Målet er at der rejses konkrete politiske krav til en ny politik, og i 

modsætning til tidligere at fastholde dem efter at vi forhåbentlig får 
en ny regering.

Vores indsats for at få 30 timers kampagnen har ikke haft mulighed 
for at påvirke hverken OK 17 eller OK 18.

Men kravet bliver mere og mere diskuteret og det kan være et re-
alistisk mål at få det højt op på dagsordenen til OK forhandlingerne 
der kommer i 2020 og 21.

Hovedårsagen til den lange periode hvor fagbevægelsen og også 
den faglige venstrefløj har stået svækket, er den passiviserende rolle 
som nødvendighedens politik har haft.

Men det er ved at gå op for flere og flere at der er stor økonomisk 
ubalance.

De rige bliver fortsat rigere på bekostning af almindelige menne-
skers velfærd.

Denne udvikling i retning af større viden er det Enhedslistens, og 
Enhedslistens fagligt aktives ansvar at forstærke.

Vores Der Er Råd rapport har været et vigtigt bidrag til dette.
Vi har aftalt et tættere samarbejde med Miljøudvalget
Vi skal dokumenter at grøn omstilling ikke fjerner velfærd og ar-

bejdspladser, men i stedet skaber bedre balance økologisk, økono-
misk og arbejdsmæssigt. 

Den ideologiske kamp er vigtig, og skal vindes hvis vi for alvor skal 
gøre fremskridt. 

Men den ideologiske kamp kan ikke førers med stor styrke, uden at 
vi for styrket vores fortsat svage positioner på arbejdspladser og i de 
faglige organisationer.

Det skal vi blandt andet gøre gennem opbygning af faglige net-
værk og regionalisering af det Faglige Landsudvalg.

mailto:mvgroth@gmail.com
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Disse 2 indsatser har fortsat hovedprioritet.
I FLU`s sekretariat har vi fordelt ansvaret for netværksopbygning 

og regionalisering på flere medlemmer af sekretariatet.

Faglige Netværk
Vores Faglige netværk har 3 formål
1. At være forum for enhedsliste medlemmer til diskussion af fælles 

strategier indenfor branche eller fag
2. At være forum for initiativer der kan være med sil at organiserer 

flere i Enhedslisten og sikre at medlemmer af Enhedslisten arbej-
der målrettet på indflydelse i de faglige organisationer

3. At bidrage til partiets politikudvikling gennem udvalg mv med bag-
grund i netværkets og dets medlemmers kompetencer.

De enkelte faglige netværk har udarbejdet egen beretning (se ne-
denfor)

Regionalisering af Udvalgsarbejdet

Arbejdet med at regionaliserer Fagligt Lands Udvalgs arbejde er i 
gang i Hovedstaden på Sjælland i Region Syd og i Region Midt. Formå-
let er bla. at understøtte det lokale bevægelsesarbejde.

Der er råd
Nødvendighedens politik dækker over en forsat politisk linje, der skal 
sikre en negativ omfordeling af værdier, samtidig med at lønninger-
ne skal presses ved at øge arbejds udbuddet.

Vi arbejder med en rapport der kan afdække det meget bedrag der 
er, og skabe de rigtige billeder af de økonomiske muligheder.

Internationalt
Vi har været medarrangør af et nordisk fagligt/politisk seminar, der 
arbejdes videre på dette initiativ

Der har været repræsentation fra FLU ved European lefts fagfor-
eningskomite ved Tune og Plan B møder.

Vi har fokus på at løfte dagsordenen om en socialprotokol i for-
hold til EU traktaten.

Faglig uddannelse
Den faglige uddannelse har ikke været noget trækplaster.

Vi arbejder nu på at målrette uddannelsen til de faglige netværk 
og til det regionale niveau

Fagpolitisk Program
FLU har vedtaget et fagligt program.

Vores mål er nu at få udarbejdet en kortere udgave som kan indgå 
i processen omkring delprogrammer.

Mål og Handlingsplan
FLU styrer sit arbejde i forhold til en Mål og Handlingsplan

I planen beskrives hvordan vi vil styrke vores arbejde i de fagli-
ge netværk, regionaliserer udvalgets arbejde øge den faglige priori-
tering i partiet og systematisk arbejde på at styrke den faglige ven-
strefløj.

Temaerne er.
Grøn omstilling, øget social retfærdighed, , fordeling af arbejdet 

gennem kortere arbejdstid, fokus på arbejdsmiljø og uddannelse, 
samt en overordnet og international indsats mod den neoliberali-
stiske krisepolitik.

Vi har med succes arbejdet på at opnå både en foryngelse af og 
en mere lilelig kønsfordeling i såvel udvalget som i FLU´s sekreta-
riat.

På vegne af FLU 
Anders Olesen

2.6 BERETNINGER FRA  
FAGLIGE NETVÆRK 2017-18
Faglig Landsudvalg har i år forsøgt, i samarbejde med de forskellige 
faglige netværk, at komme med en samlet netværksberetning, hvor 
vi samler op på alle faglige netværk, med en kort beretning fra året 
der gik.

De fleste beretninger er skrevet af de relevante kontaktpersoner, 
enkelte er skrevet af FLU på baggrund af viden om udviklingen i det 
pågældende netværk.

MAGISTER-NETVÆRK (DM)

Netværkets hovedaktivitet er udgivelsen af et kortfattet nyhedsbrev 
med aktuelle sager, f.eks. med forhåndsomtale af DM-medlemsmø-
der, eksterne markeringer m.v. 

Der har ikke været afholdt egne ENL-møder for DMere, så netvær-
ket fungerer primært som netop et netværk på tværs af DMs forskel-
lige afdelinger/sektorer.

BYGGEFAGSNETVÆRKET
Foruden aktiviteterne gennem FLU, har byggefagsnetværket ikke haft 
større selvstændig aktivitet. Netværkets næste åbne møde er d. 19. 
Maj, med diskussioner af optakten til OK2020, social dumping, status 
i byggeriet, arbejdstid og nyt forhandlingssystem.

Derudover arbejder netværket på at udgive særskilte ma-
terialer, målrettet bygningshåndværkere og fagligt aktive, om-
kring Enhedslistens holdninger til centrale faglige diskussioner. 
På netværksmødet vil holdningerne blive fastlagt, og materialet 
trykkes kort efter og udsendes.

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK  
FOR PROSA MEDLEMMER
Der er lidt under hundrede medlemmer i PROSA netværket. Der er 
ikke noget fungerende netværk; men til gengæld er en række af 
partiets medlemmer aktive i PROSA som organisation. Der er såle-
des aktive medlemmer i såvel hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrel-
serne og de af  hovedbestyrelsen nedsatte politiske udvalg.  PROSA 
er som organisation aktiv i det oppositionelle arbejde der forgår 
i København - og FLU sekretariatet har af denne vej jævnligt kon-
takt med repræsentanter for PROSA’s ledelse. PROSA er organise-
ret med en meget åben struktur, hvor medlemmer der ønsker at 
være aktive, relativt let kan komme ind og deltage i bestyrelsesar-
bejde, udvalgsarbejde (enten centralt i forbundet eller lokalt i af-
delingerne) eller i det faglige ungdomsarbejde i et af de lokale ud-
valg. De it-studerende kan være aktive i vores studenterorganisati-
on, PROSA/STUD. I denne situation er det vores opfattelse, at med-
lemmerne samlet set får mest ud af at indgå i PROSA’s arbejde - og 
det opfordrer vi dem derfor til at gøre. 

GL-NETVÆRKET
Netværkets medlemmer er aktive på forskellige niveauer i GL, men 
netværket har ikke afholdt selvstændige møder eller aktiviteter ud-
over det der har været i AC-netværket.

HK-NETVÆRKET
Netværket har eksisteret siden Enhedslistens start. Der er i dag ca. 
285 på udsendelseslisten. Netværket fungerer dels som backup for 
deltagernes faglige aktiviteter, og dels diskuterer vi forskellige emner 
af faglig interesse med en HK-indfaldsvinkel.
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I januar hvert år holdes et landsmøde, skiftevis i Jylland og i Kø-
benhavn.

På landsmødet i januar 2017 trådte netværkets sekretariat tilba-
ge, og det blev aftalt, at der fra gang til gang skulle udpeges ansvar-
lige for de kommende møder. Møderne skulle være af mere generel 
art og også tilbydes til medlemmer, der ikke er med i HK-netværket. 
Det er ikke lykkedes at holde disse møder i 2017, men vi satser i ste-
det på 2018, hvor første møde om uddannelse er under planlægning.

På netværkets årsmøde og på netværksmødet på den faglige 
landskonference blev følgende emner diskuteret:
• 30 timers arbejdsuge
• OK17 på det private område
• Velfærdsdemonstrationerne, hvor det lykkedes at få vedtaget ud-

talelser i flere HK-afdelinger
• Statens arbejdsgiveradfærd, som vi nu ser foldet fuldt ud i forbin-

delse med OK18
Desuden prøver vi at koordinere indsatsen på HK’s kongresser.

Der er fortsat HK’ere i Fagligt Landsudvalg.
HK-netværket har en facebookside (HK-netværket i Enhedslisten). 

Aktiviteten her er dog beskeden.
Kontaktperson for HK-netværket er Merete Pedersen, merete@

a16.dk, tlf. 25 36 26 86. Tilmelding til
netværket: landskontoret@enhedslisten.dk.

BIBLIOTEKARERNES FAGLIGE NETVÆRK:
Det på nuværende tidspunkt måske 5. aktive medlemmer. Aktiviteten 
har ligget stille i netværket siden 2015.

Der er gjort et forsøg i foråret 2018 med at få en mødeaktivitet i 
gang der deltog 2 bibliotekarer vi vil prøve at lave et møde mere og 
håbe på nogen flere bibliotekarer møder op ved blandt andet at op-
fordre nogen flere til at være med. Hvis det ikke lykkes vil vi nedlæg-
ge netværket. Det vi ønsker i netværket at diskutere er om hvordan 
bibliotekerne skal udvikle sig og om de har en fremtid.

KUK-NETVÆRKET
KUK-netværket er en del af branchenetværket i Enhedslisten, hvor 
folk der arbejder professionelt mødes for at snakke om problemer og 
udvikling i deres branche. Vi bruger KUK-netværket til sparring om-
kring de aktuelle kulturpolitiske dagsordener, med fokus på arbejds-
vilkårene i kunst- og kulturbranchen.

I februar 2017 holdt vi et større fyraftensarrangement på AFUK med 
oplæg og workshops for kunst- og kulturarbejdere i Enhedslisten.

Herefter har vi holdt 5-6 møder i løbet af 2017, hvor vi bl.a. har ud-
arbejdet en frihedspakke til kunstnere med 5 beslutningsforslag, der 
skal forbedre arbejdsvilkårene for skabende og udøvende kunstne-
re. De 5 forslag vil blive behandlet i Folketinget frem til 1. marts i år. 
Den 7. april 2018 vil vi holde et større åbent landsmøde, hvor nye in-
teresserede kan starte, og forhåbentlig blive en aktiv del af KUK net-
værket fremover, så vi kan få vores politik så bredt forankret i bran-
chen som muligt.

AC-NETVÆRK
Vi besluttede på Faglig Landskonference 2017 at nedlægge AC net-
værket i sin nuværende for i stedet at opstarte 4 nye netværk.
1) Et AC-netværk for TR og AMR
a. Disse kortlægges via tidligere møder i AC-netværket og ved at ud-

sende en mail til alle AC’ere. Der har vist sig at være en del TR og 
AMR, som ikke allerede var registreret i arkivet. Vi vurderer, at dette 
netværk kan bruges til at folk dygtiggør sig (ud fra et progressivt/
revolutionært perspektiv), koordinerer og vidensdeler.

2) Et AC-netværk for arbejdsløse akademikere
a. Der er arbejdsløse akademikere, som efterlyser et netværk, hvor 

man kan lave politik på dette (og støtte hinandens projekter.)
3) Et AC-netværk for ansatte i fagforeninger
a. Her står folk ofte over for samme udfordringer og muligheder for at 

påvirke dagsordenen.
4) Et AC-netværk hvor man løbende diskuterer, hvordan man er fag-

lig aktiv/socialist og akademiker.
a. For mange akademikere er det meget fortroligt i arbejdssammen-

hænge at være socialist. Derfor kunne det være rart at have sted, 
hvor man kunne diskutere ens fag som socialist samtidig. Desuden 
kan man få idéer og gode råd til, hvordan man bedre er åben om 
sin politiske holdning, så vi kan få radikaliseret flere ;-)

5) Debatarrangementerne er ikke blevet afholdt enten fordi koor-
dinationsgruppen ikke gjorde det eller de mennesker der havde 
meldt sig ikke fulgte op på det. Koordinationsgruppen har desvær-
re været hårdt presset med andre ting siden Faglig Landskonfe-
rence 2017.

