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Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

Velkommen til Enhedslistens 23. årsmøde. I vores partidemokrati er årsmødet vores hø-
jeste myndighed. I en hel weekend mødes vi fra hele landet og diskuterer og beslutter 
i fællesskab, hvor Enhedslisten skal hen, hvilke udfordringer står vi overfor og hvad vi 
helt konkret kan gøre.

Årsmødet 2012 er det første årsmøde efter at 10 års hårdt arbejde endelig førte til at VKO 
blev væltet og vi fik en ny regering, efter et valg der blev en kæmpe sejr for Enhedslisten. 
Og det første årsmøde, hvor vi har over 8.000 medlemmer.

Det første halve år med S-R-SF regeringen har ikke været nemt. Det lykkedes at få en 
række forbedringer igennem i finansloven, som mange tusinde har kæmpet for i årevis. 
Og vi har fået et ambitiøst energiforlig, der kommer til at skabe mange grønne jobs og be-
tyde et løft for omstillingen til vedvarende energi. Men samtidig har regeringen tilsluttet 
sig EU’s finanspagt og lagt op til forlig med de borgerlige om forringelser for syge og men-
nesker med handicap.

Derfor skal vi selvfølgelig bruge årsmødet til at diskutere, hvordan vi kan få rigtig man-
ge mennesker og organisationer til at lægge pres på regeringen for at droppe forringel-
serne.  

Vi skal diskutere og fastlægge hvilke mål vi skal have for vores arbejde i de kommende 
år og hvordan vi skal nå de mål. Og vi skal diskutere og beslutte hvad vi mener om bolig-
beskatning og om FN og militær.

Desuden ligger der en række andre forslag, der også skal diskuteres og stemmes om. Og 
så skal vi beslutte hvilke folketingskandidater, der skal opstilles i hvilke kredse og vælge 
en ny hovedbestyrelse og vedtage et budget.

Og fredag aften tager vi til Vesterbro og deltager i den årlige markering af 4. maj, Dan-
marks befrielse. En vigtig markering for at huske at frihed og demokrati ikke er noget na-
turgivent, men noget vi hele tiden  skal værne om.

Det bliver en travl weekend, men også med tid til at møde 
mange gode kammerater og snakke og have det sjovt og hyg-
geligt.

Vores parole i år er Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de ar-
bejdsløse. At skabe jobs og sikre en anstændig behandling 
af alle mennesker i dette land, er en stor opgave vi har stillet 
os. Men også en forbandet nødvendig opgave. Den kan løses, 
hvis vi arbejder sammen.

Hav et rigtigt godt årsmøde 2012!

På vegne af Forretningsudvalget
Line Barfod
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Bekæmp arbejdsløsheden – ikke de arbejdsløse

PRAKTISK INFO om årsmødet 2012

Sådan kommer du til årsmødet 
Årsmødet holdes i Korsgadehallen, der ligger på Indre Nørrebro. 
Adressen er Korsgade 29, 2200 København N.
• Ankommer du med tog, ligger Hallen ca. 2 km fra Nørreport 

station.
• Du kan også tage metroen til Forum st. hvorfra der er ca. 10 

min. gang.
• Desuden går busserne 12 og 66 næsten til døren. Stoppet 

hedder Blågårdsgade eller Åboulevarden.

Prisen for deltagelse
Prisen for at deltage er 400 kr. Som udgangspunkt betaler din 
afdeling, hvis ikke landskontoret har fået andet at vide. Pen-
gene trækkes fra afdelingens konto ugen inden. Der udleveres 
blanketter til rejserefusion på årsmødet, og rejserefusionen ud-
betales efter årsmødet. Der vil altså ikke være mulighed for at 
få refunderet rejseudgifter under årsmødet.

Mad
Under mødet er der aftensmad fredag samt frokost og aftens-
mad lørdag. Søndag er der mulighed for, at provinsboere der 
skal hjem med toget, kan tage en madpakke med. Der vil lørdag 
og søndag være morgenmad før mødet for de tilrejsende, der so-
ver i sovesale.

Under mødet kan man desuden købe slik, frugt og drikkelse.

Overnatning 
Fristen for at tilmelde sig overnatning var den 19. april. Har du 
ved en fejl ikke fået tilmeldt dig, skal du kontakte landskonto-
ret hurtigst muligt. Vi vil i så fald prøve at skaffe dig plads til 
overnatning i sovesal tæt ved hallen.

Børnepasning
Under mødet er der børnepasning i en nærliggende børnehave. 
Hvis du endnu ikke har tilmeldt børn, skal du kontakte lands-
kontoret hurtigst muligt. Børnepasning er for alderen 3-13 år

Papirer
Husk at medbringe hæftet her til årsmødet. Vi har selvfølge-
lig ekstra eksemplarer liggende, skulle du glemme det, men 
der er ikke nok til alle, så sørg endelig for at tage dit eget hæf-
te med.
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Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed og stedet, hvor 
uenigheder diskuteres og afgøres. Det er også en lang række 
traditioner og procedurer, som godt kan være lidt uoverskueli-
ge, hvis ikke man har prøvet det før. Vi bringer her en kort guide 
til nytilkommere og andre, som gerne vil rustes til den øvelse i 
partidemokrati, som årsmødet er.

Konstituering
Fredag starter med konstitueringen. Her fremlægger dirigen-
terne deres plan for afvikling af årsmødet, så det er her, du skal 
være vaks ved havelågen, hvis du mener, planen skal ændres. 
Du kan se i forretningsordenen, hvornår der er deadline for æn-
dringsforslag til dagsordenen.

Beretninger 
Det er også om fredagen, hovedbestyrelsen og folketingsgrup-
pen aflægger beretning for det forløbne år. Herefter er der fri 
debat, hvor alle kan kommentere den generelle retning, parti-
et har taget, eller komme på banen med mærkesager, man f.eks. 
mener er blevet overset eller lignende.

Hovedforslag
Hovedforslagene handler i år om Enhedslistens mål 2012-16, 
boligskat, og FN og militær. Til alle forslagene er der kommet en 
hel del ændringsforslag, og debatten om hvert forslag handler 
hovedsageligt om argumenterne for og imod ændringsforslage-
ne. Når debatten er slut, skal der stemmes om alle ændringsfor-
slagene. Det kan være en temmelig kompliceret procedure, når 
nogle ændringsforslag f.eks. gensidigt ophæver hinanden, så 
her gælder det om at holde ørerne stive og følge den plan for af-
stemningerne, som dirigenterne og årsmødet er blevet enig om.

Indkomne forslag og vedtægtsændringer
Der er i år kommet rigtigt mange indkomne forslag og ved-
tægtsændringer. Selvom årsmødet muligvis godkender hoved-
bestyrelsens forslag om ikke at behandle alle indkomne for-
slag på årsmødet, er der alligevel en hel del tilbage. Det vil sige, 
at der ofte ikke er særligt meget tid til debat af hvert enkelt for-
slag – dirigenterne kan derfor vælge, at der for hvert forslag 
kun skal to på talerstolen, en for, og en imod, hvorefter forsam-
lingen skrider til afstemning.

Aktuelle udtalelser
Aktuelle udtalelser fastslår partiets politik over for omverde-
nen, og er tit kommentarer til den politiske situation, eller ind-
spark til en aktuel debat. De skal vedtages af årsmødet, men 

der er ikke sat megen tid af til debat af dem. Det er med andre 
ord nogle tekster, man regner med, at alle er enige om. Viser det 
sig, at der kommer mange ændringsforslag til en aktuel udtalel-
se – dvs. at årsmødet mod forventning ikke er enig med sig selv 
om udtalelsen – vil udtalelsen blive droppet, og det vil så formo-
dentlig blive en opgave for den kommende hovedbestyrelse at 
få afklaret partiets holdning på dette område.

Til sidst – et godt tip
Overvejer du at sige noget på talerstolen, så skriv dig på taler-
listen, så snart der åbnes for debat. Talerlisten lukkes stort set 
altid med det samme, så hvis du venter, til du er helt sikker på, 
hvad du vil sige, eller til du har hørt de andre debattører, er det 
for sent. Du kan altid trække dig igen, hvis du fortryder, eller 
hvis andre har sagt de guldkorn, du havde tænkt dig at berige 
forsamlingen med. Men du kan ikke skrive dig på listen, så snart 
den er lukket.

God fornøjelse!

OBS! Ang. ændringsforslag
Som det fremgår af hæftet her, har hovedbestyrelsen ta-
get stilling til alle de ændringsforslag, som er indkommet 
til hovedbestyrelsens egne hovedforslag. I de tilfælde, 
hvor det er blevet krævet på det pågældende hovedbe-
styrelsesmøde, er hovedbestyrelsens indstilling supple-
ret med stemmetal.

Forslag, som hovedbestyrelsen har tilsluttet sig, vil der 
ikke blive stemt om på årsmødet, med mindre det bliver 
krævet på årsmødet.

Det er hovedbestyrelsens ansvar på forhånd at have 
sikret sig, at forslagsstillerne til de forslag, hovedbesty-
relsen har tilsluttet sig, er indforståede og har godkendt, 
hvis hovedbestyrelsen evt. har foreslået mindre ændrin-
ger.

Delegerede, der ønsker at opretholde oprindelige æn-
dringsforslag eller ønsker afstemning om forslag som ho-
vedbestyrelsen har tilsluttet sig, skal meddele dette til di-
rigenterne senest fredag d. 4. maj kl 18.00 (3 timer senere 
end angivet i årsmødehæfte 2).

Forslag, som hovedbestyrelsen ikke tilslutter sig, vil 
alle blive sat til afstemning på årsmødet. 

Guide til årsmødet

FOTO: RMP/FlIcKR
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11.1.5 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 
11.1.6 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 
11.1.7 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 
11.1.8 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 
11.1.9 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 
11.1.10 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 
11.1.11 ÆF TIl ”ENHEDSlISTENS ARBEjDSPlAN 2012-13” 

12. REGNSKAB OG BUDGET 
12.1.1 ÆF TIl ”FORSlAg TIl BUDgET FOR 2012 Og 2013” 
12.2 REgNSKAB FOR 2011 

13. ØvRIGE OPSTILLEDE 
13.1 OPSTIllEDE TIl RØD FONDS BESTyRElSE 
13.2 OPSTIllEDE TIl KRITISK REVISOR 
13.3 OPSTIllEDE TIl lOVUDVAlgET 

14. AKTUELLE UDTALELSER 
14.1 BEKÆMP ARBEjDSlØSHEDEN – IKKE DE ARBEjDSlØSE 
14.2 FOlKEAFSTEMNINg OM FINANSPAgTEN 
14.3 Solidariske løsninger i stedet for sorte forlig 
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1.1 FORSLAG  
TIL DAGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2012
Med mindre nogen ønsker at opretholde dette forslag, vil det bli-
ve trukket til fordel for 1.3

Fredag 4. maj kl. 14.00-21.00
13.00-14.00 Indskrivning
14.00-15.00 1. Åbningstale og konstituering m.m.
15.00-17.30 2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens  
  beretning, folketingsgruppens beretning og debat
17.30-18.00 Pause 
18.00-19.00 Aftensmad
19.00-21.00 3. Workshop/gruppearbejde 
  Fredagshygge

Lørdag 5. maj kl. 09.00-18.30
09.00-12.00 4. Enhedslistens mål 2012-2016
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30  5. Forslag om skattepolitik for ejerboliger
14.30-15.00  Pause
15.00-16.30  6. Forslag om FN og militær
16.30-16.45  Pause
16.45-17.45  7. Indkomne forslag
17.45-18.15  8. Vedtægtsændringer
18.15-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling
18.30-20.00  Middag
20.00-02.00  Musik og hygge

Søndag 6. maj kl. 09-13.00
9.00-10.00:  9. Vedtagelse af kandidatliste
  10. HB-valg
10.00-11.30  11. Arbejdsplan
11.30-12.40 12. Regnskab og budget
  13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond  
  og lovudvalget
  Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.
12.40-13.00  Afslutningstale(r)

1.1.1 Ændringsforslag til dagsorden
Side 7

Vedtægtsændringer flyttet til søndag, sådan at der bliver en halv 
time mere til indkomne forslag lørdag. Programmet søndag vil der-
for blive forrykket en halv time, og årsmødet vil derfor slutte en 
halv time senere: 

Lørdag 5. maj kl. 09.00-18.30
16.30-16-45 Pause
16.45-18.15  7. Indkomne forslag
18.15-18-30 Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

Søndag 6. maj kl. 09.00-13.30
09.00-10.00 10. HB-valg
10.00-10.30  8. Vedtægtsændringer
10.30-12.00:  11. Arbejdsplan
12.00-13.10:  12. Regnskab og budget
  13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond  
  og lovudvalget
  Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.
13.10-13.30  Afslutningstale(r)

Begrundelse:

Det er i år kommet usædvanlig mange indkomne forslag. Hvis årsmø-
det skal have en rimelig chance for at behandle bare de forslag HB an-
befaler bliver behandlet ordentligt, er vi nødt til at afsætte mere tid. 
Mine to forslag giver en halv time mere til indkomne forslag – det er 
stadig ikke meget, men dog bedre end HB’s forslag til dagsorden. 