Derfor er ingen af netværkene endnu opstartet. Vi vil gerne opfordre 
fagligt sekretariat til at prioritere at få gang i nogle af disse. Især de 
tre første var mange interesserede i. Heller ikke de mange debatar-
rangementer, som vi på det stiftende møde besluttede at holde, har 
der været kræfter til at få planlagt (hverken inden- eller udenfor ko-
ordinationsgruppen).

FAGLIGE NETVÆRK FOR PSYKOLOGER
Der er registreret ca. 96 psykologer i Netværket. Maj 2017 holdt vi vo-
res 2. landsmøde, hvor ca. 25 psykologer deltog. Dagsordenen inde-
holdt: Status fra Koordineringsgruppen, samt netværkerne i Ålborg 
og Århus. Dialog om formålserklæring for psykologfagligt Netværk. 
Deltagernes kommentarer er tilføjet og formålserklæring sendt ud. 
Oplæg og debat v. Einar Baldursson, leder af Center for Hverdags-
psykologi i Ålborg. Temaerne var: Arbejdsmiljø som en central del af 
en forebyggelsespolitik. Stress som en anledning til et bredere fo-
kus på sundhedspolitik og kapitalismekritik. Ungdommens tiltagen-
de psykiske problemer og de funktionelle lidelser som et problem for 
samfundet som helhed og sundhedssystemet især. Derefter inter-
views og fælles refleksion med udgangspunkt i to psykologers arbej-
de. Fokus var på psykologens rolle, handlemuligheder og dilemma-
er i forbindelse med egen praksis. Gruppearbejde om den socialisti-
ske psykologs dilemmaer. Da kendskab til hinanden på tværs af lan-
det også er et formål med landsmødet – sluttede vi med middag og 
uformel snak. Vi har siden landsmødet holdt åbne møder i koordina-
tionsgruppen i København – og sideløbende i hele 2017 har der væ-
ret holdt lokale møder i henholdsvis Århus og Ålborg. På baggrund af 
deltagernes feedback er næste landsmøde rykket frem til marts md. 
2018. På dette møde tages udgangspunkt i deltagernes eget arbejde 
– og hvor vi som socialistiske psykologer kan gøre en forskel: F.eks. i 
bevægelsesarbejde, lokalpolitik, internt i EL, i DP, i internationalt ar-
bejde. Da der afholdes generalforsamling i DP i 2018, har koordinati-
onsgruppen formuleret forslag, der støtter, at bl.a. psykologer i fleks-
job/skånejob fortsat kan være aktive og få støtte i DP. Kontaktper-
sonrollen deles mellem arbejds- og organisationspsykolog, Lisette 
Jespersen og PPR-psykolog, Julie Kordovsky,

JOURNALISTISKE NETVÆRK
Netværket har det seneste år holdt en lav profil og har ikke haft egne 
aktiviteter. Men netværkets knap 110 medlemmer over hele landet 
har løbende modtaget informationer og indbydelser til diverse fagli-
ge arrangementer, som burde være af interesse for netværkets med-
lemmer. Kun enkelte af medlemmerne har taget imod indbydelserne 
og har individuelt deltaget i eksterne aktiviteter. Netværkets med-
lemmer spænder over en bred vifte af faglighed - skrivende, redige-
rende, fotografer, grafikere, tekstere o.a. svarende til mangfoldighe-
den af medlemsgrupper i Dansk Journalistforbund. 

mailto:landskontoret@enhedslisten.dk
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Men der er i medlemskredsen et klart ønske om, at blive involvere i 
egne faglige aktiviteter målrettet de enkelte grupperinger. Det vil der 
blive arbejdet på i det kommende år. 

Niels Peter Arskog, kontaktperson 

PÆDAGOGNETVÆRKET
Året startede med planer om det første årsmøde blandt pædagoger-
ne i Enhedslisten. Desværre valgte halvdelen af styregruppen i løbet 
af året at forlade partiet. Det medførte at opgaven gik fra at afhol-
de møder og skabe aktivitet, til at skabe en ny styregruppe. Det ar-
bejde er stadig i gang.

LÆRERNETVÆRKET FOR 2017-18
Denne periode har i høj grad været præget af årets OK-forhandlin-
ger, men ellers været rimeligt stille – primært pga. få koordinerende 
ressourcer. Vi har haft et mindre medlemsfald fra 475 i 2017 til de nu-
værende 460, hvilket nok meget flugter den øvrige udvikling i EL. Der-
til kommer, at vi ikke oplevede tilgang af betydning hen over valg-
kampen. På vores mailingliste (inkl. sympatisører) er vi nu 770, som er 
en lille stigning på 10 ift. sidste år.

Lærernetværket organisatorisk
Der har i perioden været afholdt to ordinære landsmøder med 
samme fremmøde som i forrige – samt et ekstraordinært landstræf 
om OK18 lige efter forhandlings-sammenbruddet. Det blev holdt i 
forlængelse af et åbent FLU-møde, hvor knap halvdelen af delta-
gerne kom fra lærernetværket. Efter et længere samarbejde med 
folk fra Uddannelsesforbundet, er det nu blevet besluttet, at de går 
fuldt med i Lærernetværket og med én i koo-gruppen. Koordine-
ringsgruppen er blevet lidt udvidet, men dog ikke væsentlig styr-
ket i perioden.

Som noget nyt har vi lavet en mailingliste, hvor vi kan tage ting, 
som måske ikke vil have interesse på vores store mailingliste. Den 
omfatter primært folk, som har deltaget i møder og tæller ca. 75. 
Der er i perioden udsendt 13 nyhedsbreve på den store liste – mod 
syv sidste år.

Ok-18 og fornyede muligheder
Som nævnt har OK-18 været centralt, og på landsmødet i septem-
ber tog vi hul med en debat mellem Anders Liltorp fra Rødovre Lærer-
forening og Durita Krossteig Í Dali fra BUPL Hovedstadens bestyrelse. 
Og på januar-landsmødet deltog Lars Sørensen fra DLFs Hovedsty-
relse og Jan Andreasen, fra Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse.

På træffet 3. marts var FLU-delen indholdsmæssigt rigtigt godt 
med oplæg fra Dennis Kristensen, FOA og Lars Sørensen, DLFs ho-
vedstyrelse. Der var stor enighed i debatterne – både om målene 
og de aktiviteter, som vi peger på. På vores egen lærerdel vedtog 
vi bl.a. en OK-udtalelse, som kan læses på https://www.folkeskolen.
dk/627923/udtalelse-efter- ok-18-sammenbruddet.

Her er vores hovedpointer sammenhold på tværs af fag, aktivite-
ter, der synliggør og forener – og fokus på truslen om et regeringsind-
greb. I skrivende stund (den 7. marts) er der varslet lockout. Hvordan 
det konkret udvikle sig, er dog umuligt at sige lige nu. Men under alle 
omstændigheder vil der blive omfattende aktiviteter, og vi har nogle 
redskaber til at relatere os til dem. Så det er en ædruelig vurdering, 
at det både vil give os fornyede muligheder – og formentlig også en 
vis tilstrømning af nye medlemmer og aktivister.

Andre fokus-punkter: målstyret undervisning  
og skærpet tilsyn
Andre temaer har været kampen mod &quot;målstyret undervis-
ning&quot;, som vi dog har haft for få kræfter til at gøre noget sy-

stematisk ved. Et andet har været &quot;skærpet tilsyn&quot; med 
muslimske friskoler, og i forlængelse heraf Løkkes &quot;ghet-
to-plan&quot;, som også har konsekvenser for lærere i områderen 
under beskydning. Noget, som vi besluttede at følge op på på vores 
sidste møde.

Et styrket lærernetværk kræver et sejt træk Lærernetværket kører 
nu på sit niende år, og efter en periode med afmatning, kan vi må-
ske forvente fornyede muligheder. Næppe som en voldsom aktivi-
stisk vækst, men kan vi udbygge vores kerne af aktive har det også 
sin berettigelse.

Under alle omstændigheder har det været tilfredsstillende, at vi 
har holdt skruen i vandet, og har fastholdt en stabil kerne-aktivitet. 
Det er jo selve forudsætningen for hurtigt at kunne inddrage nye hvil-
ket igen kræver et sejt træk.

På vegne af lærernetværkets koordinationsgruppe, 
Hans Jørgen Vad, hjvad@stofanet.dk.

SOCIALRÅDGIVERNETVÆRKET
Socialrådgivernetværket holdet deres første møde i foråret 2017, 
hvor region øst formand for dansk socialrådgiverforening var invite-
ret til at holde et oplæg. Herefter blev formål med netværket drøftet. 
Til sidst havde vi en snak om bisidderrollen. Det var planen at hol-
de et møde op til kommunal- og regionalvalget, men det blev aflyst 
grundet manglende kræfter. Kontaktperson og en anden har herefter 
lavet en plan for det nye og kommende år i forhold til forslag til mø-
der og på baggrund af drøftelsen på det første møde formålet med 
netværket. Det var planen at holde et møde om ok18, men dette har 
ligeledes ikke været muligt. Det forsøges stadig at få netværket på 
benene, og hvis der er nogen som vil bidrage må de gerne kontakte 
mie.back@gmail.com

NETVÆRK FOR MEDLEMMER  
AF UDDANNELSESFORBUNDET
Netværk for medlemmer af Uddannelsesforbundet har afholdt et en-
kelt møde i perioden. Medlemmer af netværket har desuden delta-
get i faglig landskonference, et åbent fagligt landsudvalgsmøde samt 
i møder i lærernetværket. En rungringning til alle medlemmer af net-
værket har vist at der er mange af netværkets medlemmer, der er 
engagerede i andre dele af Enhedslistens politiske arbejde.

Men der var en gruppe på 25-30 mennesker som ytrede interesse 
for at deltage i møder i netværket. Det er dog en udfordring, som det 
sikkert er i andre netværk, at netværkets medlemmer er så spredt 
geografisk.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i dette forår har 
netværket sammenfaldende aktiviteter med læfrernetværket. Og 
netværket derfor valgt at afholde møder sammen med lærernet-
værket, at sikre fælles udsending af post til begge netværk, og at 
lave et fælles aktivistnetværk med de mest aktive medlemmer af de 
to netværk. Tiden vil vise om dette vil føre til en egentlig sammen-
lægning af de to netværk.

LÆGENETVÆRKET

Status for lægenetværket

Siden lægenetværket blev startet op for to år siden, har vi haft tre 
møder kun for netværket. Derudover har koordinationsgruppen del-
taget i aktiviteter og arbejdsgrupper på med både regionerne og fol-
ketingsgruppen. I løbet af maj 2017 har vi blandt andet været med 
til at arrangere og afholde en sundhedskonference i Landstingssa-
len på Christiansborg omkring ulighed i sundhed og produktivitets-
kravet. Dette var i samarbejde med sundhedspolitisk udvalg, regi-

mailto:hjvad@stofanet.dk
mailto:mie.back@gmail.com
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on Sjælland, region Hovedstaden og folketingsgruppen. Der var om-
kring 100 deltagere og en del af de aktive i netværket var også med. 

Udfordringer 
Der var ganske få tilmeldte til sidste møde i lægenetværket og der 
har været frafald i koordinationsgruppen grundet travlhed. Derfor 
har udvalget en udfordring med at skabe nogle rammer som mat-
cher medlemmernes ønske om engagement og samtidig inkludere os 
i faglige sundhedspolitiske spørgsmål. Vi er derfor ved at udvikle en 
kompetenceliste, så læger der ønsker at engagere sig inden for de-
res fagområde, kan kontaktes ved kommunale, regionale og nationa-
le aktuelle politiske emner. 

Kommende arrangementer: 
Lægenetværket er en del af en arbejdsgruppe på Christiansborg om-
kring medicinpriser og udvikling af ny medicin, som afholder en kon-
ference d. 17. maj 2018 i Landstingssalen. Det ser vi frem til og håber 
det kan sætte ny energi i lægegruppen. 

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK FOR 3F’ERE
Der har ikke været afholdt særskilte aktiviteter i dette netværk, en 
del af netværket er nu også organiseret under byggefagsnetværket.