Stillet af Jon Rostgaard Boiesen, Århus

1.1.2 Ændringsforslag til dagsorden
Side 7

Pausen fredag før aftensmaden erstattes af behandling af vedtægts-
ændringer, således at der bliver en halv time mere til indkomne for-
slag lørdag. Forslaget har ikke andre konsekvenser for dagsordenen:

Fredag 4. maj kl. 14.00-21.00
15.00-17.30 2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens  
  beretning, folketingsgruppens beretning og debat
17.30-18.00 8. Vedtægtsændringer
18.00-19.00 Aftensmad

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
16.30-16.45  Pause
16.45-18.15  7. Indkomne forslag
18.15-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

Stillet af Jon Rostgaard Boiesen, Århus

1.2 REVIDERET FORSlAg TIl DAgSORDEN FOR 
ÅRSMØDE 2012
Med mindre nogen ønsker at opretholde dette forslag, vil det bli-
ve trukket til fordel for 1.3

Fredag 4. maj kl. 14.00-21.00
13.00-14.00 Indskrivning
14.00-15.00  1. Åbningstale og konstituering m.m.
15.00-17.30  2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens  
  beretning, folketingsgruppens beretning og debat
17.30-18.00  Pause 
18.00-19.00  Aftensmad
19.00 Fælles afgang til 4. maj-demonstration 
  Fredagshygge

Lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
09.00-12.00: 4. Enhedslistens mål 2012-2016
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30:  5. Forslag om skattepolitik for ejerboliger
14.30-15.00  Pause
15.00-16.30  6. Resolution om FN
16.30-16.45  Pause
16.45-17.45  7. Indkomne forslag
17.45-18.15  8. Vedtægtsændringer
18.15-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling
18.30-20.00  Middag
20.00-2.00  Musik og hygge

Søndag 6. maj kl. 9-13
09.00-10.00 9. Vedtagelse af kandidatliste
  10. HB-valg
10.00-11.30  11. Arbejdsplan
11.30-12.40 12. Regnskab og budget
  13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond  
  og lovudvalget
  Præsentation af det valgte HB. En del praktiske ting.
12.40-13.00  Afslutningstale(r)
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get
12.40-13.00  Praktisk information
  Præsentation af det valgte HB 
  Afslutningstale

1.3 ENDELIGT FORSLAG TIL DAGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2012

Fredag 4. maj kl. 14.00-21.00
13.00-14.00 Indskrivning 

14.00-15.00  1. Åbningstale og konstituering m.m.

15.00-17.30  2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens  

 beretning, folketingsgruppens beretning  

 og debat

17.30-18.00  Pause (mulighed for at kandidatudvalget mødes)

18.00-19.00  Aftensmad

19.00 Fælles afgang til 4. maj-demonstration 

 på Vesterbro

lørdag 5. maj kl. 9.00-18.30
09.00-12.00  4. Enhedslistens mål 2012-2016

 Herunder behandles også forslag 7.12.  

 Enhedslisten vest for hovedstadet skal  

 prioriteres, samt forslag 11.1.9, 11.1.10  

 og 11.1.11 om principprogrammet i arbejds- 

 planen.

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.00 4. Enhedslistens mål 2012-2016 - fortsat 

14.00-15.00  5. Forslag om skattepolitik for ejerboliger

 Herunder behandles også forslag 7.5 Forslag  

 om ejerboliger samt ÆF 7.5.1 og 7.5.2

15.00-15.15  Pause

15.15-16.30  6. Resolution om FN

16.30-16.45  Pause

16.45-18.15  7. Indkomne forslag 

 Forslag til behandling:

 7.1 Forslag om fjernelse af satsforskellene 

 på dagpenge

 7.7 Enhedslisten som kollektivets parti

 7.8 Årsmødepraksis

 7.9 Årsmødepraksis 2

 7.10 Årsmødepraksis 3

 7.11 Forslag i forbindelse med finanslovs- 

 deltagelse

 7.14 Forslag til udtalelse. Enhedslisten  

 og ungdomMen: Solidaritet med SUF!

 7.15 Forslag ang. samarbejdsaftale

 7.16 Forslag ang. EUN samt ÆF 7.16.1

 Forslag, hovedbestyrelsen anbefaler udgår  

 fra dagsordenen:

 7.2 Ingen skal leve for under 13.000 kr 

 om måneden

 7.3 letbaner frem for metro

 7.4 gode og billige boliger til alle! samt ÆF 7.4.1

 7.6 Nyt psykiatriprogram

 7.17 Fred og krig

18.15-18.30  Fremlæggelse af kandidatudvalgets indstilling

18.30-20.00  Middag

20.00-2.00  Musik og fest

Søndag 6. maj kl. 9.00-13.00
09.00-09.45  9. Vedtagelse af kandidatliste

 10. HB-valg

09.45-10.45  8. Vedtægtsændringer 

 Forslag til behandling:

 8.1 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen

 8.2 ÆF til §6. Hovedbestyrelsen

 8.3 ÆF til §8. Folketingskandidater

 8.4 ÆF til §8. Folketingskandidater

 8.5 ÆF til §8. Folketingskandidater

 8.6 ÆF til §11. Rotationsordning

 8.7 ÆF til §12. Partiskat og økonomi

 8.8 ÆF til §6. Hovedbestyrelsen

10.45-11.45 11. Arbejdsplan

11.45-12.40 12. Regnskab og budget

 Herunder behandles også forslag 7.13 gratis 

 medlemskontingent for fattige, samt forslag  

 7.18 Oprettelse af Enhedslistens mediefond  

 og forslag  

 7.19 Kalender

 13. Valg af kritisk revisor og til Rød Fond  

 og lovudvalget

12.40-13.00  Praktisk information

 Præsentation af det valgte HB 

 Afslutningstale
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4 Forretningsorden  
for Enhedslistens  
årsmøde 2012
1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder 
årsmødets forhandlinger.

2. Presseudvalg
Årsmødet vælger et presseudvalg, som holder pressen oriente-
ret under årsmødet.

3. Stemmeudvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op. landskon-
toret udarbejder et mandatskema for de delegerede.

4. Kandidatudvalg
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpe-
ger alle storkredse en repræsentant.

5. Redaktionsgruppe
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. de aktuelle politi-
ske udtalelser. gruppen har til opgave før og under årsmødets 
behandling at indarbejde forslag, der er af sproglig karakter, 
samt sikre at udtalelserne bliver sammenhængende.

6. Regnegruppe
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regne-
gruppe, der har til opgave at beregne evt. økonomiske konse-
kvenser af de fremsatte forslag.

7. Taletid og talerliste
Delegerede og gæster har taleret på årsmødet. Personer der er 
valgt til parlamentariske tillidshverv for Enhedslisten eller der 
er valgt til hovedbestyrelsen, lovudvalget eller Rød Fonds be-
styrelse har desuden taleret. Dirigenter, der ikke er valgte, har 
taleret som andre gæster.

Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved 
andengangsindlæg 2 minutter. Førstegangstalere sættes øverst 
på talerlisten. Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det 
skønnes nødvendigt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre 
end 1 minut). Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, 
indledere og gæstetalere længere taletid. Der føres to talerlister: 
Kvinder føres på den ene, mænd på den anden. Så vidt muligt væl-
ges talerne på skift fra de to lister. Dirigenterne kan holde en af 
de to lister længere åben, hvis fordelingen på de to lister er skæv. 
Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at ind-
skrænke taletiden. Der kan gives tilladelse til korte bemærknin-
ger udenfor talerlisten.

8. Afstemninger og valg
Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling 
om, hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med 
vedtægternes retningslinier for valg af delegerede. I tvivlstil-
fælde afgør forsamlingen - alle der betragter sig som delegerede 
- sagen ved almindeligt flertal. Afgørelser træffes ved alminde-
ligt stemmeflertal med mindre andet er angivet i vedtægterne.

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

14. marts kl. 12.00
Deadline for ændringsforslag til de stillede forslag. Deadline for 
opstilling til HB, hvis opstillingen skal nå med i medlemsbladet

9.-18. april
I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg og 
urafstemninger

19. april kl. 12.00
Deadline for indlevering af urafstemningsresultater, der skal 
tælle. Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter og gæ-
ster til årsmøde. Deadline for opstilling til Rød Fonds bestyrelse, 
lovudvalg og kritisk revisor. Deadline for opstilling til HB. Dead-
line for ændringsforslag til forslag 6.3 Nyt forslag til FN-resolu-
tion

4. maj kl. 12.00
Sidste frist for ændringsforslag til denne forretningsorden og 
ændringsforslag til dagsorden (fremsendes til landskontoret@
enhedslisten.dk). Sidste frist for ændringsforslag til den aktuel-
le politiske udtalelse ’Bekæmp arbejdsløsheden’

4. maj kl. 18.00
Sidste frist for at opretholde, at ændringsforslag, som hovedbe-
styrelsen har tilsluttet sig, sættes til afstemning.

Sidste frist for ændringsforslag til aktuelle politiske udtalel-
ser (undtaget dog udtalelsen ’Bekæmp arbejdsløsheden..’). Æn-
dringsforslag indleveres ved dirigentbordet.

6. maj kl. 08.30
Sidste frist for alternative forslag til kandidatliste (spidskandi-
dater til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag præsenteres 
lørdag aften.

Forslag til dirigenter:
Malene V. Kjer (Nordvest), Falle Hjort (Frederiksberg), Morten 
Torbjørn Andersen (Nordvest), camilla gregersen (Amager), Pia 
Boisen (lyngby), Rasmus Østergaard (Aalborg)

Forslag til presseudvalg:
Pelle Dragsted, Emil Nielsen, lars H. Hansen, Susanne Flydtkjær 
og Pernille Skipper

HB’s repræsentanter i kandidatudvalget:
Marianne Frederik (Amager), lasse P. N. Olsen (Aalborg)

Regnegruppe:
Bruno jerup og Kirsten Bilfeldt

Forslag til stemmeudvalg, til både HB-valg  
og kandidatlistevalg:
charlotte lund (Vesterbro), Vagn Kofoed (Nørrebro), jonathan 
Simmel (Nordvest), Peder larsen (Tårnby), Egon laugesen (Syd-
havnen), Bolette jørgensen (Brønshøj-Vanløse), Merete Peder-
sen (Vesterbro), Hans Irgens Hansen (Vesterbro)

Udvalget får sekretærbistand fra janus Noack.

Redaktionsgruppe: 
lole Møller (Brønshøj-Vanløse) og Brian Skov (Odense)

Referenter :
Kontakt Sonja jacobi ved spørgsmål

Fredag eftermiddag (14.00-18.00): 
Karsten Ditlevsen, Sonja jacobi
lørdag formiddag (9.00-12.00): 
Niels Rohleder, Simon Nyborg, Åse Barfod
lørdag eftermiddag (13.00-18.30): 
Rikke lauritzen, line Hjarsø, camilla Tved
Søndag formiddag (9.00-13.00): 
Sonja jacobi, Niels Rohleder
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2.1 Hovedbestyrelsens  
beretning
1. Valgkamp 
2. Ny regering
3. Finanslov
4. Skuffelsen over regeringens politik og kampen uden for Fol-
ketinget 
5. libyen
6. Arbejdsplan 
7. Meget større organisation, organisatoriske ændringer
8. EUN 
9. Internationalt 
10. Hovedbestyrelsens arbejde

Det sidste år har været præget af valgkamp og Enhedslistens 
nye rolle efter valget. Det har været og er en stor opgave både 
politisk og organisatorisk. Det er kun kort tid siden vi fejrede 
medlem nr. 5.000 på årsmødet. Nu er vi 8.000 medlemmer og der 
bliver hele tiden oprettet nye afdelinger og nye udvalg. Det er 
afgørende at vi får en organisation der kan give de bedste ram-
mer for at de mange medlemmer kan være aktive.

Samtidig er vi gået fra at være et lille parti i stærk opposition 
til en ultraborgerlig regering, til at være parlamentarisk grund-
lag for en S-R-SF regering, som bliver ved med at ville indgå for-
lig med de borgerlige partier. Det giver også store udfordringer 
for vores parti og hovedbestyrelse, så vi sikrer balancen mel-
lem at få en ordentlig politisk diskussion og forankring af det der 
foregår på christiansborg og samtidig sikre at vi får mobiliseret 
udenfor christiansborg, så der bliver lagt pres på regeringen for 
at føre en politik der gavner mennesker og miljø, frem for speku-
lanter og store virksomheder.

1. valgkamp:
2011 blev året, hvor vi fik gjort op med VKO-regeringen. Efter et 
tiår med ultraborgerlig politik lykkedes det endelig at få en ny 
regering. At det lykkedes skyldes i høj grad at fagbevægelsen 
besluttede at gå aktivt ind i kampen. 3Fs SKÆVT-kampagne har 
haft stor betydning, men især det at fagbevægelsen besluttede 
at mobilisere sine medlemmer til at diskutere politik. lO kørte en 
stor kampagne med politisk debat og opfordring til at man dis-
kuterede politik på arbejdspladserne og udsendte materiale, der 
kunne bruges til debatterne. 3F gennemførte en stor kampagne 
efter organizermodellen, hvor flere tusinde medlemmer gik på 
gaden og gik fra dør til dør og diskuterede politik. Og overalt op-
fordrede til at man stemte på et af de tre arbejderpartier, S, SF og 
Ø. Resultaterne kan konkret aflæses ved at der er færre sofavæl-
gere og langt færre der stemte på Dansk Folkeparti i de boligom-
råder, hvor de faglige aktivister var ude. 

Også andre fagforeninger var aktive. 
I Enhedslisten har vi arbejdet frem mod valget i flere år. Der er 

på årsmøder og i Folketingsgruppen vedtaget nogle få klare poli-
tiske prioriteringer som der er arbejdet med. Årsmødet i 2010 ved-
tog resolutionen ”Sådan bliver Enhedslisten kampklar” der satte 
nogle klare organisatoriske rammer og satte fart i uddannelsen af 
organizers, med stor inspiration fra fagbevægelsen. Det betød at 
rigtig mange af vores medlemmer fik konkrete redskaber til at gå 
i gang med valgkampen, længe før den blev officielt udskrevet. Vi 
førte den mest omfattende valgkamp nogensinde i Enhedslistens 
historie og det bidrog også til det gode resultat.

Samtidig havde vi i 2009 besluttet at forny vores kommuni-
kation først og fremmest ved de få klare politiske prioriterin-
ger: Klima, økonomisk omfordeling og rettigheder. Men også ved 
at det gøre det krystalklart at vi pegede på Helle Thorning-Sch-
midt som statsminister. Og at vi gik efter at få indflydelse. Des-
uden satsede vi på en mere gennemarbejdet kommunikation 

FOTO: BARIş MURATOğlU/ISTOcK
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og valgte en politisk ordfører for folketingsgruppen. Årsmødet 
2010 vedtog hvad vi skulle gå efter i forhold til finanslovsfor-
handlinger, når vi fik en ny regering og at vi skulle i dialog med 
bevægelser for at få deres krav bragt med i forhandlingerne.

S-SF’s tætte samarbejde i flere år før valget medførte at man-
ge SF-vælgere blev utilfredse med de indrømmelser SF gav til S 
på væsentlige politiske sager og mange oplevede det som en klar 
højredrejning. Men det havde i lang tid ingen betydning for op-
bakningen til Enhedslisten. Og vi kan se i Norge, at selvom SV der 
er i regering med Arbejderpartiet taber stort i meningsmålinger-
ne, så går partiet Rødt, der ligger til venstre for SV, ikke frem. Det 
er altså ikke nogen selvfølge, at et venstrefløjsparti går frem, 
når et andet går tilbage. 

Derfor kan vi godt tillade os, at rose os selv for at vi med den 
fornyelse vi har været igennem, hvor vi har ændret vores måde 
at arbejde på og kommunikere på, men uden at ændre et komma 
i vores politik, er lykkedes med at få så store resultater. Det af-
gørende er så, at vi ikke lader os beruse af succesen, men fort-
sat både holder fast i vores politiske principper og arbejder for at 
lægge pres på, så vi også får nogle politiske resultater med al den 
opbakning vi har fået.

Vi havde tre mål for valgkampen: En ny regering, et større En-
hedslisten og rent rødt flertal. Det lykkedes at få en ny regering 
og Enhedslisten fik et langt bedre resultat end selv de mest op-
timistiske havde regnet med. Men desværre blev det ikke et rent 
rødt flertal. Tværtimod blev de Radikale meget styrket og brugte 
den styrke til at modsætte sig store dele af den røde politik, som 
S og SF havde lovet før valget. 

Men en del løfter blev gennemført. Først og fremmest blev 
fattigdomsydelserne afskaffet. Og   i forbindelse med finans-
lovsforhandlingerne blev der gennemført en række forbedrin-
ger. Desværre fastholdt Radikale at gennemføre store forringel-
ser af efterlønnen.

Organisatorisk har  2011 har først og fremmest stået i valg-
kampens tegn. Vi har aldrig været så godt forberedt til en valg-
kamp som denne gang. Og det blev også en utrolig flot valgkamp 
for Enhedslisten, hvor tusindvis af medlemmer var på gaden og 
dele materiale ud og diskutere politik 

Og SUF udførte en utrolig flot ungdomsvalgkamp, der var med 
til at få mange unge til at stemme på Enhedslisten. Det kunne 
lykkes pga. SUFs veltilrettelagte ungdomsvalgkamp, hvor det i 
høj grad lykkedes SUF at få mobiliseret sine medlemmer og sym-
patisører til at sprede Enhedslistens politik ud til rigtig mange 
unge mennesker i hele landet. Særligt lykkedes det at nå ud til 
langt de fleste  ungdomsuddannelsessteder i Danmark. En ind-
sats, der kan aflæses af den store andel af førstegangsvælgere, 
der valgte at sætte deres kryds ved Enhedslisten.

I de sidste uger af valgkampen blev der i flere medier forsøgt 
sået tvivl om Enhedslistens holdninger til vold og til voldelige 
organisationer i Danmark. I en række artikler blev det påstået, at 
nogle af Enhedslistens lokalafdelinger angiveligt havde lånt En-
hedslistens lokaler ud til antiracistiske organisationer som ac-
cepterer og deltager i voldelige angreb på politiske modstande-
re. I andre artikler fremkom beskyldninger om et lignende sam-
arbejde mellem SUF og voldelige antiracistiske organisationer. 
Valgkampsledelsen imødegik beskyldningerne og slog ved fle-
re lejligheder fast, at Enhedslisten er skarpe modstandere af an-
vendelse af vold mod politiske modstandere i Danmark, og at det 
strider mod Enhedslistens politik og værdier, at samarbejde med 
organisationer som accepterer eller anvender vold mod politiske 
modstandere i Danmark.

Efterfølgende skrev forretningsudvalget et brev til alle lokal-
afdelinger, og klargjorde Enhedslistens politik, og opfordrede 
dem til at være mere opmærksomme på, hvem der lånte partiaf-
delingernes lokaler.

Forretningsudvalget tog ligeledes kontakt til SUF og gjorde 
det klart, at det ikke er acceptabelt for Enhedslisten hvis SUF 

indgår i samarbejde med organisationer som anvender vold mod 
politiske modstandere. Forretningsudvalget foreslog samtidig 
at det i forbindelse med en revidering af samarbejdsaftalen mel-
lem SUF og Enhedslisten klart skal fremgå at organisationerne 
arbejder på et fredeligt grundlag og ikke samarbejder med orga-
nisationer som anvender vold mod politiske modstandere i Dan-
mark.

HB drøftede spørgsmålet med SUFs ledelse på et fællesmøde 
den 9.10.11. SUF fremlagde at de havde vedtaget at samarbejds-
aftalen bør ændres, så begge forpligter sig til at arbejde på et fre-
deligt grundlag. Spørgsmålet om formuleringer i forhold til sam-
arbejde med andre organisationer blev stadig drøftet i SUF. Det 
blev aftalt at tage samarbejdsaftalen op på et senere fællesmøde.

2. Ny regering: 
Det bliver en stor udfordring i den kommende tid at fastholde ba-
lancen mellem at være parlamentarisk grundlag for regeringen 
og samtidig trække regeringen til venstre og kritisere regerin-
gen skarpt, når de går til højre. Men det er helt afgørende at vi 
gør det. Og at vi samtidig er aktiv i bevægelserne for at mobilise-
re og lægge pres på for at skabe flere forbedringer.

Den ny regering har desværre valgt i høj grad at lægge sig op 
af borgerlig økonomisk politik. De udmeldinger der foreløbig er 
kommet om de mange reformer regeringen lægger op til, ser me-
get bekymrende ud, hvis man ønsker at forbedre vilkårene for 
mennesker og miljø. Og foreløbig er der ikke meget kick-start 
over udspillene fra regeringen. HB bruger en del tid på at disku-
tere indholdet i de kommende forligsforhandlinger med folke-
tingsgruppen, så det ligger klart, hvad vi skal gå efter at få igen-
nem i forhandlingerne og hvad vi ikke kan være med til.

Der er for alvor brug for en aktiv fagbevægelse, elev- og stu-
denterbevægelse, miljøbevægelse og mange andre folkelige be-
vægelser, som kan mobilisere for at få gennemført forbedringer. 
Først og fremmest få sikret at der oprettes tusindvis af grønne 
jobs og investeres i uddannelse og velfærd. Men også at der gen-
nemføres demokratiske tiltag, der gør det muligt at sikre udvik-
ling lokalt og får stoppet privatiseringen og markedsgørelsen af 
den offentlige sektor. Der har Enhedslisten et stort ansvar for at 
få rejst debat og mobilisering for kravene.

Og Enhedslisten har en afgørende rolle at spille. Det har stor 
betydning - også internationalt - at vi har vist at man som ven-
strefløjsparti kan gå frem ved at holde fast i sine politiske hold-
ninger og klart sige, hvad man mener. Vi har vist at man kan for-
ny sig som parti uden at give køb på sine politiske principper. Det 
at vi har brugt mange kræfter på intern uddannelse og på udad-
vendt kommunikation, i høj grad i de sociale medier, har vist sig 
at virke. 

Og med finansloven viste vi også at det kan lade sig gøre at for-
handle finanslov og stemme for en finanslov, uden nye forrin-
gelser for almindelige mennesker og miljø.

3. Finanslov
Enhedslistens årmøde i 2010 havde fastlagt grundlaget for 
hvad Enhedslisten skulle arbejde for ved en kommende finans-
lovsforhandling, hvis der kom et regeringsskifte. Denne vedta-
gelse dannede grundlaget for HBs arbejde i forhold til finans-
lovsforhandlingerne. 

HB havde i forberedelserne på et regeringsskifte og den kom-
mende deltagelse i samarbejdet med en ny regering planlagt et 
finanslovsseminar sammen med folketingsgruppen i slutnin-
gen af august, men dette måtte udskydes pga. udskrivelse af 
valget.

På seminaret, der i stedet blev afholdt 8. oktober, gav HB et 
foreløbigt forhandlingsmandat til Folketingsgruppens for-
handlingsudvalg, hvor der blev opridset en række hovedpunk-
ter, hvor der skulle opnås markante forbedringer samtidig med 
at det endelige finanslovsforlag skulle være uden forringelser  
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– hvis Enhedslisten efterfølgende skulle kunne stemme for fi-
nansloven. Hovedbestyrelsen udpegede samtidig en følgegrup-
pe, som løbende skulle informeres om forhandlingerne, og som 
Folketingsgruppen kunne rådføre sig med. 

Undervejs i forhandlingsforløbet blev der afholdt yderlige-
re 3 HB møder, heraf to ekstraordinært, hvor der blev set på de 
foreløbige resultater, diskuteret problemer med bl.a. gamle bud-
getterede grønthøsterbesparelser og givet et endeligt forhand-
lingsmandat. 

På trods af at Finanslov 2012 bygger på en tilrettet version 
af den tidligere borgerlige regerings finanslovsforslag lever fi-
nansloven op til de retningslinier som årsmødet 2010 vedtog om  
Enhedslistens tilslutning til en finanslov og derfor vedtog HB, 
søndag d. 20. november at stemme for finansloven for 2012, med 
stemmerne 23 for og 2, der undlod at stemme.

HB har haft været gennem en god og konstruktiv proces, som 
har givet erfaringer til at tilrettelægge og forbedre partiets 
fremtidige arbejde omkring finanslovsforhandlinger. ligeledes 
vil HB i den kommende tid se på brugen af grønthøsterbesparel-
ser og alternativerne. 

HB har sammen med Folketingsgruppen forsøgt at inddrage 
så store dele af partiet som muligt i finanslovsdiskussionerne 
og formuleringen af krav, ligesom eksterne parter som fagfor-
eninger, interesseorganisationer og bevægelser har været hørt 
om deres eventuelle krav. Erfaringerne hermed har været me-
get positive, på trods af at netop denne finanslov har haft et me-
get kort optakts og forhandlingsforløb på grund af tidspunktet 
for valgets udskrivning. 

4. Skuffelsen over regeringens politik og kampen  
uden for Folketinget
Enhedslistens muligheder for at trække regeringen til venstre 
har været langt mindre, end mange havde forventet, og det har 
ført til tydelige frustrationer. Ofte har det fået folk på venstre-
fløjen til at sige, at der må være ”en grænse for”, hvor længe En-
hedslisten kan blive ved med at ”støtte” regeringen. Denne reak-
tion bygger imidlertid på en misforståelse af, hvad det vil sige, at 
være ”støtteparti” og ”parlamentarisk grundlag” for regeringen.

For det sidste betyder kun, at vi ikke vil gå sammen med de 
borgerlige for at vælte regeringen – men på ingen måde noget 
medansvar for den politik. Og ”støtteparti” er vi kun i de konkre-
te situationer, hvor vi stemmer sammen med regeringen – ellers 
er vi et oppositionsparti. 

Og når parlamentariske appeller er nytteløse, er vores ene-
ste mulighed at satse på en mobilisering udenfor Folketinget. 
Vi fik de første spæde erfaringer med dette under finanslovs-
forhandlingerne og med opfølgningen efter ”Regeringens før-
ste 100 dage”. Den positive erfaring er, at der faktisk viste sig en 
stor klangbund for det. Men vi oplevede også den negative be-
grænsning, at Enhedslisten som hedhed er meget lidt gearet til 
en sådan indsats. Der findes ikke nogen snuptagsløsning på det-
te problem. Det kommer vi kun ud over ved at fastholde perspek-
tivet i en vedholdende indsats, så  alle dele af partiet efterhån-
den lærer at arbejde med.

5. Libyen
Enhedslistens politik i forhold til FN og militære aktioner blev 
diskuteret meget op til og på årsmødet 2011 som følge af be-
slutningen om at støtte en FN-aktion i libyen. Der blev på års-
mødet vedtaget en beretning fra HB om sagen. Det blev samti-
dig besluttet at der skulle afholdes et seminar og fremlægges et 
forslag til årsmødet. Seminaret blev afholdt den 10. marts og en 
arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til årsmødevedtagelse, 
der supplerer årsmødevedtagelsen fra 2009 om FN.