Det blev forsøgt at inddkalde et landsmøde i forbindelse med OK 17 
Der arbejdes på en model for at få dette netværk op og stå, fokuse-
ret omkring specifikke emner relateret til den faglige organisering i 3F

Der er 3 medlemmer af netværket der er ved at danne en koordi-
nationsgruppe

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK FOR ARKITEKTER
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbej-
des på at få netværket startet op.

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK FOR DJØF’ERE,  
ADVOKATER OG JURISTER
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbej-
des på at få netværket startet op

Medlemmerne har været indkaldt til dannelsen af et AC netværk

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK FOR INDUSTRI  
OG METAL
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbej-
des på at få netværket startet op

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK  
FOR KRIMINALFORSORGEN
Der har ikke været selvstændig aktivitet i netværket, men der arbej-
des på at få netværket startet op

ENHEDSLISTENS FAGLIGE NETVÆRK FOR SYGEPLEJERSKER 
OG DE ØVRIGE SUNDHEDSFAG
Dette netværk har været under dannelse, uden succes.

Det overvejes om netværket enten skal slås sammen med læge 
netværket eller med de af Foa netværkets medlemmer der arbejder 
i sundhedssektoren.

JERNBANENETVÆRKET
Vi har i 2017 prøvet at få et netværk op at stå for folk der er beskæf-
tiget i jernbanen.

Det har har desværre været svært da vi i Enhedslisten ikke har 
mange der er beskæftiget her og at vi er spredt over det meste af 
landet samt at vi arbejder alle 365 dage på året, på alle tidspunk-
ter af døgnet.

Vi har derfor valgt at blive en del af 3f netværket og håber på vi her 
kan være med til at styrke arbejdet omkring transport på tværs af 
alle transportområder og de mange udfordringer der er her 

Vi ser at der er udfordringer omkring udlicitering af jernbanen , so-
cial dumping af chauffører , mangel på mere grøn transport .

Ja der er masser at tage fat på så vi ville også her i beretningen op-
fordrer til at folk melder sig da vi er ganske få 

Kammeratlig hilsen før jernbane netværket nu transport netværket. 

2.7 ANDRE BERETNINGER
KOMMUNALGRUPPEN
Dette dokument udgør Kommunalgruppens skriftlige beretning og 
fremlægges på KOKO18, søndag d. 4/2/18. Beretningens udgangs-
punkt er dels Kommunalgruppens kommissorium og arbejdsplanen 
som vedtaget på KOKO i 2017 

At året 2017 ville blive specielt var klart for alle med interesse for 
kommunalpolitik, da danskerne skulle gå til stemmeurnerne ved val-
get til kommuner og regioner d. 21. november.

Ift. til det exceptionelle gode valg i 2013 gik Enhedslisten tilbage og 
har nu et hundrede mandater fordelt over hele landet, en tilbage-
gang på i alt 17 mandater. Samtidig må det dog også konstateres at 
Enhedslisten nu har konsolideret sig i kommunerne og at partiet har 
en erfaring som vi aldrig har haft før. Ganske mange af Enhedslistens 
kommunalbestyrelsesmedlemmer er således kommunalpolitiske ve-
teraner og vi står derfor i en unik position ift. at føre socialistisk po-
litik i kommunerne.

Kommunalgruppens opgaver
Som den helt centrale opgave for kommunalgruppen står at ar-
rangere de to kommunalpolitiske træf i henholdsvis februar og 
august.

Træffene har været afholdt med et flot deltagerantal, med 
kommunalvalget som bagtæppe og med stor tilfredshed fra del-
tagernes side. I planlægningen af træffene har Kommunalgrup-
pen søgt at tilbyde mange forskellige workshops og oplæg i er-
kendelse af at den kommunalpolitiske hverdag byder på forskel-
lige problematikker og udfordringer for det enkelte kommunalbe-
styrelsesmedlem.

De kommunalpolitiske træf fungerer således som rum, hvor En-
hedslistens KB-medlemmer har mulighed for kommunalpolitisk in-
spiration og erfaringsdeling og dertil har træffene også en socialise-
rende funktion. Her er plads til både politiske debatter og fest – og 
nogle gange begge dele på samme tid.

Når Kommunalgruppens kommissorium derfor beskriver at et af 
formålene for gruppen er at arrangere kursusaktiviteter for kommu-
nalrødderne, så kan målet siges at være opfyldt – og i nogen grad 
til overmål, da Kommunalgruppen også arrangerede et ekstra træf 
for nyvalgte KB-medlemmer i december (se punktet ”Ekstraordinært 
træf i december).

 Forberedelse af valgkampen
Særligt for året var naturligvis, at kommunalgruppen også skulle ar-
bejde med forberedelsen af kommunalvalget. Derfor har Kommunal-
gruppen deltaget i forberedelse af afviklingen af valgkampen på na-
tionalt plan og udpegede Thyge Enevoldsen og Jonas Paludan som 
gruppens repræsentanter i KVR-17 gruppen, der rummede repræsen-
tanter fra FU, HB, Regionsgruppen, Folketinget og ansatte på lands-
kontoret og Christiansborg.



25Årsmøde 2018

KVR-17 gruppen har stået for den overordnede afvikling af valg-
kampen, hvilket bl.a. inkluderede reklamering, støtte til økono-
misk set svage afdelinger, koordinering mellem det kommunale, 
det regionale og Folketings-niveau, design af plakater og meget 
mere.

Som led i gruppens arbejde har landskontoret udarbejdet en sær-
skilt afrapportering som forelægges FU og samler op på de mest væ-
sentlige erfaringer fra valgkampen. Rapporten er et grundigt og om-
fangsrigt værk, som gruppen godkendte på sit sidste møde. Denne 
afrapportering rummer på fornem vis, de meste væsentlige erfarin-
ger fra valgkampen og kan med fordel benyttes som forberedelse af 
valgkampen i 2021.

I henhold til arbejdsplanen var det også meningen af Kommunal-
gruppen skulle gennemlæse den politiske kandidathåndbog, således 
at den kunne bruges i den praktiske kommunalpolitik. Her må det be-
mærkes at Kommunalgruppen ikke har formået at løfte denne opga-
ve i tilstrækkelig grad.

Ekstraordinært træf i december
Som en ekstra opgave påtog Kommunalgruppen sig også at lave 
et ekstraordinært træf lørdag d. 2. december, et træf som pri-
mært var målrettet nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrel-
serne. Inspirationen herfra kom fra valget i 2013, hvor et lignende 
arrangement var den første mulighed for at Enhedslistens man-
ge nyvalgte medlemmer kunne mødes fysisk for at dele erfarin-
gerne fra valgkampen og tegne konturerne af de næste fire års 
arbejde. 

Selvom om alle havde lagt et kæmpeengagement i valgkampen 
lykkes det, i godt samarbejde med landskontoret, at få stablet et 
sådan et ”mini-træf” på benene, således at nyvalgte kunne møde 
siddende kommunalbestyrelsesmedlemmer og blive socialiseret ind 
i denne del af partiets arbejde. Forventningen var ikke, at vil ville bli-
ve lige så mange som i 2013, da alle var trætte efter valgkampen og 
hovedparten af KB-medlemmerne var gen-valgte.

Alligevel må træffet betragtes som en succes, da ca. 30 KB-med-
lemmer satte hinanden stævne i Middelfart. For de nyvalgte var det-
te deres første egentlige møde med deres kolleger i de øvrige kom-
muner og fra Kommunalgruppens side, håber vi at det har givet de 
nyvalgte en god start på deres tid som KB-medlemmer valgt for En-
hedslisten.

Hvad nåede vi ikke?
I betragtning af at vi netop har været igennem et valgår, så har 
Kommunalgruppen løftet ganske store opgaver, men der er også 
mangler ift. arbejdsplanen. Eksempelvis må det nævnes, at Kom-
munalgruppen ifølge arbejdsplanen, aktivt skal støtte byrådsmed-
lemmernes arbejde med den årlige budgetlægning. Det har også 
haft høj prioritet i de tidligere år, men har kun i meget ringe grad 
været muligt i år, fordi medlemmerne af Kommunalgruppen, lige-
som alle andre, også var meget ophængte med valgkampen. Som 
parti har vi heldigvis været i den gunstige situation, at alle KB-med-
lemmer har haft mindst tre år til at øve sig i budgetlægning, så for-
håbentlig er der ingen, der har følt sig fuldstændig lost. I den kom-
mende periode skal hjælp til budgetlægning fortsat have høj prio-
ritet i de første år. Ifølge arbejdsplanen skulle gruppen også tilbyde 
kontaktpersoner til de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, 
men det er ikke lykkes. Spørgsmålet er også om det rent faktisk gi-
ver mening, da det er forholdsvist enkelt at få direkte hjælp via Fa-
cebook-gruppen.

KL
Kommunalgruppens virke er i meget høj grad af organisatorisk ka-
rakter, men der er et område hvor gruppen har et overordnet poli-
tisk ansvar. Det er i forhold til Enhedslistens repræsentanter i Kom-
munernes Landsforening (KL), hvor Kommunalgruppen er baggrunds-

gruppe for vores valgte i KL’s bestyrelse (dvs. Jesper Kiel), og fungere 
som kommunalpolitisk landsledelse i forhold til Enhedslistens med-
lemmer af KL’s politiske udvalg.

Her står det dog klart, at Enhedslistens valgte repræsentan-
ter i KL agerer fuldt og helt autonomt, med de årlige økonomifor-
handlinger mellem KL og regeringen som undtagelse. Her konfere-
rer Kommunalgruppen løbende med vores valgte repræsentant og 
Enhedslisten kunne heller ikke i år, tiltræde økonomiaftalen med 
regeringen.

Det er ikke første gang at en beretning fra Enhedslistens Kom-
munalgruppe har påpeget problemerne med at agere som politisk 
landsledelse i forhold til partiets valgte repræsentanter i KL og det 
bør der findes en løsning på. En del af forklaringen ligger i, at KL som 
organisation fremstår unødigt lukket, men vi bør som parti kunne be-
nytte vores poster bedre og til at formidle det politiske arbejde i or-
ganisationen bedre.

Et par ord om politisk kultur
Slutteligt i beretningen vil Kommunalgruppen gerne sige tak til sam-
arbejdspartnerne i partiet og i særdeleshed til vores ansatte på 
landskontoret. Uden solid støtte fra vores kammerater på landskon-
toret, ville arbejdet være umuligt. Tak til jer.

Her til sidst giver det også mening at knytte et par ord til et ele-
ment i gruppens arbejde, som ikke fremgår af hverken kommissorium 
eller af arbejdsplan, men som alligevel har fyldt en del de sidste fire 
år. Det er italesættelsen af den politisk kultur som eksisterer mellem 
kommunalrødderne.

I alle de år som Kommunalgruppen har eksisteret har gruppen sat 
fokus på den såkaldte nul-fejlskultur. Nul-fejlskulturen er et noget 
diffust begreb som dækker over, at der i en given organisation ikke 
er plads til at begå fejl. Hvis fejl begås, sanktioneres disse på forskel-
lig vis.

I hvor høj grad det også gælder i Enhedslisten som parti er et 
åbent spørgsmål, men det er noget som Kommunalgruppen har 
forsøgt at italesætte gang på gang. Det var måske særlig tyde-
ligt for fire år siden, hvor langt størstedelen af KB-medlemmer-
ne var nye (og derfor havde større sandsynlighed for at komme til 
at begå fejl), men det er noget som er værd at holde fast i også 
fremover.

Hvis der i et parti som Enhedslisten ikke er plads til at begå fejl, 
kan det føre til handlingslammelse og i værste fald, at gode kam-
merater simpelthen melder sig ud. I de fire år der er gået siden Kom-
munalgruppen blev oprettet og de kommunalpolitiske træf har eksi-
steret, har Enhedslisten kun mistet ganske få Kommunalbestyrelses-
medlemmer til andre partier. Hvor meget italesættelsen og forsøget 
på et opgør med nul-fejlskulturen har noget at skulle have sagt i den 
forbindelse, er et åbent spørgsmål, men det er vores håb at det har 
været en medvirkende faktor til den gode tone som eksisterer mel-
lem Enhedslistens kommunalt valgte.

Det er Kommunalgruppens oplevelse igennem fire år, at Enheds-
listens kommunalbestyrelsesmedlemmer er gode til at respekterer 
forskellighederne i det politiske arbejde og i fortolkningen af, hvad 
der er praktisk socialistisk politik i kommunerne. Der eksisterer ingen 
drejebog for, hvordan man fører Enhedslistens politik i kommunerne, 
men der er til gengæld en stor erfaringsbase internt i partiet. Også 
væsentligt større end nogensinde før.