Det er værd at notere sig at selvom der var tale om en meget al-
vorlig debat, hvor der var stærkt delte meninger i partiet, så lyk-
kedes det alligevel at gennemføre en ordentlig debat i HB, i par-

tiet og på årsmødet. Det er afgørende for Enhedslistens styrke, 
at vi er i stand til at rumme uenigheder og give ordentlige mulig-
heder for debat.  

6. Arbejdsplan:
Valgkampen fyldte rigtig meget i 2011. Først alle forberedelserne, 
så selve den intense valgkamp og bagefter var der brug for at puste 
ud. Og for at tilpasse organisationen til den helt nye situation efter 
valget. Både med den nye regering, de mange nye folketingsmed-
lemmer og de rigtig mange flere medlemmer og afdelinger. 

Skolestartskampagnen blev udsat pga valgkampen.
Uddannelse/skoling har i høj grad bestået i organizersemina-

rer i forhold til valgkampen og Rejseholdet har intensiveret sit 
arbejdet og fordoblet aktiviteten med introduktion til nye med-
lemmer.

Aktivistfabrikken blev pga valget udskudt til januar og æn-
dret til Organisationsværksted, der er blevet gennemført både 
vest og øst for Storebælt, for at give mulighed for at rigtig man-
ge kunne deltage.

Der var i 2011 stort set ingen protester mod de kommunale 
budgetter, selvom der mange steder igen var nedskæringer. Så 
selvom det indgik i arbejdsplanen at vi skulle være aktive i pro-
testerne, så var der ingen bevægelse vi kunne deltage i.

Vi deltog i årets Pride Parade i København, efter at en arbejds-
gruppe nedsat af forretningsudvalget i samarbejde med Queer-
udvalget havde udarbejdet et politisk grundlag for vores delta-
gelse. 

Strategidebat er væsentligt for vores politiske udvikling. HB 
holdt strategiseminar i juni og en arbejdsgruppe udarbejdede 
derefter et forslag til årsmødevedtagelse 2012, som blev ud-
sendt til medlemmerne med Rød+grøn i november 2011. Der 
blev afholdt et seminar som led i debatten den 25. februar. Rig-
tig mange medlemmer har deltaget i debatten, der også har væ-
ret oppe i mange afdelinger.

Som led i denne debat vedtog HB også at foreslå årsmødet 
2012 at der iværksættes et arbejde med at skrive et nyt princip-
program frem til årsmødet 2014. Dette forslag indgår i HBs for-
slag til arbejdsplan. 

Organisationsudvalget har primært arbejdet med uddannel-
se af medlemmerne i form af Organisationsværksteder mm. Der 
er endnu ikke kommet gang i organizerseminarer målrettet koor-
dinatorer/koordinationsgrupper i faglige netværk og udvalg. Det 
bliver en væsentlig opgave i de kommende år at få dette organi-
seret. Det vil nok i høj grad blive de nye organisationssekretærer, 
der skal løfte den opgave sammen med den nye faglige sekretær.

7. Meget større organisation, organisatoriske ændringer
Vi har på få år fordoblet vores medlemsantal og er nu omkring 
8.000 medlemmer. Det stiller store krav til vores organisation. 
HB har derfor brugt en del tid på at diskutere dette. 

Det har betydet at vores ansatte har haft meget svært ved at 
følge med arbejdsopgaverne og HB har derfor af flere omgange 
besluttet at udvide antallet af ansatte, selvom det betød en væ-
sentlig budgetoverskridelse. Men det var HBs vurdering at det 
var nødvendigt og at der også ville være råd, med de mange nye 
indtægter fra de mange nye medlemmer og senere fra det flot-
te valgresultat. 

HB har besluttet at en del af de ekstra midler vi har fået pga 
valgresultatet skal bruges til at investere i fremtiden, så vi kan 
stå bedre rustet, hvis vi på et senere tidspunkt skulle gå tilba-
ge ved et valg. Derfor skal den lønnede arbejdskraft i høj grad 
bruges til at udvikle organizertilgangen i afdelinger, udvalg og 
netværk. Så rigtig mange medlemmer får lært at organisere, så-
vel det daglige arbejde, som kampagner, møder, events og ikke 
mindst politikudvikling. Vi får i de kommende år brug for rigtig 
meget udvikling af vores politik på alle niveauer og det skal vi 
have inddraget så mange som muligt i. 
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En stor del af dette arbejde skal løftes af tre nye organisati-
onssekretærer, der skal arbejde sammen som et team. Samtidig 
får de hver især ansvaret for kontakt med et antal afdelinger og 
regioner og skal bruge en del af deres arbejdstid på at være ude 
til seminarer og møder. Det har i høj grad været årsmødebeslut-
ningen fra 2010 ”Sådan bliver Enhedslisten kampklar”, der har 
ligget til grund for HBs beslutninger. 

Der er også ansat en faglig sekretær der skal bruge en del 
kræfter på at hjælpe med organiseringen af de faglige netværk. 

Der er oprettet en midlertidig stilling i to år til at forberede 
kommunal- og regionsvalgene i 2013.  Og det generelle arbejde 
på landskontoret med at sørge for at organisationen fungerer er 
opprioriteret.

Desuden bliver der for første gang en sekretariatsleder for 
landsorganisationens sekretariat. Det har i flere år været et stort 
ønske fra de ansatte og meningen er at det skal være med til at 
forbedre arbejdsmiljøet og sikre en løbende prioritering af indsatsen. 

I alt vil der fremover være ca. 12 ansatte i landsorganisationen.

8. EUN 
I slutningen af september brød en mindre gruppe med SUF og 
meldte ud på maillister, via en hjemmeside og i diverse medier, 
at de ville starte Enhedslistens Ungdom, dette dog uden at have 
inddraget Enhedslistens ledelse i beslutningen. Forretningsud-
valget kontaktede derfor gruppen med en klar melding om at En-
hedslisten samarbejder med SUF og at gruppen ikke måtte be-
nytte navnet Enhedslistens Ungdom. Denne udmelding blev 
også lagt på Enhedslistens hjemmeside. Det havde været hen-
sigtsmæssigt hvis FU havde meldt ud tidligere i forløbet.

I Enhedslisten og SUF havde udmeldingen om dannelse af en 
ungdomsorganisation sat gang i debatten og medførte henven-
delse til HB fra en række afdelings kontaktpersoner. HB har ef-
terfølgende behandlet gruppens ønske om at lave en ungdoms-
organisering og det blev på HB-mødet i december vedtaget med 
stemmerne 12-11 at danne ”Enhedslistens UngdomsNetværk, et 
udvalg for unge i Enhedslisten. I udvalgskommissoriet blev det 
understreget at udvalget er et internt udvalg og ikke er en kon-
kurrent eller et alternativ til SUF.

Der er stadig en del debat om dette i såvel Enhedslisten som 
SUF. Forretningsudvalget forsøger om man kan få en dialog med 
de involverede. Det er afgørende for Enhedslistens videre ud-
vikling at de erfaringer venstrefløjen fik i 70’erne og 80’erne 
med indbyrdes kampe videregives til nye generationer og at tid-
ligere tiders arbejdsmetoder ikke vinder indpas i Enhedslisten. 
HB ønsker at fastholde Enhedslisten som et bredt parti, hvor der 
er plads til uenigheder. 

9. Internationalt 
2011 var et år, hvor der skete rigtig meget internationalt. Det 
arabiske forår satte en helt ny dagsorden og har inspireret til 
kamp for demokrati mange steder. Occupy-bevægelsen i USA og 
Storbritannien, protesterne i Spanien og mange andre folkelige 
bevægelser viser at der er stor modstand mod at bankerne får 
lov at tørre deres tab af på almindelige mennesker. 

EUs topledere valgte at gå den stik modsatte vej og sætte de-
mokratiet ud af kraft. Europluspagten forsøges vedtaget uden 
folkeafstemninger og regeringerne i grækenland og Italien er-
stattet med teknokrater. Og der diskuteres videre om hvordan 
man fortsat kan sikre milliarder til de store tyske og franske 
banker, betalt med nedskæringer på velfærden og udsalg af of-
fentlig ejendom og naturressourcer, samtidig med at arbejdsløs-
heden eksploderer. 

HB har besluttet at vores internationale indsats skal oppri-
oriteres, da der er stort behov for international debat og for at 
finde frem til konkrete forslag, som vi sammen kan arbejde for i 
hver vores lande og på tværs af grænserne. Derfor har vi delta-
get i mange internationale møder. Og skal i 2012 være vært for 

mindst tre arrangementer. Studiedage for gUE-Ngl, uformelt 
møde for venstrefløjspartier og møde i executive board for Euro-
pean left. 

Med det valgresultat vi fik, er der langt større interesse for En-
hedslisten fra andre venstrefløjspartier og vi har også selv be-
hov for større samarbejde med andre for at finde konkrete for-
slag til løsninger på de store internationale problemer.

HB har derfor besluttet at ansætte en international sekretær, 
der også skal arbejde konkret med aktiviteterne i forhold til EU-
formandskabet og forberedelse af eventuelle folkeafstemnin-
ger om EU-forbeholdene. 

Institut for Flerpartisamarbejde fungerer nu og Enhedslisten 
har besluttet at vores første konkrete projekt skal være at støt-
te et demokratisk netværk i Honduras. 

10. Hovedbestyrelsens arbejde
Hovedbestyrelsens arbejde: HB har afholdt 12 møder, hvoraf der 
på et af møderne også var strategiseminar og på et af møderne fi-
nanslovsseminar. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne 
blev der afholdt to ekstraordinære HB-møder. To af møderne har 
været afholdt som internatmøder og et af møderne har været af-
holdt i Århus, hvor der var en fælles drøftelse med Århus afdeling. 
Fremmødet til HB-møderne fremgår af den vedlagte oversigt.

Årsmødeforberedelser har som sædvanlig fyldt en hel del af 
HBs arbejdstid. Årsmødet i 2011 besluttede hele tre store emner, 
der skulle arbejdes med frem til og på årsmødet 2012: strategi, 
FN og Boligskat. HB besluttede derfor at der ikke skulle yderlige-
re emner på dagsordenen. 

HB har nedsat en gruppe der skal forberede kommunal- og re-
gionsvalg i 2013. Det bliver en kæmpe opgave for hele organisa-
tionen at sikre at den store fremgang vi fik ved folketingsvalget 
fastholdes ved kommunal- og regionsvalget. Og det stiller ikke 
mindst krav om at vi finder dygtige kandidater, der vil påtage sig 
den store opgave at sidde i byråd og regionsråd. Og medlemmer 
der vil påtage sig den store opgave at sidde i baggrundsgrupper 
og sikre at vores byråds- og regionsrådsmedlemmer ikke kom-
mer til at sidde helt alene med den opgaven. Men at vi i fælles-
skab bruger den platform til at fremme vores politik. 

HB har længe ønsket at diskutere partiets medier og ikke 
mindst medlemsbladet Rød+grøn, men det har været svært at 
finde ordentlig tid på et HB-møde, fordi der har været mange an-
dre vigtige emner at diskutere. Derfor blev det først i marts 2012 
at der blev gennemført en debat på et HB-møde, efter at der har 
været gennemført en undersøgelse blandt læserne om deres 
opfattelse af Rød+grøn. HB har besluttet at Rød+grøn fremover 
også udgives i januar. I debatten skal vi også diskutere hvordan 
vi bedre kan bruge Netforum. Det er endnu ikke rigtig lykkedes 
at få gang i debat og anden brug af Netforum. 

EU-krisen har fyldt meget på HB-møderne og HB besluttede at 
Forårskampagnen i 2012 skal handle om EU og krise, herunder 
aktiviteter i forbindelse med EU-formandsskabet. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe der forbereder aktiviteterne. 

HB har diskuteret hvordan vi styrker organisationen og her-
under også HBs egen rolle. Og har blandt andet besluttet at der 
på hvert HB-møde skal vedtages en udtalelse, som helst skal in-
deholde handlingsanvisninger, så det bliver tydeligt, hvad HB 
mener partiets kræfter skal bruges til.

Enhedslistens nye situation stiller store krav til hele organisa-
tionen – også til HB. Det er vigtigt at HB prioriterer tid til at have 
de grundlæggende politiske diskussioner, hvor vi både analyse-
rer den politiske situation, organisationens tilstand, muligheden 
for at skabe bevægelse og ud fra det træffer politiske beslutnin-
ger om hvad vi mener der skal gøre. Vi skal vurderer hvordan vi får 
mest muligt igennem politisk og får ændret styrkeforholdene, ved 
hjælp af godt parlamentarisk arbejde, pres udefra på politikerne 
og ikke mindst ved at skabe lokale bevægelser så flere og flere får 
en tro på at de selv kan være med til at skabe forandringer.



14 Årsmøde 2012

2.1.1 fremmødestatistik

Fremmødestatistik for HB-medlemmer 2011-2012*

 Til stede på HB-mødet: i % i alt 25 23 24 22 22,5 23 25 24 19,5 19 21,5 23 

 line Barfod, Nørrebro (Ansat) 88 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 

 Stine Brix, Nørrebro (Ansat) 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Pernille Skipper, Vesterbro (Ansat) 88 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 

 Per clausen, Aalborg (Ansat) 92 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 Finn Sørensen, Amager 96 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 

 Anders Hadberg, Nørrebro 83 10 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 

 jørgen Arbo Bæhr, Valby1 94 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5    

 lole Møller, Brønshøj-Vanløse 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Helge Bo jensen, Albertslund 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Mikael Hertoft, Østerbro 83 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

 Marianne Frederik, Amager 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 jens Otto Madsen, Thy-Mors 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Nikolaj Villumsen, Nørrebro2 100 3 1 1 1          

 Rasmus Bredde, Nørrebro (Ansat)3 100 3 1 1 1          

 Anne Mette carlsen, Nørrebro 71 9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0,5 1 

 Malene Vallentin Kjer, Nordvest 88 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 

 Susanne Flydtkjær, Aalborg 83 10 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

 Hans jørgen Vad, Århus 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 lasse P. N. Olsen, Aalborg 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Sune Blom, Frederiksberg 92 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 

 Bjarne Thyregod, Tårnby 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Brian Skov Nielsen, Århus 75 9 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

 lene Rygaard, Albertslund 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Bruno jerup, Næstved 92 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Kristine Bjørnbak jørgensen, Aalborg4 70 7 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0   

 Niels c. F. Rasmussen, lolland5 78 7    1 1 0 1 1 1 1 0 1 

 lars Hostrup Hansen, Nordvest6 100 9    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Paw Nielsen, Middelfart7 33 1          0 1 0 

 johannes lund, Faaborg-Midtfyn8 50 1           0 1 
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Noter:
*Kilde: De godkendte HB-referater 2011-2012

1. Faldet for ansattekvoten d. 1. feb. 2012
2. Faldet for ansattekvoten fra HB-mødet d. 8.-9. okt. 2011
3. Faldet for ansattekvoten fra HB-mødet d. 8.-9. okt. 2011
4. Trak sig pr. 1. mar. 2012
5. Indsuppleret fra HB-mødet d. 8.-9. okt. 2011
6. Indsuppleret fra HB-mødet d. 8.-9. okt. 2011
7. Indsuppleret d. 1. feb. 2012
8. Indsuppleret d. 1. mar. 2012
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2. Andre beretninger  
2011-2012
2.2 Beretning fra lovudvalget 2011-12
lovudvalget har fået et antal henvendelser i årets løb om for-
tolkning af vedtægterne.

1) Reglerne for hvem af de ansatte i Enhedslisten som er 
medlemmer af hovedbestyrelsen (i vedtægternes punkt 6). 
Efter Folketingsvalget i september 2011 kom Enhedslisten i den 
situation at der var valgt så mange af HBs medlemmer til Folke-
tinget, at disse sammen med ansatte i Enhedslisten kom til at 
udgøre mere end de fem ’ansatte’, som vedtægterne giver mulig-
hed for. Det skulle derfor afgøres hvem der skulle udtræde af HB.

lovudvalgets fortolkning af vedtægterne på dette punkt er:
”Retten til de fem HBpladser (da HB er på 25 pladser) tilfalder de 
fem blandt dem, der til hver en tid er omfattet af at være ’fuld-
tidsrepræsentanter og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet 
virksomhed’, som har fået flest stemmer ved HBvalget.” Natur-
ligvis under forudsætning af at de pågældendes stemmetal be-
rettiger dem til en plads i HB.

lovudvalgets fortolkning af det pågældende sted i vedtægter-
ne er en ændring af den fortolkning det daværende lovudvalg gav 
i 2005. Det daværende lovudvalg fortolkede vedtægtens bestem-
melse sådan: ”Hvis en person i HB-perioden ansættes eller bliver 
fuldtidsrepræsentant og dette medfører, at 1/5-reglen overskri-
des, skal den pågældende person udtræde af HB.”

lovudvalget besluttede at ændre den tidligere fortolkning af 
to grunde. Dels ville konsekvensen af det tidligere lovudvalgs 
fortolkning i den aktuelle situation være at medlemskabet af HB 
for de nye til Folketinget valgte HB-medlemmer (for hvem ’an-
sættelsesdatoen’ jo er den samme) skulle afgøres ved lodtræk-
ning. Her fandt lovudvalget at en afgørelse af medlemskab af HB 
ud fra stemmetallene til HB-valget er i bedre overensstemmelse 
med ’vedtægternes ånd’. Dels var den gamle fortolkning af ved-
tægten affødt af spørgsmål omkring ansættelse af en enkelt per-
son mens konsekvenserne af flere personers samtidige ansættel-
se ikke indgik i det daværende lovudvalgs beslutningsgrundlag.

lovudvalget har i efterfølgende diskussioner af sin fortolk-
ning mødt det synspunkt at fortolkningen gør det muligt gen-
nem ansættelser at ændre HBs sammensætning hvilket kan ses 
som uheldigt. Situationen kan opstå hvis der i perioden mellem 
årsmøderne ansættes en person i El der ved HB-valget fik et hø-
jere stemmetal end en allerede ansat. lovudvalget vil her give 
den kommentar, at også efter den tidligere fortolkning kan an-
sættelse af et HBmedlem føre til en ændring af HBs sammen-
sætning. Årsagen er i begge tilfælde vedtægternes begræns-
ning af det antal ansatte som kan være medlem af HB.

2) Om årsmødets kandidatudvalg må fremlægge  
mere end et forslag til kandidatliste for årsmødet  
(i vedtægternes punkt 8).
Der står i vedtægterne om spidskandidaterne til Folketingsvalg 
at kandidatudvalget laver et forslag til kandidatliste. lovudval-
gets fortolkning heraf er at bestemmelsen også omfatter situa-
tionen, hvor et kandidatudvalg laver flere lister. Hvis kandidat-
udvalget mener at flere lister er den bedste måde at rådgive års-
mødet på, kan kandidatudvalget fremlægge flere lister for års-
mødet. Fx kan forskellige principper for hvem der skal opstilles, 
give anledning til forskellige lister, og kandidatudvalget kan så 
bede årsmødet tage stilling til listerne og dermed principperne i 
stedet for selv at afgøre spørgsmålet. 

lovudvalgets fortolkning betyder altså, at kandidatudval-
get (forstået som udvalg) kan vælge at fremlægge flere lister 
for årsmødet, hvis det mener det vil give den bedste rådgivning. 
Fortolkningen indebærer ikke at kandidatudvalget er forpligtet 
til at fremlægge et hvilket som helst medlems (altså medlem af 
kandidatudvalget) forslag til liste hvis kandidatudvalget ikke 
ønsker at gøre dette.

3) Regler for partiskift (i vedtægternes punkt 8).
lovudvalget har - foranlediget af at et kommunalbestyrelses-
medlem for et andet parti har meldt sig ind i Enhedslisten - fast-
slået hvordan vedtægternes ord om at andre partiers mandater 
ikke modtages som Enhedslistemandater skal fortolkes:

Hensigten med vedtægtens ord er uden tvivl, at personer, der 
ved valg til Folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser er 

FOTO: FlIcKR
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valgt på et andet partis liste eller som uafhængig kandidat, ikke 
kan repræsentere Enhedslisten i den pågældende forsamling. 
Det er dette vælgerbedrag, vedtægten skal forhindre.

Det er kritisabelt, at FU ikke stillede spørgsmålet om fortolk-
ning heraf til lovudvalget forud for accepten af det pågælden-
de kommunalbestyrelsesmedlems indmeldelse. Og FUs afgørel-
se var i modstrid med denne fortolkning.  

Vedtægterne udelukker ikke, at personer, der er valgt for et 
andet parti eller som uafhængig kandidat, i mandatperioden 
kan forlade det parti, de er valgt for, og melde sig ind i Enhedsli-
sten. Vedtægterne kræver kun, at disse personer ikke tager de-
res mandat med sig over i Enhedslisten.

Den danske lovgivning for udtræden af parlamentariske for-
samlinger er imidlertid ikke ens for medlemmer af Folketinget, 
regionsråd og kommunalbestyrelser, idet medlemskab af regi-
onsråd og kommunalbestyrelser er ’borgerligt ombud’ og et med-
lem derfor principielt ikke af politiske grunde kan udtræde af re-
gionsråd og kommunalbestyrelser, mens et medlem af Folketin-
get kan udtræde af Folketinget uden videre. Denne forskel har 
indflydelse på, hvordan vedtægternes bestemmelser om parti-
skift kan fungere i praksis.

Hvad Folketinget angår, må vedtægterne forstås sådan, at et 
medlem af Folketinget, som forlader et andet parti (eller er valgt 
som individuel kandidat) og melder sig ind i Enhedslisten, skal 
udtræde af Folketinget. 

Hvad regionsråd og kommunalbestyrelser angår, betyder lov-
givningens bestemmelser om ’borgerligt ombud’, at et medlem 
af disse forsamlinger, som forlader et andet parti (eller er valgt 
som individuel kandidat) og melder sig ind i Enhedslisten, ikke 
kan forlade den pågældende parlamentariske forsamling med 
partiskiftet som begrundelse.

Enhedslistens vedtægter udelukker ikke, at de pågældende 
kan melde sig ind i Enhedslisten. Vedtægterne udelukker kun, at 
de pågældende tager deres mandat med sig. Det vil sige, at ved-
tægterne kræver, at de ikke repræsenterer Enhedslisten i den 
pågældende forsamling eller indgår i Enhedslistens gruppe, hvis 
Enhedslisten i forvejen har fået valgt medlemmer af den pågæl-
dende forsamling. De pågældende personer vil derfor officielt 
være registreret som stående uden for partierne.

4) Reglerne for udpegning af de Folketingskandidater  
som ikke er spidskandidater (i vedtægternes punkt 8).
lovudvalget fik efter Folketingsvalget var udskrevet, en kla-
ge over at en regionsledelse efter at have modtaget en indstil-
ling om en folketingskandidat fra afdelingerne i en opstillings-
kreds udpegede en kandidat til opstillingskredsen, som ikke var 
nævnt i afdelingernes indstilling. 

lovudvalget afviste klagen. Det er nemlig regionsbestyrel-
sen som i henhold til vedtægterne har pligt til at sikre at der altid 
er kandidater i alle kredse. Og kan den i vedtægterne beskrev-
ne normale procedure til udpegning af Folketingskandidater af 
tidsmæssige eller andre tvingende årsager ikke følges, betyder 
dette at regionsbestyrelsen i vedtægterne er tillagt kompeten-
cen til på anden vis at sikre at der til et Folketingsvalg er opstil-
let kandidater i alle kredse. Der er intet i vedtægterne som i den 
forbindelse forpligter regionsbestyrelsen til at følge et forslag 
fra afdelingerne i opstillingskredsen.

lovudvalget har desuden selv gennemgået vedtægterne og 
fundet det nødvendigt at udarbejde en fortolkning af vedtæg-
terne på to steder så det er entydigt hvordan der skal admini-
streres efter vedtægterne. Det angår:

5) Reglerne for urafstemninger på medlemsmøder  
(i vedtægternes punkt 7). 
På baggrund af, at nogle medlemmer har stemt i andre afdelin-
ger end deres egene, har lovudvalget fastslået at vedtægtens 
bestemmelse: ”Stemmeafgivelse ved urafstemning skal altid 

finde sted på medlemsmøder i afdelingen” skal forstås sådan, at 
et medlem kun kan deltage i urafstemning på medlemsmøder i 
den afdeling af Enhedslisten, medlemmet tilhører. 

6) Reglerne for hvem der kan stille op til urafstemningen 
om spidskandidater til Folketinget og blive ansat i Enheds-
listen (rotationsordningen, i vedtægternes punkt 11).
Vedtægterne indeholder forskellige længder på rotationen for 
ansatte og valgte parlamentarikere. Dette kan give anledning 
til usikkerhed angående hvordan rotationsreglerne skal for-
stås, både hvad angår opstilling til Folketinget og mulighed for 
at blive borgmester eller blive ansat i Enhedslisten. 

lovudvalget har derfor besluttet følgende fortolkning:
”Vedtægternes ord må forstås sådan, at personer som ikke er 

faldet for rotationsordningen efter at have bestridt et hverv ef-
ter pind 1, 2 eller 4 (dvs. hvervet som henholdsvis medlemmer 
af Folketinget, fuldtidsansatte lokalpolitikere og ansatte i En-
hedslisten), godt kan opstille til urafstemningen til årsmødet. 
Det betyder eksempelvis at har man været ansat i Enhedslisten 
i otte år eller som borgmester i syv år, kan man opstille til uraf-
stemningen, da man ikke er faldet for rotationsreglen for hen-
holdsvis ansatte og borgmestre.

De forskellige tidsperioder for rotation i vedtægterne viser at 
årsmødet har tillagt de forskellige hverv forskellig betydning i 
forhold til rotation. Dette vil derfor skulle lægges til grund for 
opgørelsen i den situation hvor en person har haft flere typer 
hverv efter standarden: Syv år i Folketinget tæller som otte år 
som borgmester og ti år som ansat. Har en person ved denne op-
gørelse eksempelvis haft mere end syv Folketingsårsækviva-
lenter, kan vedkommende ikke opstille til urafstemningen om 
spidskandidater til Folketinget.”

Om vedtægterne
lovudvalget har tidligere vurderet at Enhedslistens vedtæg-
ter efter mange års tilføjelser og ændringer trænger til et efter-
syn og har udarbejdet et forslag til hvor i vedtægterne ændrin-
ger bør overvejes gennemført. lovudvalget håber at Enhedsli-
sten i løbet af 2012 tager fat på at gøre vedtægterne mere læs-
bare og tidssvarende.