Italesættelsen af den problematiske nul-fejlskultur er forment-
lig også forklaringen på, at Facebook-gruppen fungerer så godt som 
den gør. Det er ikke nødvendigvis et helt ideelt sted til at lægge poli-
tisk forslag op, men gruppen giver hurtig sparring og svar fra kamme-
rater med indsigt i området.

Hermed afslutter vi Kommunalgruppens skriftlige beretning og der 
skal lyde en stor tak til alle Enhedslistens kommunalrødder. Tak for 
samarbejdet i det forgangne år og tak for den store indsats I yder i 
den daglige kamp for socialismen!
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BERETNING FOR K-TEAM 2018
Der kan være mange forestillinger og forventninger om, hvad kon-
fliktvejledning kan og skal bruges til. 

Nogle ser konfliktvejledning som en blød teknologi, der udvander 
politisk uenighed, andre ser det som et redskab til at udrede person-
ligt fnidder, og atter andre ser konfliktvejledning som en model for 
organisationsudvikling.

K-team synes, at Enhedslisten skal bruge konfliktvejledning som et 
redskab til at gøre vores politik klar og skarp.

Hvis vi vil være et parti, der evner at udvikle vores politik med 
gode stærke argumenter, skal vi blive gode til at turde tune os ind 
på uenigheder. Når vi har fundet kernen i uenigheden, skal vi evne at 
tage vare på kammeratskabet samtidig med, at vi udforsker syns-
punkterne. Uenigheder skal ikke bruges til at skabe fronter men til at 
gøre os klogere. 

En konflikt indeholder altid en sag, man er uenig om, og en relation 
der er blevet beskadiget. K-team har indtil nu fokuseret mest på det 
relationelle i de konflikter, vi har været hidkaldt til. Det har vi gjort, 
fordi hverken vi selv eller vores partikammerater var indstillede på 
at blande os i noget ”der ikke vedkom os”. Der er reelt også masser 
af personbårne konflikter i partiet, men hvis K-team skal udvikle en 
stærkere konflikthåndterende kultur i vores parti, skal vi nå skridtet 
videre og blive bedre til at facilitere diskussioner, der forholder sig til 
den politiske uenighed.

Desværre er vi nu i den situation, at vi ikke har ressourcerne til at 
fylde opgaven ud, sådan som vi oprindeligt havde ønsket, og vi har 
derfor brug for flere konfliktvejledere. 

Vores ambition er at deltage i medlemsmøder med workshop og i 
det hele taget være aktive i ”hverdagen”. Vi ønsker at få uddannet fle-
re konfliktvejledere, der selv kan uddanne flere, således at alle ken-
der til konfliktvejledning, og det bliver en helt naturlig måde for alle i 
Enhedslisten at arbejde på. 

Vi vil gerne være en mere synlig og kendt del af partiet. Vi vil være 
et basis-værktøj, som nye medlemmer præsenteres for fra start. Vi 
vil indgå fast i kursusprogrammet med intro om konfliktforståelse, 
og naturligvis vil vi stå beskrevet på Enhedslistens hjemmeside under 
udvalg. Vi vil også gerne have en kontaktperson i HB ligesom udval-
gene, ligesom vi ønsker en fast kontaktperson på Landssekretariatet.

Siden sidste årsmøde har vi haft 6 henvendelser om komplicerede 
konflikter. Vi kan ikke beskrive konflikterne nærmere, da vi har tavs-
hedspligt og hæger om den. Men en type konflikt, der ser ud til at gå 
igen, er uenigheder mellem byrådsvalgte, baggrundsgrupper og af-
delingsbestyrelser. Det vil være hensigtsmæssigt, at vi som parti får 
afklaret og beskrevet, hvordan de forskellige instanser relaterer sig 
til hinanden.

K-teams sidste møde var i foråret 2017, hvor vi blandt andet havde 
besøg af en konfliktvejleder fra Alternativet og hørte om deres måde 
at organisere konfliktvejledning på, og vi fik også et oplæg fra SF om 
deres konfliktkurser i Bolivia. Spændende, inspirerende oplæg. Det 
har ikke været muligt at samle gruppen siden, men vi har mødtes i 
mindre grupper i efteråret for at diskutere planer for teamets overle-
velse. Vi håber resultaterne viser sig i løbet 2018. 

De 6 medlemmer af K-team er: Anne – Østerbro, Ibenmaj – Blågår-
den, Torben – Roskilde, Poul Erik – Vejle, Annie – Helsingør, Paw – Mid-
delfart. Anne er koordinator/kontaktperson. 

BERETNING FRA DE ÅRSMØDEVALGTE  
KRITISKE REVISORER 

De kritiske revisorers opgaver

Det er ikke defineret i vedtægterne, hvad de kritiske revisorers opga-
ve er. Vi har derfor defineret vores rolle som værende den, at vi - med 
medlemmernes øjne - skal gå tættere på det aflagte regnskab, end 

det enkelte medlem vil have tid til eller mulighed for. Opgaven er lø-
bende, og i forbindelse med årsregnskabet, at vurdere om:
• regnskabet er både tilgængeligt, fyldestgørende, let læseligt og 

retvisende
• ledelsens økonomiske og organisatoriske dispositioner er i over-

ensstemmelse med årsmødets beslutninger, herunder det ved-
tagne budget 

• der disponeres således, at kun partiets interesser varetages – og 
at politiske og personlige særinteresser ikke har indflydelse på le-
delsens dispositioner  

Partiets ledelse har ansat et professionelt revisionsfirma, som fore-
tager en løbende revision – herunder af partiets regnskab. På den 
baggrund laver de en revisionserklæring, som indeholder de be-
mærkninger, revisorerne måtte have. 

Det er derfor ikke de kritiske revisorers opgave at foretage en så-
dan teknisk revision af regnskabet.

Vores arbejdsmetode 
Vi har siden årsmødet 2017 modtaget det materiale, som løbende 
udsendes til FU og HB – herunder de periodiske regnskaber og ledel-
sens økonomiske beslutninger. Vi startede vores arbejde med revisi-
onen af årsregnskabet for 2017 ved udgangen af januar 2018. Da der 
på dette tidspunkt endnu ikke forelå et færdigt og revideret årsregn-
skab, tog vi udgangspunkt i det tidlige udkast til regnskab, der fore-
lå på dette tidspunkt. 

Vi har på denne baggrund stillet en række spørgsmål til FU’s valg-
te økonomiansvarlige, Gunna Starck og partiets ansatte økonomi- og 
regnskabsansvarlig, Merete Pedersen.

Onsdag den 28. februar 2018 mødte de kritiske revisorer - efter af-
tale – op på landskontoret i København og foretog revision af disse 
på forhånd udvalgte konti:
• FV valgkamp
• kommunalvalgkamp
• medlemskampagner
• 1. maj
• personalepleje
• aktivistpleje
• arbejdsmiljø
• konstatere tilstedeværelsen af partiets aktiver
• telekommunikation 
• aktivistfabrikken
• andre aktiviteter
Ved denne lejlighed blev bogføringen gennemgået og bilag stikprøve-
vis fremskaffet og sammenholdt med posteringstekst og posterings-
beløb.

Bemærkninger og anbefalinger
Partiets kontingentindtægter
Det kan konstateres, at der i partiets økonomi ikke er det store rå-
derum til at afholde væsentlige ekstra omkostninger, end dem der er 
i dag. Dette er en ikke uvæsentlig begrænsning i de praktiske mulig-
heder for at udvikle partiet organisatorisk og politisk.

På den baggrund har vi set på, om der kunne være mulighed for at 
få større kontingentindtægter end i dag. Det kan konstateres, at 65% 
af partiets medlemmer betaler et kontingent, som svarer til en ind-
tægt på under 19.000 kr. om måneden. Og at kun 19% betaler et kon-
tingent, som svarer til en indtægt på over 25.000 kr. om måneden, 
mens 16% betaler kontingent svarende til mellem 19.000 og 25.000 kr. 
om måneden. Vi har fået oplyst, at opfordringer til medlemmerne om 
at sikre, at de betaler det korrekte årsmødefastesatte kontingent, 
har givet vrede reaktioner og udmeldelser og ikke væsentlige æn-
dringer i kontingentindtægterne. Vi har fået oplyst, at dette forment-
lig skyldes, at partiet har et stigende antal folkepensionister, mange 
medlemmer uden faste jobs og mange studerende. Men det kan ikke 
udelukkes, at der er medlemmer, der vælger selv at fastsætte kontin-
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gentet til et beløb under det vedtagne, blandt andet fordi de ikke har 
råd til at betale. Det ser jo lidt påfaldende ud, at alle der tjener over 
25.000 kr. om måneden, skal betale det højeste kontingent på 1460 kr. 
om året. En sådan løn lå jo ifølge Danmarks Statistik under gennem-
snittet for lønningerne i Danmark i 2016.

Det er vores anbefaling, at partiets ledelse på denne baggrund 
evaluerer partiets kontingentsystem.

Etablering af en valg- og kampagnefond
Det er vores anbefaling er, at partiet opretter en separat ”Valg- og 
kampagnefond”. I dag bogføres både vores afholdte valg- og kam-
pagneudgifter - og de til dette formål indsamlede midler - som ordi-
nære poster på driftsregnskabet. Og det eventuelle overskud over-
føres ikke til en separat konto, hvor det er muligt at se, til hvilket for-
mål det er hensat. Udgifterne på dette område svinger helt naturligt 
stærkt fra år til år – afhængigt af, om det er et valgår. Det nuværen-
de princip betyder, at det økonomiske resultat på både de periodiske 
regnskaber og årsregnskaberne svinger stærkt op og ned med aktivi-
teten på dette område. Det gør det vanskeligt at få et overblik over 
partiets økonomi baseret på regnskabsresultaterne – og at sammen-
ligne resultaterne på tværs af perioder.

Vi vil foreslå, at de indsamlede beløb til valg- og kampagneformål 
altid overføres til denne fond sammen med de midler, som ledelsen 
beslutter at hensætte til formålet. 

Og at valg- og kampagneudgifter bogføres i valg- og kampagne-
fonden. Dette kræver, at det defineres klart, hvad der er valg- og 
kampagneaktiviteter (og udgifter). På den måde kan de løbende 
valg- og kampagneudgifter trækkes fra denne fond. Dette vil give 
3 fordele:
• alle kan løbende se, hvor mange midler der er til rådighed til det-

te formål
• det sikrer, at de indsamlede midler faktisk anvendes til det formål, 

som partiet har lovet bidragyderne
• det vil gøre de løbende regnskaber over ordinære udgifter mere 

letlæselige, retvisende og informative

Ekstraordinære indtægter
Vi kan konstatere, at Enhedslisten i 2017 har modtaget 430.000 kr. i 
forbindelse med en arv. Dette beløn står på nuværende tidspunkt 
opført som en ordinær indtægt.  

Der er enighed om, at dette selvfølgelig er en ekstraordinær ind-
tægt. Vi er blevet oplyst om, at Hovedbestyrelsen løbende er blevet 
orienteret om dette, og det vil også fremgå af fremlæggelsen af års-
regnskabet. 

Det er vores anbefaling, at sådanne ekstraordinære indtægter 
fremover i regnskabet opgives under ”Ekstraordinære indtægter”. Vi 
mener, at dette er i overensstemmelse med god regnskabspraksis. 
Dette vil gøre de fremtidige regnskaber over ordinære udgifter mere 
letlæselige, retvisende og informative

Risiko for vores organisation ved et dårligt folketingsvalg
Vi kan konstatere, at over halvdelen (og en stigende del) af partiets 
indtægter kommer fra indtægter, der er direkte afhængige af vores 
repræsentation i Folketinget (posterne ”Partiskat folketingsgruppen 
og tidligere MF’ere”, ”Partiskat andre”, ”Statsstøtte” og ” Statsstøtte til 
EU-oplysning” under overskriften ”Indtægter”)

Disse indtægter vil kunne svinge hurtigt op og ned i forbindelse 
partiets valgresultater, som det skete i 2007, da vi kun lige klarede 
spærregrænsen. Og bemærk, at to af partiets forgængerpartier (DKP 
og VS) historisk netop mistede deres repræsentation i Folketinget. Vi 
har spurgt, om partiets ledelse har en plan for at sikre, at vores or-
ganisatoriske apparat vil kunne nedskæres og hurtigt omstilles i en 
sådan situation.

Den økonomiansvarlige bekræftede, at partiets ledelse er op-
mærksom på denne risiko og at HB har drøftet risikoen ved netop 

denne situation. Vi har fået oplyst, at der foreligger de nødvendige 
planer og procedurer for at kunne takle en sådan situation – og at 
sikre, at partiapparatet kan forsætte med at fungere i en sådan si-
tuation.

Hvad er lønomkostninger for de forskellige aktiviteter
Det kan konstateres, at lønomkostningerne udgør er en meget bety-
delig del af partiets samlede udgifter. På den baggrund finder vi det 
mindre tilfredsstillende, at vi ikke kan se, hvilke formål disse mange 
penge anvendes til. Vi foreslår ikke, at der indføres en detaljeret tids-
registrering – men at de enkelte medarbejdere (eller ledelsen) jævn-
ligt i hovedtræk registrerer, hvilke opgaver de har og i hvilket omfang 
de bruger deres tid på dem.     

Ledelsen har informeret os om, at det tidligere er besluttet ikke at 
fordele lønudgifterne på de forskellige aktiviteter. Det er kun særlige 
kampagneansættelser, primært valg, og EU-aktiviteterne, hvor løn-
nen er særligt specificeret. HB har tidligere modtaget oversigter over 
medarbejdernes primære arbejdsområder. 

Det er vores anbefaling, at der fremover skabes et løbende over-
blik over, hvilke hovedformål vores personaleressourcer anvendes til. 
Dette vil gøre de fremtidige regnskaber mere retvisende og infor-
mative.

Partiets egenkapital bør fremgå af balancen
Da vi reviderede det første udkast til årsregnskab kunne vi konstate-
re, at egenkapitalen ikke fremgik af balancen.   

Vi kan nu konstatere, at egenkapitalen fremgår af den nyeste ver-
sion af regnskabet og er tilfredse med denne ændring. 

Overordnet konklusion
Vi har fået hurtige og fyldestgørende svar på de spørgsmål, vi har 
stillet og der har været en god og konstruktiv dialog om at få de nød-
vendige oplysninger.

På baggrund af den af os foretagne (stikprøvevise) revision på 
landskontoret, er det vores opfattelse, at bogføringen er i fin og pro-
fessional stand – herunder at det er let at finde de relevante bilag til 
de enkelte bogførte poster. 

Det er også ud fra denne revision vores opfattelse, at vores pen-
ge bruges både fornuftigt og ordentligt. Der er en fin balance mel-
lem dels at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for løsning 
af opgaverne og samtidigt at sikre, at omkostningerne holdes un-
der kontrol. 

Det er samtidigt vores opfattelse, at partiet er kommet langt med 
at forbedre økonomistyringen i forhold til det, som var tilfældet i 
årene 2014 og 2015.

Som årsmødevalgte kritiske revisorer, 
Mogens Lyngsdal og Peter Ussing
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OM VALG AF   
HOVEDBESTYRELSEN
Hovedbestyrelsen vælges af de delegerede på årsmødet og der skal 
vælges 25 medlemmer samt suppleanter.

Ifølge vedtægterne må højst 5 HB-medlemmer være ansatte - her-
under valgte for Enhedslisten. Vi har derfor sat et (A) ud for de pågæl-
dende kandidater. Man kan stemme på dem man ønsker, men højst 
5 ansatte kan opnå valg.

Opstillede kvinder
Anne Hegelund
Anne Overgaard Jørgensen
Annemette Leth Nielsen
Astrid Vang Hansen
Gunna Starck
Helena Jørgensen
Inger V. Johansen
Khadra Farah
Laura Kofod (A)
Line Barfod
Lone Degn
Louise Bilde Hvelplund
Maja Albrechtsen
Maria Hejl Prudholm (A)
Marianne Frederik
Marie Lassen
Sidse Kærsgaard
Susanne Langer
Trine Simmel
Vibeke Syppli Enrum

Opstillede mænd
Allan Ahmad
Allan Krautwald
Anders Olesen (A)
Bruno Jerup
Claus Højsgaard
Daniel Panduro
Dokse Adzievski
Frederik Werner Kronborg
Hans Jørgen Vad
Ivan Balleby
Jakob Lindell Ruggaard
Jakob Nerup (A)
Jakob Sølvhøj (A)
Jean Thierry
Jesper Hjelm Kristensen
Jonas Paludan
Lasse Egelund
Lasse P. N. Olsen (A)
Mads Malik Knudsen
Martin Graff Jørgensen
Michael Voss
Mikael Hertoft
Mikkel Warming
Pelle Dragsted (A)
Per Clausen
Per Monnerup
Rune Popp
Stig Larsen
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6.1 RESULTAT AF DEN VEJLEDENDE   
URAFSTEMNING OM SPIDSKANDIDATER TIL 
FOLKETINGET – FORDELT PÅ STORKREDSE
Der var desværre fejl i opgørelsen på storkredse i det trykte årsmødehæfte to. Den rettede opgørelse ligger 
på nettet. Den rettede opgørelse er ligeledes optrykt herunder.

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 700
Maria Reumert Gjerding 552
Rune Lund 500
Søren Søndergaard 483
Rosa Lund 480
Nikolaj Villumsen 465
Eva Flyvholm 438
Christian Juhl 399
Victoria N. Risbjerg Velásquez 392
Henning Hyllested 349
Jakob Sølvhøj 321
Jette Gottlieb 318
Mai Villadsen 312
Ibrahim Benli 303
Louis Jacobsen 260
Jonathan Simmel 250
Linda Havanna Hansen 241
Peder Hvelplund 222
Sinem Demir 222
Rasmus Vestergaard Madsen 219
Jakob Lindell Ruggaard 208
Eva Milsted Enoksen 207
Anna Berg 200
Anne Hegelund 200
Jakob Nerup 194
Søren Egge Rasmussen 191
Anja Radeka 182
Maja Albrechtsen 181
Jesper Kiel 172
Gunna Starck 153
Fatih Baran 128
Jeanne Toxværd 125
Jean Thierry 120
Helge Bo Jensen 116
Marianne Rosenkvist 112
Bruno Jerup 106
Reza Javid 105
Simon Halskov 90
Susanne Flydtkjær 89
Maya Ryom 84
Helena Jørgensen 75
Hans Jørgen Vad 69
Margit Kjeldgaard 65
Sarah Nørris 65
David Rønne 64
Helle Nielsen 64
Ulf Harbo 60
Allan Krautwald 57
Rosa Wittrup 45
Mikkel Skovgaard Hansen 44
Martin Schmidt Konradsen 43
Torsten Ringgaard 42
Dokse Adzievski 31
Allan Berg Mortensen 29
Mikkel Hedegreen 22
Jørgen Bodilsen 19
Ole Wedel-Brandt 10
Jens Wogelius 7
Lasse Egelund 6
I alt 11206
Blankt 22

KØBENHAVNS  
STORKREDS

FOLKETINGSVALG

Nr.   Navn Antal stemmer
1  Pernille Skipper 1988
2  Maria Reumert Gjerding 1561
3  Søren Søndergaard 1409
4  Rune Lund 1349
5  Christian Juhl 1322
6  Nikolaj Villumsen 1263
7  Rosa Lund 1224
8  Eva Flyvholm 1161
9  Henning Hyllested 1140
10  Jakob Sølvhøj 954
11  Victoria N. Risbjerg Velásquez 953
12  Jette Gottlieb 874
13  Ibrahim Benli 739
13  Søren Egge Rasmussen 739
15  Mai Villadsen 677
15  Peder Hvelplund 677
17  Jonathan Simmel 658
18  Rasmus Vestergaard Madsen 622
19  Jesper Kiel 619
20  Anne Hegelund 562
21  Eva Milsted Enoksen 486
22  Jakob Nerup  476
23  Linda Havanna Hansen 456
24  Sinem Demir 455
25  Maja Albrechtsen 448
26  Louis Jacobsen 445
27  Gunna Starck 420
28  Anja Radeka 393
29  Bruno Jerup 386
30  Susanne Flydtkjær 383

Nr.   Navn Antal stemmer
31  Jakob Lindell Ruggaard 373
32  Jeanne Toxværd 372
33  Helge Bo Jensen 363
34  Anna Berg 354
35  Fatih Baran 340
36  Maya Ryom 321
37  Reza Javid 309
38  Marianne Rosenkvist 301
39  Jean Thierry 295
40  Hans Jørgen Vad 283
41  Sarah Nørris 244
42  Helena Jørgensen 240
43  Helle Nielsen 238
44  Ulf Harbo 236
45  Allan Krautwald 232
46  Margit Kjeldgaard 221
47  Simon Halskov 189
48  Rosa Wittrup 164
49  Torsten Ringgaard 148
50  Martin Schmidt Konradsen 142
51  David Rønne 118
52  Allan Berg Mortensen 103
53  Dokse Adzievski 94
54  Jørgen Bodilsen 87
55  Mikkel Skovgaard Hansen 71
56  Lasse Egelund 68
57  Mikkel Hedegreen 67
58  Ole Wedel-Brandt 54
59  Jens Wogelius 34
Blanke stemmer 47
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FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 196
Søren Søndergaard 176
Maria Reumert Gjerding 157
Rune Lund 137
Christian Juhl 127
Nikolaj Villumsen 124
Eva Flyvholm 120
Rosa Lund 113
Henning Hyllested 106
Jakob Sølvhøj 103
Jette Gottlieb 94
Ibrahim Benli 90
Victoria N. Risbjerg Velásquez 84
Jonathan Simmel 77
Søren Egge Rasmussen 73
Mai Villadsen 68
Helge Bo Jensen 65
Jakob Nerup 60
Jesper Kiel 57
Jeanne Toxværd 51
Anne Hegelund 50
Susanne Flydtkjær 45
Linda Havanna Hansen 43
Peder Hvelplund 43
Gunna Starck 41
Rasmus Vestergaard Madsen 41
Marianne Rosenkvist 40
Eva Milsted Enoksen 39
Fatih Baran 39
Maja Albrechtsen 38
Louis Jacobsen 37
Sinem Demir 37
Anja Radeka 34
Bruno Jerup 34
Jean Thierry 33
Allan Krautwald 28
Anna Berg 28
Maya Ryom 28
Jakob Lindell Ruggaard 27
Margit Kjeldgaard 27
Helena Jørgensen 26
Sarah Nørris 25
Hans Jørgen Vad 22
Reza Javid 22
Helle Nielsen 19
Ole Wedel-Brandt 18
Simon Halskov 17
Ulf Harbo 16
Martin Schmidt Konradsen 15
Torsten Ringgaard 15
Jørgen Bodilsen 12
Dokse Adzievski 11
Rosa Wittrup 11
David Rønne 10
Mikkel Hedegreen 10
Allan Berg Mortensen 7
Lasse Egelund 7
Mikkel Skovgaard Hansen 5
Jens Wogelius 2
I alt 3080
Blankt 4

KØBENHAVNS OM-
EGNS STORKREDS

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 123
Maria Reumert Gjerding 111
Søren Søndergaard 95
Christian Juhl 85
Rosa Lund 81
Rune Lund 76
Jakob Sølvhøj 72
Jette Gottlieb 68
Victoria N. Risbjerg Velásquez 67
Eva Flyvholm 66
Henning Hyllested 66
Nikolaj Villumsen 60
Søren Egge Rasmussen 51
Ibrahim Benli 47
Jesper Kiel 45
Eva Milsted Enoksen 36
Helena Jørgensen 35
Allan Berg Mortensen 34
Peder Hvelplund 31
Jakob Nerup 30
Jonathan Simmel 29
Gunna Starck 28
Mai Villadsen 28
Margit Kjeldgaard 28
Anne Hegelund 25
Anja Radeka 24
Fatih Baran 24
Rasmus Vestergaard Madsen 24
Sinem Demir 22
Jeanne Toxværd 21
Jørgen Bodilsen 20
Linda Havanna Hansen 20
Marianne Rosenkvist 19
Susanne Flydtkjær 19
Helle Nielsen 18
Louis Jacobsen 18
Helge Bo Jensen 17
Anna Berg 16
Bruno Jerup 16
Hans Jørgen Vad 15
Jean Thierry 15
Maya Ryom 15
Ulf Harbo 15
Maja Albrechtsen 13
Simon Halskov 13
Allan Krautwald 11
Reza Javid 11
Dokse Adzievski 10
Jakob Lindell Ruggaard 9
Martin Schmidt Konradsen 9
Rosa Wittrup 8
Sarah Nørris 8
David Rønne 7
Mikkel Hedegreen 5
Ole Wedel-Brandt 5
Torsten Ringgaard 4
Lasse Egelund 3
Mikkel Skovgaard Hansen 3
Jens Wogelius 1
I alt 1875
Blankt 2