Jette Gottlieb, Bue Nielsen og Gunna Starck

2.3 Beretning for EuropaPolitisk Udvalg (EPU)

Hermed oversigt over udvalgets opgaver og aktiviteter fra be-
gyndelsen af 2011 til marts 2012:

Det EuropaPolitiske Udvalg (EPU) besluttede officielt at blive et 
udvalg på sit årsmøde i november 2010, hvilket igennem man-
ge år havde været en realitet. Men perspektivet med dette var 
også at opprioritere en mere systematisk politikudviklende de-
bat i en situation hvor Europa (og EU) er i krise  og venstrefløjen 
har brug for at diskutere og udvikle alternativer. Samt også at 
gøre mere for, at Enhedslisten inddrager flere i det europæiske 
politiske arbejde. Mange møder i denne periode har derfor været 
brugt til at diskutere udviklingen, evaluere krisen mv.. Udvalget 
havde håbet, at udviklingen i EU siden krisen i 2008 med et bud 
på Enhedslistens politik ift. dette kunne have været udmøntet i 
en resolution til årsmødet, som det brugte en del ressourcer på 
at diskutere. Men desværre mente FU ikke, at der ville være tid 
til en debat i partiet og på årsmødet af dette.  

EPU har søgt at følge og diskutere de mange forstærkende ny-
liberalistiske tiltag fra EU i takt med at krisen i Europa er forvær-
ret: Fra den nye liberalistiske 2020 strategi, over Euro Plus Pag-
ten, Six-Pack til finanspagten. Per clausen holdt oplæg om dette 
på EPU-møde i marts 2011. Nikolaj Villumsen, Enhedslistens nye 
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Europa-ansvarlige i Folketinget efter valget i september 2011, 
har fulgt op på dette på flere møder.

Som led i opprioriteringen af udvalgets arbejde har udvalget 
oprettet en EPU hjemmeside. Se: http://epu.enhedslisten.dk/ Vi 
har arbejdet på at få opreklameret udvalgets arbejde, men det 
har været svært. Der har været lidt flere artikler i Rød + grøn end 
i forrige periode, men det er desværre ikke lykkedes mere syste-
matisk at fremme omtalen af udvalgets arbejde og det europæ-
iske samarbejde samt udviklingen på den europæiske venstre-
fløj i Enhedslistens medier i øvrigt. 

Enhedslistens årsmøde den 20. – 22 maj 2011: Det EuropaPoli-
tiske Udvalg stod sammen med landskontoret for opgaven med 
invitation af og arrangementer for de internationale gæster til 
årsmødet, hvoraf de fleste var fra andre venstrepartier i Europa. 
Det samme gør sig gældende op til Enhedslistens årsmøde den 
4. – 6. maj 2012.

2 af EPU’s medlemmer deltog sammen med 2 fra FU på Folke-
bevægelsens landsmøde den 29.-30. oktober 2011 i København.

EPU har i hele perioden varetaget kontakten til andre euro-
pæiske venstrepartier og deltaget i Enhedslistens europæiske 
samarbejde – i fora såsom European left, som Enhedslisten blev 
medlem af i 2010, og EAcl (European Anti-capitalist left), se-
minarer/møder arrangeret af gUE/Ngl, venstrepartigruppen i 
EU-parlamentet, seminarer og møder arrangeret af det europæ-
iske tænketanks netværk ”transform!europe” i samarbejde med 
European left og/eller gUE/Ngl samt flere partikongresser. An-
dre af Enhedslistens udvalgsmedlemmer deltager i arbejdsgrup-
per i European left. Et nyt EAcl har afholdt et møde siden sidst 
– EAcl i sin gamle form synes nu nedlagt.  Enhedslisten har på-
taget sig at arrangere European left’s ExBoard(styrelses) møde 
i København i november 2012.

Enhedslistens markante fremgang i Folketingsvalget den 15. 
september 2011 blev dækket via en info-meddelelse sendt ud til 
samtlige af vores parti - og andre kontakter på europæisk plan 
samt udenfor Europa. Dette har tydeligt været en opmuntring 
og inspiration på den øvrige europæiske venstrefløj.

EPU har indgået i EU kampagne gruppen ifm. Danmarks EU 
formandskab i vinterne/foråret 2012.

EuropaPolitisk Udvalg (EPU)
Den 10. marts 2012

2.4 Beretning for handicappolitisk udvalg

Handicap er kommet for at blive, og det er handicap-politisk ud-
valg også.

Vi kæmper for at handicap-aspektet altid vil indgå i partiets 
arbejde, politik og beslutninger.

De opgaver, vi stillede os selv i 2010, har krævet at samarbej-
det mellem udvalg og parti, blev ”formelt”. Vi glæder os over, at El 
har fået en handicap-ordfører i Folketinget og tror på, at det hjæl-
per. Vi har løbende kontakt med og har holdt møde med Stine Brix.

Under valgkampen udarbejdede udvalget med lynets hast et 
handicappolitisk udspil ”Et retfærdigt Danmark uanset handi-
cap”, i forsøg på at få problematikkerne om handicap, fleksjob og 
førtidspension sat på dagsordenen under valgkampen. Udval-
get har siden arbejdet videre med udspillet og vedtaget en revi-
deret version, som dannede grundlag for El’s holdninger til før-
tidspensions-, fleksjob- og andre reformer og prioriteringer, som 
blev drøftet i løbet af foråret. Udspillet er til rådighed for parti-
et, HB, FU, udvalg, Folketing og lokalafdelinger at arbejde ud fra.

Vi er både som medlemmer og udvalg hele tiden afhængige af 
andres samarbejde både praktisk og politisk.

For udvalget
Gitte Åkjær

2.5 Beretning for kulturudvalget
Kulturudvalget genstartet
I november 2011 blev kulturudvalget genstartet efter en korte-
re pause. Der er nu en gruppe af aktive medlemmer der ønsker at 
arbejde med kulturpolitik.

Som nye tovholdere blev Morten Kaplers og jesper Tidemann 
valgt. De sender mødeindkaldelser ud med dagsorden en uge før 
mødet. Vi vedtog at Kulturudvalget fremover mødes den 2. ons-
dag i måneden. Morten og jesper lagde ud med at mødes med kul-
turordfører Stine Brix i Folketinget og med Allan Ahmad, kultur- 
og fritidsudvalget på Københavns rådhus. Stine Brix kom med 
konkrete ideer til hvordan vi kunne støtte hende i arbejdet og 
Allan Ahmad orienterede om sit arbejde i BR, og understregede 
at vi altid er velkomne med input. 

Vi har valgt en arbejdsform hvor der oprettes arbejdsgrupper 
med de emner som medlemmerne ønsker at arbejde med. Alle 
kan få oprettet en gruppe og alle kan deltage i arbejdet i en grup-
pe.

Kulturudvalget skal forholde sig til principielle og overord-
nede temaer, samt godkende oplæg og forslag fra arbejdsgrup-
perne, hvis de skal fremsendes i kulturudvalgets navn. Udval-
get skal udvikle og organisere det kulturpolitiske arbejde in-
denfor partiet, samt sikre koordination mellem arbejdsgrup-
per. 

Vi arbejder på at få adgang til at opdatere kulturudvalgets 
hjemmeside, men det har indtil nu ikke været muligt at få oplyst 
brugernavn og adgangskode. Vi håber på at kunne aktivere fle-
re medlemmer med interesse for kulturområdet. Vi vil derfor op-
fordre til at medlemmerne bidrager fx ved at debattere konkret 
politik som kan udvikle Enhedslistens kulturpolitik.

I de kommende måneder vil vi fortsætte det arbejde der er på-
begyndt og evt planlægge arrangementer med oplægsholdere. 

Politisk
Politisk ønsker vi at udvikle Enhedslistens kulturpolitik med op-
læg til kommende landsmøder, og med konkrete forslag der både 
har et socialistisk og et praktisk sigte. Enkelte politiske områ-
der egner sig til at indgå direkte i det parlamentariske arbejde på 
borgen eller fx i BR. Vi ønsker at arbejde med konkrete løsninger 
på enkeltsager og bidrage i den offentlige debat.

Arbejdsgrupper
Indtil nu er der oprettet 7 arbejdsgrupper. Det gælder for nogle 
af dem at der er konkrete tiltag i Folketinget, der skal eller er be-
handlet inden for det sidste halve år. Arbejdsgrupperne er:

• Kunststøttereform
• Teaterloven
• Museumsudredning
• Musikhandlingsplan
• Kunst i undervisningen og kunstens krise
• Kulturpolitik i evt kommende principprogram
• Kultur og IT

Det er forskelligt hvor stor aktivitet der er i de enkelte arbejds-
grupper. Men de fungerer som netværk når der opstår noget ak-
tuelt.

I februar er der arbejdet med et konkret oplæg om kultur og 
fattigdom. Der er udarbejdet et udkast som senere kan blive til 
en udtalelse og evt et offentligt debatindlæg.

2.6 Beretning for Kvindeudvalget
Udvalget har 25 på maillisten, har fået 6 nye medlemmer og et 
gennemsnitligt fremmøde på 8 pr. møde. 12 må betragtes som 
aktive. Udvalget har holdt 8 ordinære udvalgsmøder og 1 week-
endseminar (nævnt i sidste årsberetning).
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Generelt
I foråret 11 besluttede udvalget at holde pause til efter sommer-
ferien og i stedet deltage i andre aktiviteter. Efter en mindre ud-
skiftning af udvalgsmedlemmer, kom der mere energi til det lø-
bende arbejde. Derefter er afholdt 8 udvalgsmøder i perioden fra 
sommerferien og til 1. april. Der er kommet en del nye ansigter 
heraf en del unge. Alt i alt har udvalget det godt.

Det internationale arbejde
- har i år nok fyldt mere end sædvanligt. Et par medlemmer del-
tager aktivt rundt omkring i verden - Susanne langer via Kvin-
derådets projekter i Mellemøsten og Afrika, og Inger V johansen, 
der rejser for IU og Europaudvalget. Herudover mødtes vi i maj 
i Malmø - arrangeret af Vänsterpartiet - med filippinsk femini-
stisk aktivist. Flere har deltaget i El-FEM møder og i European 
lefts sommeruniversitet i Italien deltog Inger og gitte med op-
læg og ansvar for en workshop ” Den skandinaviske velfærds-
model” og ”demontering af den sociale stat og strategier til at op-
retholde en god offentlig service”.

I august deltog vi i Kvinderådets arrangementer samt i KUlUs 
konference om 2015 målene med mange gode oplæg på så kort 
tid, at Signe Arnfred kom i tidsmæssig klemme, hvorfor vi invi-
terede hende til et udvalgsmøde.

Prostitution
- er ligeledes et emne, der har fyldt godt. På grund af valget måt-
te vi udskyde den planlagte konference om listens politikpapir 
om prostitution fra 2007. Udvalget har i samarbejde med andre 
interessenter opdateret papiret, så det kan matche den ny rege-
rings politik. Emnet figurerer i regeringsgrundlaget, men der er 
ikke dato på et udspil. Kvindeudvalget har aktive medlemmer i 8. 
marts initiativet, og vi har bl.a. gennemført en række ”femifre-
dage” med uddeling af pjecen ”Forbyd Sexkøb” fredag eftermid-
dage. Flere borgerrepræsentanter har deltaget. Det har været 
en stor succes og folk tog positivt imod materialet.
• Vi deltog også aktivt i den internationale prostitutionskonfe-

rence arr. af  initiativet.
• Vi har skrevet et oplæg om arbejdet med og debatten om kø-

besex i El og i Danmark til det spanske kommunistparti, som 
skal i gang med den diskussion. 

• I september var der repræsentantskabsmøde i Kvinderådet 
med 4 deltagere.

• 25. nov. er International dag mod vold mod kvinder. Den mar-
kerede vi med banner og løbesedler på Rådhuspladsen

• I feb. holdt Kvinderådet sin årlige Nytårskur. 4 fra udvalget 
deltog, og vi kunne igen glæde os over, at johanne stod for de 
bedste og sagligste indlæg.

• 7. marts var udvalget medarrangør af et møde med fagbevæ-
gelsen om krisen og kvinder i den offentlige 

• 8. marts deltog vi i demoen mod købesex på Rådhuspladsen, 
hvor bl. a. Rosa lund talte og SUF NØ sendte balloner med li-
gestillingsbudskaber til vejrs. Derefter fest i Huset i Mag-
stræde, hvor bl. a. christian juhl talte.

Udvalgsmøderne har haft følgende emner:
• Evaluering af loven om ligebehandlingsnævnet,
• ”De stakkels drenge”
• Kvinder og økonomi (på basis af oplæg holdt på El’s Sommer-

universitet), Diskussion med christian juhl om ligestillings-
arbejdet i den ny regering (kønsopdelt arbejdsmarked, lige-
løn – lovgivning eller aftaler, kvoter, barsel – fond og forde-
ling ml. forældre, velfærdsreduktioner, organisering af lige-
stillingsarbejdet i ministerierne, prostitution og menneske-
handel, arbejdstid og -tilrettelæggelse)

• Nyliberalismens lyksaligheder for bistandsmodtagende lan- 
 des kvinder
• Kvinde Kend din Krop (gæster charlotte lund og Stine Brix).

• Au Pair film med efterfølgende diskussion med repræsentan- 
 ter fra filippinske kvinders netværk i Danmark; gæster johan- 
 ne Schmidt-Nielsen og Rikke lauritzen 

2.7 Beretning for Palæstinaudvalget
Palæstinagruppen blev genoprettet i september 2011 efter at 
gruppens medlemmer i flere år havde koncentreret sig om Pa-
læstina aktiviteter uden for Enhedslisten for at være med til at 
samle bredere kræfter i arbejdet.

Der har været nogle få hovedaktiviteter i den korte periode 
gruppen har fungeret, fx afholdt Palæstinagruppen den 19. no-
vember et vellykket Palæstina-seminar, der har sat gang i akti-
viteter og fået flere ind i arbejdet.

Palæstinagruppen har søgt at fremme spørgsmålet om aner-
kendelse af Palæstina (Vestbredden, gaza, og Øst-jerusalem). I 
forlængelse heraf har christian juhl, MF, ansvarlig for det inter-
nationale område, stillet et beslutningsforslag om anerkendel-
se af Palæstina i Folketinget.

Der har herudover været en tæt kontakt til christian, der bl.a. 
på baggrund af mailkorrespondance med medlemmer af Palæ-
stinagruppen har stillet diverse spørgsmål til ministeren vedr. 
konkrete begivenheder og andet med relation til Palæstina eller 
Israel, fx om våbentransport til Israel, bosætterne mm. 

Palæstinagruppen er ved at forberede et Palæstina projekt 
ift. DIPD (”Danish Institute for Parties and Democracy” - tidl. In-
stitut for Flerpartisamarbejde).  Det er stadig i en indledende 
fase, hvor projekt ide diskuteres. Projektet er foreslået i et sam-
arbejde med 3 palæstinensiske  venstrepartier – PPP, DFlP og 
FIDA - der allerede har svaret positivt på dette. Det er sandsyn-
ligt at det bliver et ungdomsprojekt.

Desuden har Palæstinagruppens medlemmer støttet op om 
Palæstina Initiativets aktiviteter i perioden: lysarrangementer 
for anerkendelse af Palæstina, en indledende forberedelse af 
BDS (boycot, divestment and sanctions) kampagne, mm.

Palæstinagruppen besluttede på sit møde den 6. februar 2012 
at blive et udvalg som et udtryk for et ønske om opprioritering 
af arbejdet.

Palæstinagruppen/udvalget
Den 10. marts 2012

2.8 Beretning for Enhedslistens  
Ungdomsnetværk (EUN)
Opstart af udvalget
I slutningen af sidste år fik vi ideen om at lave et netværk for unge 
medlemmer i enhedslisten. Vi var 8 personer, der fik udarbejdet et 
kommissorium, altså et papir der fastlagde vores arbejde som ud-
valg, og stillet dette som forslag til Hovedbestyrelsen. Dette blev 
med nogle modifikationer vedtaget, og udvalget godkendt med 
stemmetallet 12-11, på hovedbestyrelsesmødet i starten af de-
cember. Derefter kom vi straks i arbejdstøjet for at forberede vo-
res første udvalgsmøde den første weekend i januar. 

Landsdækkende udvalgsmøder
Mødet tog form af et visionsmøde, hvor vi diskuterede vores mu-
ligheder, ideer og visioner for det nye udvalg. Dette omfattede re-
gionale netværk, introduktionsmøder til partiet særligt rettet 
mod unge mennesker og  opkvalificerende seminarer for nye, ak-
tive og “dem der har været her lidt længere”. generelt var der tale 
om et møde med mange ideer, visioner og gå-på-mod, men også 
et udvalg, der var bevidst om de udfordringer vi stod over for, når 
det kom til at blive accepteret som en del af partiet. Derfor skyndte 
den midlertidige styregruppe sig, at indkalde til et landsdækken-
de seminar hvor der skulle laves en arbejdsplan og vælges en sty-
regruppe, altså få styr på formaliaen vedrørende vores lille udvalg.
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Dette konstituerende udvalgsmøde viste sig at blive helt 
utroligt velbesøgt, da vi fredag aften var over 50 personer til 
stede. Dog viste det sig at en stor gruppe af de fremmødte havde 
en anden dagsorden i tankerne end den, fra arrangørgruppens 
side planlagte. Størstedelen af beslutningspunkterne, samt et 
nyt punkt om kommunikation blev rykket til pågældende aften, 
og et flertal af mødets deltagere valgte at lægge nogle stramme 
bånd på EUNs muligheder for kommunikation, samtidig med at 
en styregruppe med 5 medlemmer blev valgt. Beslutningen om 
at indskrænke kommunikationsmulighederne gør at vores ud-
valg i dag kun kan indkalde til møder via rød+grøn, netforum-
met og udvalgets mailingliste. 

lørdag lykkedes det at få vedtaget en udemærket arbejds-
plan, og vi fik nogle gode oplæg, der startede en masse gode dis-
kussioner, tanker, og ideer.

Næste landsdækkende udvalgsmøde, der har de sidste årsmø-
deforberedelser som tema er i skrivende stund planlagt til d. 28. 
april.

Københavnernetværket
Allerede i slutningen af januar måned startede vi arbejdet med 
vores netværk i København. 

Ideen med netværket var at skabe et sted hvor unge, nye som 
aktive, kan mødes og lave politik sammen. Fra starten var vi eni-
ge om at bruge møderne til at blive klogere på ting der sker om-
kring i verden, diskutere ny politik og lære af hinanden, samti-
dig med at netværket i København skulle have en social dimen-
sion, så det ikke blev endnu et møde i en travl kalender, men altid 
noget man glæder sig til. 

Derfor spiser vi sammen på møderne, aftaler at følges til an-
dre arrangementer, og det sker også at vi drikker en øl sammen 
efter mødet. Siden opstarten af EUN har vi i københavnernet-
værket holdt 4 møder, altså et hver måned, med forskellige te-
maer, og altid med et godt fremmøde, på mellem 8 og 15 perso-
ner, hvad vi selv synes er godt klaret på så kort tid. Vores visi-
oner for københavnernetværket er først og fremmest at få fle-
re til at kigge forbi til en bid mad og en god politisk diskussion. Vi 
vil også gerne lave mere erfaringsudveklsing, skiftes til at holde 
oplæg inspireret af vores hverdage og selvfølgelig bygge videre 
på de gode ideer vi allerede arbejder med nu.

Fremtiden
lige nu ved vi slet ikke om EUN har nogen fremtid. Et forhold der 
selvfølgelig bekymrer os meget, da vi har mange visioner og ide-
er om hvordan man kan være ung i enhedslisten, visioner der 
har været på standby siden det landsdækkende udvalgsmøde.

Men her er kort nogle af de tanker vi gør os om det fremtidige 
arbejde i Enhedslistens ungdomsnetværk. 
• Politiske møder og seminarer - fordi vi bliver klogere af  
 at snakke om det.
• Kompetance givende seminarer - fordi alle har noget de kan  
 blive bedre til.
• Fælles møder med andre udvalg - fordi alle har brug  
 for inspiration.
• Vidensdelingsbase - fordi alle har noget at give.
• Introduktionsmøder til Enhedslisten for unge - fordi ikke alle  
 taler Enhedslistensk.
• Og mange mange andre fede ting - fordi det skal være sejt  
 at være aktiv i Enhedslisten.
Vi håber dette har givet et indblik i vores arbejde de sidste 4 må-
neder, hvis noget er uklart er I selvfølgelig velkomne til at hen-
vende jer til os i løbet af årsmødet. 

Kammeratlige Hilsner
Enhedslistens Ungdomsnetværk styregruppe
Patrick Kristiansen, Chris Bay, Silas Marker, Lea Fadakar  
og Caroline Klint

2.9 Beretning for Queerudvalget
Enhedslistens queerudvalg har haft et år med skiftende aktivi-
tet. Særligt i København har fremmødet været noget svingende 
– til gengæld har queerudvalget vokset sig landsdækkende i lø-
bet af året. En ny og meget aktiv queergruppe er opstået i Aal-
borg, og queer Aarhus er også stadig aktiv, og er især gået meget 
ind i arbejdet med at få gennemført forbedringer på det transpo-
litiske område under den ny regering.

Konferencen ’grosse Freiheit’ i forsommeren førte til nogen 
tumult, eftersom der til konferencen, hvis hovedtema var pro-
stitution og trafficking, var indbudt to talere, hvis transfobi-
ske holdninger queerudvalget fandt stærkt problematiske og i 
modstrid med Enhedslistens linje. Som medarrangør og delta-
ger på konferencen mente vi Enhedslisten burde sige fra. En-
hedslistens forretningsudvalg bekræftede, at Enhedslisten 
ikke accepterer transfobi, men queerudvalgets og en række an-
dre transpolitiske organisationer’s henvendelse til konferencen 
førte ikke til nogen ændringer i programmet.

Kontroversen førte til den del læsebreve i Rød+grøn. Queer-
udvalget udsendte desuden en pressemeddelelse til støtte for 
den moddemonstration for sexarbejdere, transpersoner og alli-
erede, som troppede op til konferencen.

I august deltog et par stykker fra queerudvalget i forarbej-
det op til copenhagen Pride. Temaet blev det samme som året 
før: Bekæmp alle hatecrimes – nej til racisme, nej til homo-
, bi- og transfobi, nej til VKO. I anledning af Priden benyttede 
Rød+grøn lejligheden til at gøre status over Enhedslistens og 
den daværende oppositions lgBT-politik og mulighederne ef-
ter valget.

Valgkampen deltog queerudvalget ikke som sådan i, men 
udvalget sørgede dog for at Enhedslisten blev repræsenteret 
til de københavnske studerendes valgkampsmøde om lgBT-
politik, idet ØQs kontaktperson trådte til som listens repræ-
sentant på mødet, da ingen folketingskandidater kunne.  Vi 
kan hilse og sige, at den borgerlige blok ikke fik et ben til jor-
den!

Op til forhandlingerne om finansloven blev alle udvalg op-
fordret til at indsende forslag. ØQ sendte også en stribe – her-
iblandt Stop Aids’ forslag om etableringen af et videns- og 
sundhedscenter for homo-, bi- og transpersoner. Desværre 
blev dette forslag ikke medinddraget i finanslovsforhandlin-
gerne i år.

I februar afholdt udvalget landsmøde, kombineret med et se-
minaret ’lgBT politik – ny regering, nye muligheder?’, med op-
læg om bl.a. Sexologisk kliniks dybt problematiske praksis ift. 
transpersoner, sundhed blandt lgBT-personer generelt, og 
usynliggørelse af queerpersoner i socialt arbejde.

landsmødet besluttede at fokusere det næste års arbejde på 
to områder: Transpolitik og sexarbejderes rettigheder. En ny re-
gering og et generelt styrket Enhedslisten giver nye mulighe-
der, men bestemt også nye udfordringer.

2.10 Beretning fra lærernetværket
Arbejdet i lærernetværket har også i denne årsmødeperiode 
kørt godt med vigtige politisk/ organisatoriske fremskridt. Og 
selv om vi stadig er baseret på knappe ressourcer, og ikke for-
venter stormende fremskridt, er der spirer til, at vi kan udvik-
le os til en reel venstrefløjsfaktor indenfor området. Især hvis vi 
kan realisere vores sigte om en stærkere regional indsats.

Rammerne for arbejdet
Rammerne for arbejdet er fortsat den store mailliste for alle læ-
rere i Enhedslisten, som løbende modtager infomails om møder, 
aktiviteter og politiske spørgsmål. Den er i perioden blevet udvi-
det fra ca. 250 til 440 modtagere, hvilket både skyldes opdate-
ringer og et stort antal nye medlemmer.
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Disse infomails er der kommet 14 af i perioden. Derudover 
har vi en mindre mail-liste til løbende debat med 45 modtagere 
(knap 30 sidst), som dog ikke har været brugt meget. 

Der har været holdt to landsmøder, i september og januar lige-
som der holdes lokalmøder i København (for øst) og i Silkeborg 
(for vest), som der holdes et par stykker af mellem landsmøder-
ne med 5-7 deltagere. Men objektivt set burde vi i den kommen-
de periode kunne opbygge stabile møder med hhv. 10-20 og 7-10 
deltagere i øst og vest.

landsmøderne er det mest centrale og samlende i arbejdet, 
og har begge været yderst vellykkede. Mht. deltagere er vi nu på 
ca. 30 mod knap 25 i forrige periode, og vi har haft gode debat-
ter med spændende oplægsholdere udefra som fx Steen Nepper 
larsen (gNOSIS), og sidst jan Helbak (FOA, Århus) og Ane Søga-
ard fra Frederiksberg lærerforening. Aktualitetsmæssigt var 
de også lige i øjet, da det første blev holdt midt i valgkampen, og 
det andet kort før DlFs ekstraordinære kongres pga. Kls pres 
vedr. arbejdstiden. 

Politikudvikling
Vi udgav i valgkampen folderen ”En skole for livet – og ikke kun 
for erhvervslivet”, (http://enhedslisten.dk/files/en-skole-for-
laesevenlig.pdf) som er en samlet platform for vores arbejde 
og senere skal suppleres med andre papirer og foldere på del-
spørgsmål.

Vi har (bl.a. på foranledning af FTg) diskuteret friskoler, frit 
skolevalg og undervisningsassistenter, som vi vedtog et papir om 
på januarlandsmødet ligesom vi har også vedtog et papir om vo-
res faglige politik. Men da HB i marts skulle diskutere folkeskole-
politik, valgte man at se bort fra den udgave af papiret, som læ-
rernetværket havde vedtaget, men tog i stedet udgangspunkt i 
et omarbejdet papir fra FTg, hvilket var ret utilfredsstillende.

Der var her divergenser vedr. friskoler, men især faldt det i øj-
nene, at HB i spørgsmålet om ”pædagogisk personale” som un-
dervisningsassistenter vedtog en ”åbning” for dette, som nær-
mest er diametralt modsat det, som lærernetværket har været 
enige om i snart to år.