NORDSJÆLLANDS 
STORKREDS

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 16
Christian Juhl 14
Henning Hyllested 13
Rune Lund 13
Jette Gottlieb 12
Søren Søndergaard 12
Maria Reumert Gjerding 11
Rosa Lund 11
Eva Flyvholm 9
Gunna Starck 8
Nikolaj Villumsen 8
Peder Hvelplund 8
Jakob Sølvhøj 7
Fatih Baran 5
Ibrahim Benli 5
Jesper Kiel 5
Victoria N. Risbjerg Velásquez 5
Helge Bo Jensen 4
Margit Kjeldgaard 4
Susanne Flydtkjær 4
Jonathan Simmel 3
Maja Albrechtsen 3
Marianne Rosenkvist 3
Reza Javid 3
Sinem Demir 3
Søren Egge Rasmussen 3
Allan Krautwald 2
Anne Hegelund 2
Dokse Adzievski 2
Eva Milsted Enoksen 2
Hans Jørgen Vad 2
Helena Jørgensen 2
Helle Nielsen 2
Jakob Nerup 2
Linda Havanna Hansen 2
Mai Villadsen 2
Maya Ryom 2
Rasmus Vestergaard Madsen 2
Torsten Ringgaard 2
Anna Berg 1
Bruno Jerup 1
Jakob Lindell Ruggaard 1
Jean Thierry 1
Lasse Egelund 1
Martin Schmidt Konradsen 1
Mikkel Skovgaard Hansen 1
Rosa Wittrup 1
Allan Berg Mortensen 0
Anja Radeka 0
David Rønne 0
Jeanne Toxværd 0
Jens Wogelius 0
Jørgen Bodilsen 0
Louis Jacobsen 0
Mikkel Hedegreen 0
Ole Wedel-Brandt 0
Sarah Nørris 0
Simon Halskov 0
Ulf Harbo 0
I alt 226
Blankt 1

BORNHOLMS  
STORKREDS

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 265
Christian Juhl 228
Maria Reumert Gjerding 208
Eva Flyvholm 201
Søren Søndergaard 189
Rune Lund 174
Nikolaj Villumsen 158
Rosa Lund 153
Henning Hyllested 152
Jakob Sølvhøj 134
Victoria N. Risbjerg Velásquez 113
Bruno Jerup 112
Jette Gottlieb 106
Jonathan Simmel 104
Søren Egge Rasmussen 102
Ibrahim Benli 92
Jesper Kiel 89
Peder Hvelplund 72
Rasmus Vestergaard Madsen 68
Eva Milsted Enoksen 66
Mai Villadsen 66
Jakob Nerup 60
Linda Havanna Hansen 58
Anja Radeka 56
Helge Bo Jensen 51
Maja Albrechtsen 51
Anne Hegelund 49
Gunna Starck 48
Jeanne Toxværd 48
Maya Ryom 47
Fatih Baran 46
Jean Thierry 41
Sinem Demir 41
Anna Berg 40
Louis Jacobsen 40
Marianne Rosenkvist 40
Rosa Wittrup 37
Susanne Flydtkjær 37
Hans Jørgen Vad 36
Margit Kjeldgaard 36
Helena Jørgensen 35
Ulf Harbo 32
Helle Nielsen 29
Allan Krautwald 28
Jakob Lindell Ruggaard 27
Reza Javid 27
Sarah Nørris 27
Simon Halskov 19
Dokse Adzievski 15
Martin Schmidt Konradsen 13
David Rønne 11
Lasse Egelund 11
Mikkel Hedegreen 11
Jørgen Bodilsen 9
Torsten Ringgaard 9
Allan Berg Mortensen 8
Ole Wedel-Brandt 6
Mikkel Skovgaard Hansen 5
Jens Wogelius 4
I alt 4040
Blankt 4

SJÆLLANDS  
STORKREDS

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 136
Rune Lund 119
Maria Reumert Gjerding 104
Jesper Kiel 94
Søren Søndergaard 91
Henning Hyllested 88
Victoria N. Risbjerg Velásquez 85
Christian Juhl 80
Rosa Lund 80
Nikolaj Villumsen 71
Eva Flyvholm 68
Reza Javid 61
Jakob Sølvhøj 57
Jette Gottlieb 54
Søren Egge Rasmussen 46
Rasmus Vestergaard Madsen 43
Peder Hvelplund 38
Mai Villadsen 37
Gunna Starck 35
Jeanne Toxværd 35
Allan Krautwald 34
Jonathan Simmel 33
Ibrahim Benli 30
Susanne Flydtkjær 30
Anne Hegelund 27
Bruno Jerup 27
Sinem Demir 26
Eva Milsted Enoksen 25
Hans Jørgen Vad 25
Maya Ryom 23
Sarah Nørris 23
Torsten Ringgaard 22
Anja Radeka 20
Jakob Nerup 20
Jean Thierry 20
Helge Bo Jensen 17
Maja Albrechtsen 17
Ulf Harbo 17
Fatih Baran 16
Linda Havanna Hansen 15
Marianne Rosenkvist 15
Anna Berg 14
Martin Schmidt Konradsen 14
Margit Kjeldgaard 13
Helena Jørgensen 12
Louis Jacobsen 12
Helle Nielsen 10
Jens Wogelius 10
Rosa Wittrup 9
Jakob Lindell Ruggaard 8
Lasse Egelund 8
Jørgen Bodilsen 7
Simon Halskov 6
Allan Berg Mortensen 4
David Rønne 4
Dokse Adzievski 3
Mikkel Hedegreen 3
Ole Wedel-Brandt 2
Mikkel Skovgaard Hansen 1
I alt 2044
Blankt 0

FYNS  
STORKREDS
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FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 123
Henning Hyllested 113
Maria Reumert Gjerding 84
Nikolaj Villumsen 80
Christian Juhl 78
Rosa Lund 72
Søren Søndergaard 71
Rune Lund 63
Jakob Sølvhøj 62
Eva Flyvholm 59
Rasmus Vestergaard Madsen 55
Victoria N. Risbjerg Velásquez 50
Jesper Kiel 47
Jette Gottlieb 46
Maya Ryom 44
Sarah Nørris 41
Søren Egge Rasmussen 39
Mai Villadsen 38
Ibrahim Benli 34
Peder Hvelplund 29
Jonathan Simmel 28
Anne Hegelund 24
Jakob Nerup 23
Bruno Jerup 22
Eva Milsted Enoksen 22
Sinem Demir 22
Gunna Starck 21
Reza Javid 20
Louis Jacobsen 19
Maja Albrechtsen 19
Anja Radeka 18
Allan Krautwald 17
Helge Bo Jensen 16
Jeanne Toxværd 16
Susanne Flydtkjær 16
Fatih Baran 15
Ulf Harbo 15
Lasse Egelund 14
Linda Havanna Hansen 14
Hans Jørgen Vad 13
Marianne Rosenkvist 12
Anna Berg 11
Helle Nielsen 11
Rosa Wittrup 11
Margit Kjeldgaard 10
Martin Schmidt Konradsen 9
Torsten Ringgaard 9
Helena Jørgensen 8
Jakob Lindell Ruggaard 8
Jean Thierry 8
David Rønne 6
Mikkel Skovgaard Hansen 5
Allan Berg Mortensen 4
Jørgen Bodilsen 3
Mikkel Hedegreen 3
Ole Wedel-Brandt 3
Simon Halskov 3
Dokse Adzievski 2
Jens Wogelius 1
I alt 1729
Blankt 4

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 216
Maria Reumert Gjerding 176
Nikolaj Villumsen 171
Christian Juhl 156
Søren Egge Rasmussen 152
Søren Søndergaard 150
Rune Lund 139
Anne Hegelund 125
Henning Hyllested 123
Rosa Lund 109
Eva Flyvholm 105
Rasmus Vestergaard Madsen 104
Jonathan Simmel 86
Jette Gottlieb 85
Jakob Sølvhøj 83
Maja Albrechtsen 81
Victoria N. Risbjerg Velásquez 78
Ibrahim Benli 76
Hans Jørgen Vad 72
Peder Hvelplund 67
Helle Nielsen 61
Mai Villadsen 60
Jakob Lindell Ruggaard 54
Helge Bo Jensen 53
Sinem Demir 51
Ulf Harbo 51
Jesper Kiel 46
Gunna Starck 44
Jeanne Toxværd 43
Reza Javid 43
Bruno Jerup 42
Jakob Nerup 42
Maya Ryom 42
Eva Milsted Enoksen 38
Fatih Baran 38
Jean Thierry 38
Marianne Rosenkvist 35
Susanne Flydtkjær 35
Allan Krautwald 33
Anja Radeka 32
Sarah Nørris 32
Louis Jacobsen 30
Linda Havanna Hansen 25
Helena Jørgensen 24
Martin Schmidt Konradsen 23
Simon Halskov 23
Margit Kjeldgaard 21
Rosa Wittrup 21
Anna Berg 20
Dokse Adzievski 16
Jørgen Bodilsen 13
Allan Berg Mortensen 9
David Rønne 9
Lasse Egelund 8
Torsten Ringgaard 8
Mikkel Hedegreen 6
Ole Wedel-Brandt 4
Jens Wogelius 2
Mikkel Skovgaard Hansen 2
I alt 3531
Blankt 4

FOLKETINGSVALG
Jakob Sølvhøj 67
Pernille Skipper 65
Christian Juhl 63
Maria Reumert Gjerding 54
Henning Hyllested 50
Rune Lund 46
Søren Søndergaard 45
Søren Egge Rasmussen 41
Nikolaj Villumsen 40
Rosa Lund 39
Jette Gottlieb 38
Eva Flyvholm 33
Ibrahim Benli 33
Mai Villadsen 33
Victoria N. Risbjerg Velásquez 32
Peder Hvelplund 30
Jakob Nerup 29
Jesper Kiel 25
Rasmus Vestergaard Madsen 24
Jonathan Simmel 23
Maja Albrechtsen 21
Anne Hegelund 19
Jeanne Toxværd 17
Eva Milsted Enoksen 16
Anja Radeka 15
Hans Jørgen Vad 15
Marianne Rosenkvist 15
Maya Ryom 15
Sinem Demir 15
Allan Krautwald 14
Ulf Harbo 14
Gunna Starck 13
Fatih Baran 12
Linda Havanna Hansen 12
Helle Nielsen 11
Sarah Nørris 10
Susanne Flydtkjær 10
Jakob Lindell Ruggaard 9
Louis Jacobsen 9
Anna Berg 8
Bruno Jerup 8
Helge Bo Jensen 8
Rosa Wittrup 8
Simon Halskov 8
Helena Jørgensen 7
Jean Thierry 6
Martin Schmidt Konradsen 6
Margit Kjeldgaard 5
Lasse Egelund 4
Reza Javid 4
Torsten Ringgaard 4
Allan Berg Mortensen 3
Dokse Adzievski 3
Jens Wogelius 3
Mikkel Skovgaard Hansen 2
Ole Wedel-Brandt 2
David Rønne 1
Jørgen Bodilsen 1
Mikkel Hedegreen 1
I alt 1164
Blankt 3

FOLKETINGSVALG
Peder Hvelplund 135
Pernille Skipper 126
Susanne Flydtkjær 94
Maria Reumert Gjerding 90
Søren Søndergaard 81
Christian Juhl 78
Rosa Lund 71
Nikolaj Villumsen 70
Henning Hyllested 69
Rune Lund 65
Eva Flyvholm 50
Jette Gottlieb 46
Jakob Sølvhøj 41
Victoria N. Risbjerg Velásquez 38
Jesper Kiel 36
Rasmus Vestergaard Madsen 35
Anne Hegelund 34
Søren Egge Rasmussen 33
Torsten Ringgaard 33
Eva Milsted Enoksen 28
Mai Villadsen 27
Gunna Starck 26
Ibrahim Benli 20
Jonathan Simmel 20
Linda Havanna Hansen 19
Maja Albrechtsen 19
Maya Ryom 19
Jakob Lindell Ruggaard 16
Ulf Harbo 15
Fatih Baran 14
Helena Jørgensen 14
Jeanne Toxværd 14
Louis Jacobsen 14
Bruno Jerup 13
Jakob Nerup 13
Jean Thierry 13
Helle Nielsen 12
Reza Javid 12
Sinem Demir 12
Anja Radeka 11
Anna Berg 11
Hans Jørgen Vad 11
Helge Bo Jensen 11
Sarah Nørris 11
Margit Kjeldgaard 9
Rosa Wittrup 9
Marianne Rosenkvist 7
Martin Schmidt Konradsen 7
Allan Krautwald 6
Lasse Egelund 6
Mikkel Hedegreen 6
Allan Berg Mortensen 5
David Rønne 4
Jens Wogelius 4
Simon Halskov 4
Jørgen Bodilsen 3
Mikkel Skovgaard Hansen 3
Ole Wedel-Brandt 3
Dokse Adzievski 0
I alt 1696
Blankt 1

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 22
Rune Lund 17
Nikolaj Villumsen 16
Søren Søndergaard 16
Rosa Lund 15
Christian Juhl 14
Maria Reumert Gjerding 14
Eva Flyvholm 12
Henning Hyllested 10
Ibrahim Benli 9
Victoria N. Risbjerg Velásquez 9
Søren Egge Rasmussen 8
Anne Hegelund 7
Eva Milsted Enoksen 7
Jakob Sølvhøj 7
Jette Gottlieb 7
Linda Havanna Hansen 7
Rasmus Vestergaard Madsen 7
Jakob Lindell Ruggaard 6
Louis Jacobsen 6
Mai Villadsen 6
Simon Halskov 6
Anna Berg 5
Bruno Jerup 5
Helge Bo Jensen 5
Jonathan Simmel 5
Maja Albrechtsen 5
Rosa Wittrup 4
Sinem Demir 4
Susanne Flydtkjær 4
Fatih Baran 3
Gunna Starck 3
Hans Jørgen Vad 3
Jakob Nerup 3
Jesper Kiel 3
Margit Kjeldgaard 3
Marianne Rosenkvist 3
Allan Krautwald 2
David Rønne 2
Helena Jørgensen 2
Jeanne Toxværd 2
Martin Schmidt Konradsen 2
Maya Ryom 2
Peder Hvelplund 2
Sarah Nørris 2
Anja Radeka 1
Dokse Adzievski 1
Helle Nielsen 1
Ole Wedel-Brandt 1
Reza Javid 1
Ulf Harbo 1
Allan Berg Mortensen 0
Jean Thierry 0
Jens Wogelius 0
Jørgen Bodilsen 0
Lasse Egelund 0
Mikkel Hedegreen 0
Mikkel Skovgaard Hansen 0
Torsten Ringgaard 0
I alt 308
Blankt 0

SYDJYLLANDS  
STORKREDS

ØSTJYLLANDS  
STORKREDS

VESTJYLLANDS 
STORKREDS

NORDJYLLANDS 
STORKREDS

UDENFOR AFD  
+ UDLAND
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RØDT (NORGE)
Rødt er et norsk revolutionært socialistisk part, der blev grundlagt i 
2007 som en samling af flere venstrefløjspartier. Rødt kæmper for et 
samfund, hvor frihed, økonomisk retfærdighed, international solida-
ritet og hensynet til naturen er sat i centrum. Partiet er repræsente-
ret i Stortinget ved leder Bjørnar Moxnes og i en lang række regions-
råd og byråd. Partiet har oplevet en stor medlemsvækst efter val-
get sidste år. I Danmark samarbejder Rødt med Enhedslisten og dets 
ungdomsorganisation, Rød Ungdom, har haft et tæt samarbejde med 
SUF i Danmark

Marie Sneve Martinussen  
Næstforkvinde i Rødt.

Benedikte Pryneid Hansen  
Generalsekretær i Rødt.

Fredrik V. Sand  
Sekretariatsleder i Stortinget.

  

SINISTRA ITALIANA (ITALIEN)
Sinistra Italiana er et venstrefløjsparti fra Italien. Partiet blev grund-
lagt i starten af 2017, men trods den korte levetid har partiet både 
medlemmer af lokale, regionale og nationale forsamlinger og 
EU-parlamentet. Partiet kæmper for social lighed, har et antifasci-
stisk grundlag og er imod nedskæringspolitikken.

Stefano Fassina  
Tidligere økonomi- og finans-viceminister  
og har været en stor kritiker af europæisk  
nedskæringspolitik og er en aktiv partner  
i Plan B-forum.

  

DET FRANSKE KOMMUNISTPARTI (FRANKRIG)
Det Franske Kommunistparti blev dannet tilbage i 2910 og har mere 
end 70.000 medlemmer. Partiet definerer sig selv som socialistisk, fe-
ministisk, humanistisk, antiracistisk, sekulært, antikolonial og an-
ti-imperialistisk. Ved det sidste præsidentvalg sidste år var PCF en 
del af Jean-Luc Mélenchons La France Insoumise, som fik 19,58 % af 
stemmer i første runde. PCF er også medlem af European Left.

Vincent Boulet  
Står i spidsen for europæiske relationer og han
er medlem af forretningsudvalget i European Left.

DEN GALICISKE NATIONALBLOK (GALICIEN, SPANIEN)
Den Galiciske Nationalistiske Blok (BNG) tilhører venstrefløjen og slås 
for Galiciens uafhængighed af den spanske stat. Bevægelsens mål 
er et demokratisk, lige og frit samfund. BNG blev stiftet i 1982 som en 
fælles front af en række partier, organisationer og grupper som alle 
arbejder for galicisk selvbestemmelse.

Tomé Laxe Gómez  
Medlem af BNG i Tyskland.

  

LA FRANCE INSOUMISE (FRANCE)
La France Insoumise er et spritnyt parti på den europæiske venstre-
fløj, der med inspiration fra Podemos i Spanien og Bernie Sanders. 
Partiet kæmper blandt andet for en demokratisk restrukturering af 
EU’s neoliberale traktater, for en grøn omstilling med 100% vedvaren-
de energi i 2050, er modstandere af de ødelæggende handelsaftaler 
TTIP/CETA m.m. Under det franske præsidentvalg høstede La France 
Insoumise massiv opbakning hos den franske befolkning med 19,58 % 
af stemmerne. Senere lykkedes det partiet at blive valgt til den na-
tionale forsamling og de har ligeledes en repræsentant i EU-parla-
mentet.

Younous Omarjee  
Medlem af EU-parlamentet  
og sidder i venstrefløjsgruppen GUE/NGL.

Sophie Rauszer  
Medlem af FI og er politisk rådgiver i GUE/NGL.

  

INTERNATIONALE GÆSTER  
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IRAKS KOMMUNISTPARTI (IRAK)
Siden grundlæggelsen i 1934 har Iraks Kommunistiske Parti (ICP) væ-
ret den dominerende kraft på venstrefløjen i Irak. ICP har spillet en 
vigtig rolle i Iraks politiske historie frem til 1970erne. Partiet led si-
den hårdt under Saddam Husseins og Ba’ath-partiets undertrykkelse, 
men forblev en vigtig del af den irakiske opposition. Partiet var mod-
standere af FN-sanktionerne mod Irak efter Kuwait-krigen i 1991, og 
siden også en stærk modstander af den dansk-støttede invasion af 
Irak i 2003. Siden har partiet dog deltaget aktivt i landets nye politi-
ske institutioner. Ved valgene i 2005 fik ICP ikke stor opbakning, men 
ved det seneste valg i 2013, lykkedes det af få valgt folk i alle de re-
gioner, hvor der valg.
  

POLISARIO FRONT (VESTSAHARA)
Vestsahara er en tidligere spansk koloni, som siden 1975 har været 
besat af Marokko. Polisario er en national befrielsesbevægelse, der 
kæmper for Vestsaharas uafhængighed. Partiet er ulovligt i de områ-
der, der i dag kontrolleres af Marokko. I 1991 gennemførte FN en våben-
hvile mellem parterne og accepterede at organisere en folkeafstem-
ning hvor Vestsaharas indbyggere kunne stemme om landets fremtid. 
Marokko har dog lige siden nægtet at tillade folkeafstemningen.

M. Limam  
Repræsenterer Polisario i Denmark.
  

AUSTRALIAN SOCIALIST ALLIANCE (AUSTRALIEN)
Australian Socialist Alliance er et socialistisk parti, som blev dannet i 
2001 og lægger vægt på både græsrodsaktivisme, bevægelsesarbej-
de og parlamentarisk arbejde. Målet er at erstatte det kapitalistiske 
system med et demokratisk samfund hvor afgørende dele af økono-
mien er samfundsejet. Partiet er bl.a. involveret i fagbevægelsen, mil-
jøbevægelser, kampagner for flygtninges rettigheder, internationalt 
solidaritetsarbejde og fredsarbejde.

Dick Nichols  
Europa-korrespondent for partiets magasin
Green Left Weekly, bosat i Barcelona.
  

DET PORTUGISISKE KOMMUNISTPARTI (PORTUGAL)
Portugals Kommunistiske Parti er dannet i 1921 og har som mål at op-
bygge et socialistisk og kommunistisk samfund - et nyt samfund fri 
for udbytning mellem mennesker, fri for undertrykkelse og uretfær-
dighed, hvor økonomisk, socialt, politisk og kulturelt demokrati kan 
sikre befolkningens frihed, lighed, høje levestandard og et bæredyg-
tigt miljø samt respekt for alle mennesker. PCP fik 8,3 % af stemmer-
ne ved valget i 2015 på et program mod den neoliberale nedskæ-
ringspolitik. PCP udgør sammen med Bloco de Esquerda og De Grøn-
ne det parlamentariske grundlag for Portugals socialdemokratiske
regering.

Luis Capucha  
Repræsenterer PCP.

  

PODEMOS (SPANIEN)
Podemos tog Spanien med storm, da de kom frem på den på den po-
litiske scene i 2014. Partiet udsprang af de mange protestbevægelser, 
der opstod i Spanien efter finanskrisen og eurokrisen, og det lykkedes 
partiet at skabe et moderne, græsrodsparti, som opsamlede prote-
sterne på gaden. Med et partiprogram der ønske at fremme lighed, 
miljø, afviser nedskæringspolitik, så er det lykkes at blive andet stør-
ste parti i Spanien med næsten 490.000 medlemmer repræsenteret i
lokale, nationale og europæiske parlamenter. 

Francisco Orozco Dopico  
Vicegeneralsekretær i GUE/NGL
og repræsenterer PODEMOS.

  

AKEL (CYPERN)
AKEL, Det Progressive Parti for Arbejderne, holdt sin første kongres i d. 
14. april 1941, og var en efterfølger af Cyperns kommunistparti. AKEL 
nyder stor opbakning i Cypern og trods tilbagegang i 2016 har de sta-
dig en opbakning på over 25 % af vælgerne og er i dag også repræ-
senteret i EU-parlamentet. Partiet er radikalt venstrefløjsparti, der 
arbejder for en forening af Cypern og er stærke modstandere af EU’s 
nedskæringspolitik, som har haft alvorlige konsekvenser for Cypern.

Stelios Christodoulou 
Repræsenterer AKEL og sidder i det
internationale udvalg.
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BLOCO ESQUERDA (PORTUGAL)
Bloco de Esquerda er et venstrefløjsparti, som blev stiftet i 1999 som 
en samling af tre partier. Bloco de Esquerda er socialistisk, femini-
stisk, grønt og anti-kapitalistisk, og partiet er medstifter af Europe-
an Anti-Capitalist Left og medlem af European Left. Bloco de Esquer-
da har i dag 19 medlemmer af Portugals parlament og udgør sammen 
med kommunistpartiet og De Grønne et venstrefløjsflertal til støtte 
for Socialistpartiets regering. 

Moisés Ferreira  
Psykolog. Medlem af det portugisiske  
parlament, hvor han er parlamentssekretær  
og viceformand for sundhedsudvalget.

  

CUP - POPULAR UNITY CANDIDACY (CATALONIEN)
CUP er et radikalt venstrefløjsparti baseret hovedsageligt i Cataloni-
en. De har en stærk lokal base og sidder i det catalanske parlament, 
og har vundet opbakning til deres kamp for dets grønne og eurokri-
tiske profil. Partiet lægger stor vægt på at promovere rettigheder for 
kvinder og LGBT-minoriteter såvel som migranter. CUP er blevet truet 
af den spanske højrefløj med at blive ulovliggjort efter afstemningen 
om catalansk selvstændighed i efteråret 2017.

Aina Tella  
CUP’s repræsentant og kommer for deres  
afdeling af internationale relationer.

  

VÄNSTERPARTIET (SVERIGE)
Vänsterpartiet er et socialistisk og feministisk parti med omkring
18.000 medlemmer. Partiet blev dannet i 1917 som en
udbrydergruppe fra Socialdemokraterna. Ved parlamentsvalget i
2014 førte partiet kampagne mod udlicitering af sundhedsvæsen
og velfærd, og de opnåede 5,6 % af stemmerne og 21 mandater
i Riksdagen. Partiet er EU-modstandere og har desuden en
repræsentant i EU-parlamentet. Vänsterpartiet samarbejder både
med Enhedslisten og SF i Danmark.

Johanna Eliasson  
International ansvarlig for Vänsterpartiets
partiledelse.

  

KOMALA (IRAN)
Komala er et kurdisk parti, som har rødde i kampen mod undertryk-
kelse af etniske mindretal i Østkurdistan/Iran. Partiet har været ak-
tivt i kampen for selvstændighed og imod undertrykkelse, både un-
der Shahens regime og under det nuværende præstestyre. Ud over 
denne befrielseskamp har Komala udviklet sig til at være en stærk 
politisk´stemme i oppositionen mod det iranske regime og i kampen 
for medindflydelse og mindretalsrettigheder i Iran og regionen.
  

ENSEMBLE! (FRANKRIG)
Ensemble! er et antikapitalistisk, antiracistisk, feministisk og
økosocialistisk party startet i efteråret 2013 af en flok mindre
venstrefløjsgrupperinger. I dag er partiet repræsenteret i den
nationale forsamling med to medlemmer og er en aktiv spiller i
Plan B-samarbejdet.

Alima Boumediene-Thiery  
Tidligere medlem af EU-parlamentet  
og repræsenterede Paris i det franske senat.

  

DEMOKRATISK FRONT FOR BEFRIELSEN  
AF PALÆSTINA (PALÆSTINA)
Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP) DFLP blev stif-
tet i 1969 da en gruppe medlemmer brød ud af PFLP på grund af ide-
ologiske og strategiske uoverensstemmelser. Grundlæggerne af DFLP 
var skuffet over den store militære fokus inden for PFLP, som de føl-
te, forlod for lidt plads til det folkelige engagement og græsrodsar-
bejde. DFLP tog en mere græsrodsarbejde og ideologisk orientere-
de linje. DFLP er medlem af PLO, men afviste Oslo-aftalerne. DFLP 
var en del af den palæstinensiske delegation under Camp David for-
handlingerne i 2000. DFLP har ca. 10.000 medlemmer i Vestbredden 
og Gaza. Ved valget i 2006 fik DFLP en plads i PLC og i det lokale og 
kommunalvalg i oktober 2012 vandt 7 borgmestre, og 17 næst borg-
mestre poster. Partiet tæller 198 medlemmer i 102 landsbyer og by-
råd over hele Vestbredden. DFLP har en ungdomsorganisation, Den 
Demokratiske Ungdoms Forbund (DYU), der udgør omkring 40% af alle 
DFLP medlemmer.

Nassim Al Dokum og Yousef Alali  
Repræsenterer DFLP.
  

SOCIALISTISCHE PARTIJ (NEDERLANDENE)
SP er et venstrefløjsparti med over 41.000 medlemmer. SP har inspi-
reret andre venstrefløjspartier med sin succes, særligt siden valget 
i 2006, hvor partiet fik 17% af stemmerne. TIlslutningen er i dag på 
omkring de 10 %. Fornyelsen af det tidligere kommunistparti er sket 
samtidig med at SP har holdt fast i en tradition for organisering fra 
neden, dør-til- dør-kampagner og lokal forankring.

Diederik van der Loo  
Politisk rådgiver for SP i EU-parlamentet.
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Alle delegerede får udleveret  
en stemmebrik som denne  
ved indskrivningen:

Der holdes møder i kandidatudvalgene fredag d. 27. april kl. 12.45-
13.45 og igen kl. 21-22.00. Disse møder er kun for dem, der sidder i 
kandidatudvalget. 

KANDIDATUDVALGENE BESTÅR AF

KANDIDATUDVALGET OG STORKREDSMØDER 

PRAKTISK INFORMATION 
KONFLIKTTEAMET PÅ ÅRSMØDET
Har du en konflikt, du går og bøvler med i din afdeling, dit udvalg eller 
andre steder i dit politiske arbejde? På årsmødet kan du få sparring 
af K-team til, hvordan du kan komme videre med konflikten. Kontakt 
K-teamet via infoboden og book dig til en konfliktvejledning. 

ELEKTRONISKE AFSTEMNINGER
Under årsmødet vil de nogle afstemninger blive foretaget som elek-
troniske afstemninger. 

Formålet er at nedbringe den mødetid der bruges til at stemme, så 
tiden i stedet kan bruges til debat. Samtidig betyder det, at resulta-
terne kan vises hurtigere. Det gælder især i forbindelse med valg til 
hovedbestyrelsen.

Enheden er nummereret, så det er muligt at finde frem til den, hvis 
den ikke bliver afleveret igen.

Afstemninger
De fleste afstemninger afgøres ved tryk på enten:

1 = Ja
2 = Nej
3 = Undlader

Tryk herefter på OK. Har man tastet forkert så tryk C for at nulstille.
Har man trykket forkert og har allerede trykket OK, kan stemmen an-
nulleres ved henvendelse til stemmebordet oppe på teknik-længen 
over toiletterne.

Valg
Ved valg stemmes der på nummererede kandidater eller kandidatli-
ster. Man indtaster kandidatens nummer og derefter OK. Afgiver man 
flere stemmer end det maksimale antal for det pågældende valg, er-
statter den sidst afgivne stemme den først afgivne.

Taster man det det samme tal flere gange, tæller det stadig kun 
for én stemme, da man ikke kan stemme på den samme person fle-
re gange.

Hver gang man har trykket OK, skal der stå: K eller Recieved i dis-
playet på stemmebrikken. 

Opstår der problemer med stemmebrikken, skal man henvende sig 
til stemmebordet.

Afstemningsteknikken leveres af firmaet Assembly Voting.  
Læs eventuelt mere om Assembly Voting her:  
Assemblyvoting.dk.

Der holdes møder i storkredsene fredag d. 27. april kl. 16.15-17.15 
og igen lørdag d. 28. april kl.12.15-13.00. Disse møder er for alle de-
legerede. 

 FOLKETINGET EUROPA-PARLAMENTET 
HB  Lasse Olsen Anne Overgaard Jørgensen
 Trine Simmel Rosa Lund 
Region Hovedstaden   Søren Søndergaard 
Københavns Storkreds  Ninna Hedeager Olsen  
Københavns Omegns Storkreds Trine Henriksen  
Nordsjællands Storkreds  Tina Vejby  
Bornholms Storkreds  Mikael Benzon  
Region Sjælland - Sjællands Storkreds (Ikke oplyst endnu)  (Ikke oplyst endnu) 
Region Syddanmark   Sarah Nørris 
Fyns Storkreds Ingelise Bech hansen  
Sydjyllands Storkreds  Lars Mogensen  
Region Midtjylland   Per Monnerup
Østjyllands Storkreds  Lisbeth Torfing  
Vestjyllands Storkreds Jørn Vedel Eriksen  
Region Nordjylland – Nordjyllands Storkreds Per Clausen  (Ikke oplyst endnu) 
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LOKALER TIL GRUPPEARBEJDE OG STORKREDSMØDER 

STØBERIET

Mødelokale 202

Salen

Cafeen

Store Blå

KORSGADEHALLEN

Dansesalen

Bag Scenen

Bag “Ribberne”

Omklædningsrum

Cafeen

Salen

Salen

GRUPPEARBEJDE

2. Kommunens første 100 dage 
Lav din egen kommunal- eller 
regionspolitiske 100 dages plan. 
Hvad ville du gennemføre som 
det første?

3. 100 grønne dage - Vi diskute-
rer hvilke forslag, der vil komme 
først i rækken, når vi skal skabe 
et bæredygtigt samfund.

7. En økonomi for de mange – 
ikke for de få - Hvordan lægger 
vi kimen til et nyt og mere de-
mokratisk økonomisk system. 
Og hvad er det vigtigst at tage 
fat på først?

8. Danmark i verden - Hvad er 
de vigtigste udenrigspolitiske 
skridt at tage?

4. Uddannelse for livet - Hvor-
dan får vi fokus på læring i ste-
det for konkurrence. Og hvad 
ville være de første skridt i den 
retning?

5. Reformrulning på 100 dage - 
Hvad skal rulles tilbage på be-
skæftigelses- og socialområdet? 
Og hvad skal vi sætte i stedet?

6. 100 dages lighed - Hvad er de 
vigtigste skridt at tage, hvis vil 
skal skabe en verden med lige 
muligheder for alle uanset køn, 
hudfarve, religion eller seksua-
litet?

1. På gaden med de 100 dage  
- Vi tager en tur på gaden for at 
spørge folk i nærområdet, om 
deres bud på de vigtigste ting at
få gennemført i de første 100 
dage med Enhedslisten ved  
roret.

STORKREDS

Fyn

Kbh

Sjælland

Nordjylland

Østjylland

Nordsjælland

Kbh omegn

Sydjylland

Vestjylland

Bornholm

KANDIDATUDVALG

Folketinget

Europa-Parlamentet
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SANGE 

NOGET OM HELTE
T: Halfdan Rasmussen
M: Mogens Jermiin Nissen

Livet er en morgengave
Sjælen er et pilgrimskor
Der står krokus i min have
Der står øller på mit bord
Under himlen hænger lærken
som et fjernt bevinget frø
for en lærke tænker hverken
på at kæmpe eller dø
for en lærke tænker hverken
på at kæmpe eller dø
 
Her er fredeligt og stille
Her er ingen larm og støj
Jeg har sået kruspersille
og et brev med pure løg
Lad al verden slå for panden
og bekæmpe spe med spot
:/: Jeg vil enes med hinanden
og mig selv og ha’ det godt :/:
 
Samson gik og styrted’ templer
Peter Freuchen knak sit ben
Ak, mod disse to eksempler
er min dåd en sølle en
Jeg har aldrig dræbt filistre
eller kæmpet med en haj
:/: Og når stærke mænd bli’r bistre
syn’s jeg det er synd for mig :/:
 
Der er nok der går og sysler
med at sprænge kloden væk
Jeg vil ikke ha’ skærmydsler
og kanoner bag min hæk
Mens de andre går og sveder
for at gi’ hinanden lak
:/: vil jeg pusle med rødbeder
selleri og pastinak :/:

Jeg vil ikke slås med bisser
Jeg vil så og ikke slå
Selv de rødeste radiser
kan man roligt lide på
Der er nok af danske helte
som er danske hele dagen
:/: og går rundt og spænder bælte
mens de råber: fy for fa’en! :/:
 
Tiden går og tiden hverver
store mænd til mandig dåd
Jeg, reserven blandt reserver,
bryder ofte ud i gråd
Jeg får nerver og migræne
blot jeg skæ’r mig på en dolk
:/: og vil hel’re slå min plæne
end slå løs på pæne folk :/:
 
Livet er en dejlig gave
Jorden er en herlig jord
Der er øller i min mave
Der står krokus på mit bord
Når reserverne skal stille
for at splitte kloden ad
:/: skriver jeg med kruspersille
verdens mindste heltekvad. :/:
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NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE
“Ung Flagsang” Skrevet til DSU’s kredsstævne,  
sommeren 1923
T: Oskar Hansen
M: Johannes Madsen
 
Når jeg ser et rødt flag smælde
På en blank og vårfrisk dag
Kan jeg høre det sælsomt fortælle
Om min verden, mit folk og min sag
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen
Mens det kogler af kraft i mit mod
Thi det flag, der nu smældende når himlen
Er jo rødt som mit brusende blod
 
Jeg har set min fader ranke
Ryggen op i flagets brus
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
I dets stolte, befriende sus
Jeg har elsket dets farve fra lille
Da min mor tog mig op på sit skød
Og fortalte mig manende og stille
Om en fane så knitrende rød
 
Jeg har anet slægters striden
Imod fremtids fjerne mål
Jeg har set trælletoget i tiden
Blive mænd bagved kampfanens bål
Jeg har set den i blafrende storme
Jeg har elsket den flammer i strid
Og bag den så jeg arbejdshænder forme
Verden om til en lysere tid
 
Det er sliddets slægters fane
Over fronten vid og bred
Den skal ungdommen ildne og mane
Den skal knuse hvert grænsernes led
Den var forrest i fredelig færden
Den var forrest i stormklokkens klemt
Det er fanen der favner hele verden
I dens folder fremtiden gemt

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

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig, du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt

Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst
Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst
 
Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd
Vågn til kamp af jer dvale...

Arbejdere i stad, på landet
en dag skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
fordrives fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
vor kamp en herlig tid forjætter
hvor solen altid stråler smukt
Vågn til kamp af jer dvale...
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