Det er naturligvis HBs ret at ”overrule” lærernetværket, hvis 
der er en konkret politisk uenighed, der har været argumenteret 
for. Men man kan med rette sætte spørgsmålstegn ved den poli-
tiske legitimitet af en sådan ”overruling”, når det sker med stem-
merne 8-8? For som et kuriosum hører det med, at havde det væ-
ret FTg, som på HB-mødet skulle stille ændringsforslag til vores 
papir, var det deres, som var faldet pga. stemmelighed.

Det skal dog nævnes, at HB herefter vedtog, at der fremover 
skal tages udgangspunkt i et netværks egne vedtagelser, når 
et spørgsmål har været til høring. Det var efter vores opfattel-
se en vigtig principiel afgørelse, da det statusmæssigt sidestil-
ler de faglige netværks høringsret med den, som udvalgene har 
if. vedtægterne. 

Organisatorisk
Vores landsmøder er højeste myndighed, men vi har en valgt 
koo-gruppe, som normalt kommunikerer på mail. Men i marts 
holdt vi vores første fysiske møde, og her aftalte vi en række op-
stramninger, herunder en styrkelse af vores regionale intro-ar-
bejde og vores Facebookside.

Sigtepunkter i den kommende periode
På vores landsmøde vedtog vi også en støtteudtalelse til DlFs 
kongres, som blev læst op og kom på hjemmesiden. Det vil i den 
kommende tid være vigtigt, at vi fortsætter ad denne vej og ud-
vikler en mere konkret og brugbar venstrefløjslinje for kampen 
om arbejdstiden, og følger op på den diskussion om bureaukrati-
sering og teknokratisering i kommunerne, som vi havde i januar.

Kontaktperson: Hans jørgen Vad, hjvad@stofanet.dk.

2.11 Beretning fra Pædagognetværket.
Efter et nogenlunde velbesøgt møde for næsten 3 år siden blev 
der først holdt et møde igen i dec. 2010.  Her påtog 2 personer sig 
at indkalde til det næste med line Barfoed om bl.a. ”Barnets Re-
form”. Det måtte aflyses i sidste øjeblik. Med en ny dato og sam-
me dagsorden kom der 3! 

Kontaktpersonen gik så i tænkeboks, og førte bl.a. samtaler 
med personer, som skønnedes kunne bidrage til processen og 
evt./forhåbentlig deltage i det videre arbejde. Der blev desuden 
holdt et møde med en repræsentant fra lærernetværket for at 
få del i deres erfaringer. De tanker og ideer som det resulterede i 
blev udsendt til disse personer. Det konkrete udbytte med hen-
syn til tilbagemeldinger må desværre siges at være ret magert. 

Desuden blev tiden brugt til at få et overblik over netværkets 
medlemmer.

Undervejs har enkeltpersoner henvendt sig for at deltage i 
det arbejde de troede, der allerede var og siden for netop at være 
med til at få netværket i gang. I praksis er det hidtil kun blevet til 
1 person – udover k-person – som har deltaget. 

Vi blev inviteret med til HB-mødet i marts, til at give vores be-
syv med om et papir om Els folkeskolepolitik, bl.a. omhandlen-
de ” samarbejde mellem f.eks. lærere og pædagogisk personale.” 

Vi måtte dog melde fra, på grund af den meget korte frist og 
men først og fremmest fordi vi rent faktisk ikke eksisterer som 
netværk i praksis. Vi ville ikke møde op som enkeltpersoner 
uden have et fungerende netværk med tilpas grundige diskus-
sioner i ryggen.

 Dette som eksempel på hvad Netværket kunne være brugt til.
Der er helt uden tvivl en lang række enkeltpersoner, som har 

indsigt i og holdning til såvel denne som andre problematikker 
og spørgsmål. Det handler jo dog om, at vi, kollektivt, som net-
værk bør kunne give et kvalificeret med-og modspil. 

Arbejdet med at få netværket etableret har overvejende 
hængt på en enkelt person og indsatsen er derfor koncentre-
ret om øst for Storebælt. Vest for Storebælt er overladt til anden 
side. 

Fremover: 
•  Ansættelsen af en faglig sekretær betyder, at der må blive 

bedre muligheder for at de forskellige netværk kommer til at 
fungere. Konkret har det resulteret i, at en opdatering af nye 
medlemmer har givet en fordobling af antallet indenfor vores 
område - til næsten 600 personer! På landsplan. 

•  Vi har sammen så planlagt et møde i april med Rosa lund om 
”minimumsnormeringer” at få en artikel i R+gs majnummer.

•  Vi har oprettet vores egen gruppe på Els Netforum, som dog 
skal ajourføres. 

•  Vi påtænker at oprette en Facebook-gruppe, kun for Enheds-
listemedlemmer/PædNet. 

•  Efterår 2012 påtænker vi at afholde en foredrags/debatmø-
derække, hvor vi kommer igennem de væsentligste sider af 
pædagogikken – som jo spænder vidt – både det pædagogiske 
indhold, principper og metoder mm og arbejdsforhold mm. 

•  På længere sigt er det intentionen, at vi udarbejder et doku-
ment (program) a la Psykiatriprogrammet.

På Pædagognetværkets vegne
Mogens Petersen,  
Kontaktperson: mogens.landevejen@gmail.com 
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4.1 ENHEDSLISTENS MÅL 
2012-2016
Enhedslistens vision
Enhedslistens vision er et samfund, hvor det enkelte menneske 
lever i frihed i solidariske fællesskaber, og hvor ingen er under-
lagt udbytning af deres arbejdskraft. Et samfund, som er miljø-
mæssigt bæredygtigt, hvor der ikke drives rovdrift på miljø og 
naturressourcer. Et samfund uden diskrimination af mindretal. 
Derfor er det nødvendigt med en socialistisk samfundsudvik-
ling, der demokratiserer og kollektiviserer økonomien. Enheds-
listen arbejder hver dag for at sikre forbedringer, men Enheds-
listens vision kan ikke indfries i et kapitalistisk samfund, hvor 
rigdom og magt koncentreres på få hænder nationalt og globalt. 
Et sådant opgør med kapitalismen skal naturligvis foregå fre-
deligt og demokratisk og forudsætter opbakning og aktiv delta-
gelse fra et stort flertal af befolkningen, og det forudsætter æn-
dringer af samfundets styrkeforhold.

I samarbejde med fagforeninger, sociale bevægelser og miljø-
organisationer skal Enhedslistens arbejde bane vejen for en så-
dan udvikling ved at forrykke styrkeforholdene i samfundet til 
fordel for arbejderklassen, som udgør det store flertal af befolk-
ningen. Samtidig med at vi øger vores styrke i fagbevægelsen og 
andre bevægelser, skal vi øge Enhedslistens parlamentariske 
opbakning.

Rammerne for vores arbejde
Tre forhold, udgør rammen for vores politiske arbejde i de kom-
mende år. 

Styrkeforholdene er blevet rykket i den forkerte retning. Ar-
bejdsgivere, storaktionærer og spekulanter har fået mere magt 
på det store flertals bekostning. Det skyldes globaliseringen og 
flytning af beslutninger til EU-plan, og det skyldes den borger-
lige regerings politik, der systematisk har gavnet de rige og de 
store kapitalinteresser.

Kapitalismen er ramt af en dyb økonomisk og økologisk kri-
se, hvor millioner kastes ud i arbejdsløshed, hungersnød hærger 
i de fattige lande, og klima og naturressourcer udsættes for et 
pres, der truer klodens fremtid. 

Vi har fået en ny regering med en socialdemokratisk statsmi-
nister, men de borgerlige partier (VKO og De Radikale) har fort-
sat flertal i Folketinget. Det betyder, at befolkningens forvent-
ninger om forandringer kun i begrænset omfang vil blive indfri-
et, og at store samfundsproblemer vil forblive uløst.

Målene for de kommende fire år
I denne situation er det Enhedslistens opgave, at formulere kon-
krete politiske mål, der kan bidrage til at ændre styrkeforholde-
ne, så de mål der ikke kan nås i dag, kan nås i morgen.

De styrkeforhold skal ændres er: 
•  lønarbejderne skal styrkes over for arbejdsgiverne
•  Fælles velfærd og demokratisk indflydelse skal styrkes over 

for private erhvervsinteresser
•  Økologisk og bæredygtig produktion og forbrug skal styrkes 

over for markedsøkonomiens ødelæggelse af klimaet og rov-
drift på naturen

•  Demokrati på arbejdspladsen, demokrati for brugere og lokal-
samfund skal styrkes over for centralisering og bureaukrati 

FOTO: DNy59/ISTOcK
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•  ligestilling, solidaritet og menneskerettigheder skal styrkes 
over for ulighed, diskrimination og fremmedhad.

På disse områder har Enhedslisten allerede en konkret politik. 
Men Enhedslisten kan ikke ændre styrkeforholdene alene. Det 
kræver et samarbejde med alle dele af befolkningen, partier, or-
ganisationer og enkeltpersoner, der vil gå i samme retning. 

Det er helt afgørende, at befolkningen og de folkelige orga-
nisationer – først og fremmest fagbevægelsen som den største 
masseorganisation – bidrager aktivt til at rejse konkrete politi-
ske krav. 

Det er også nødvendigt at Enhedslisten styrker sit samar-
bejde med den europæiske venstrefløj med henblik på at styr-
ke fælles initiativer mod EU-forringelser og styrke en alternativ 
diskussion til EU. ligeledes skal det internationale solidaritets-
arbejde styrkes.

Enhedslisten skal styrkes 
Det er også afgørende, at Enhedslisten styrkes vælgermæs-
sigt og som parti. Enhedslisten har udviklingen af et socialistisk 
samfund som sit mål. Det forudsætter, at det store befolknings-
flertal støtter og arbejder aktivt for en sådan grundlæggende 
samfundsforandring. Enhedslisten skal derfor være et udad-
vendt parti, der tager aktivt del i den arbejdende befolknings 
daglige kampe på alle niveauer og samtidig arbejder for at for-
binde denne kamp med socialismens ide.

Vi sætter os derfor følgende kvantitative mål for de kommende 
4 år:
•  Enhedslisten have 10 % af stemmerne til folketingsvalget.
•  Enhedslisten være repræsenteret i alle 5 regioner og i mindst 

50 kommuner. 
•  Enhedslisten have 10.000 medlemmer, der aktivt arbejder for 

partiets politik der hvor de bor og arbejder. 
•  Enhedslistens vælgere og medlemmer skal i endnu høje-

re grad være fordelt i hele landet og afspejle befolkningens 
sammensætning.

Samtidig sætter vi os følgende kvalitative mål:
•  De enkelte partiafdelinger udvikles til selvstændige politiske 

centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i det lokale poli-
tiske liv.

Udvikling af et aktivt medlemsdemokrati, hvor 
•  det enkelte medlems viden og erfaring nyttiggøres
•  alle opfordres til at deltage i aktuelle politiske debatter, 
•  alle opfordres til at engagere sig i de faglige netværk og ud-

valgsarbejdet
•  alle opfordres til at medvirke i agitationsarbejdet, kampagne-

aktiviteter og i udviklingen af partiets teori og praksis.

Det forudsætter udvikling af partilivet:
•  god modtagelse af nye medlemmer
•  afholdelse af regelmæssige medlemsmøder 
•  arrangementer med særlige temaer: arbejdebevægelsens histo-

rie, forfatteraftener, sangaftner, protestsangens historie osv.

Enhedslistens udenomsparlamentariske arbejde
Forandringer i samfundet bæres frem af bevægelser uden for 
parlamentet, presset fra stærke sociale bevægelser er nødven-
digt for at opnå væsentlige indrømmelser og forandringer. 

• Om fire år skal Enhedslistens fagligt aktive øve større indfly-
delse i fagbevægelsen for at omdanne den til en demokratisk 
fagbevægelse, der kæmper for arbejderklassens interesser og 
for at styrke arbejderklassens indflydelse på samfundet. Det 
sker ved aktiv deltagelse i det faglige arbejde, overenskomst-
forhandlinger og konflikter.

• Om fire år skal Enhedslisten afdelinger i højere grad øve ind-
flydelse og være drivkræfter i lokale politiske kampe. Det 
kræver styrkelse af afdelingernes aktivitet og at Enhedsli-
sten centralt bakker op om dette, bl.a. gennem en partiud-
dannelse for afdelingsaktivister og ”organizers”.

• Enhedslistens medlemmer er aktive i en lang række andre be-
vægelser og aktiviteter om påtrængende samfundsspørgs-
mål.  Dette arbejde skal styrkes ved at fremme dannelsen af 
netværk af medlemmer på de pågældende områder.

• I løbet af disse fire år skal Enhedslisten hele tiden have et be-
redskab til at deltage i og fremme folkelige bevægelser, der 
opstår omkring aktuelle spørgsmål.

Enhedslistens parlamentariske arbejde 
Enhedslistens arbejde i folketing, regioner og kommuner skal bi-
drage til at skabe forbedringer for den brede befolkning og sik-
re Enhedslisten større opbakning blandt vælgerne og i de socia-
le bevægelser. 
• Enhedslisten skal målrettet gå efter politiske indrømmelser 

fra regeringen, som kan forrykke samfundets styrkeforhold. 
Det sker især ved at kæmpe for og medvirke til konkrete for-
bedringer for lønarbejdere, pensionister, studerende. 

• Hvis en ny regering vælger at samarbejde med de borgerli-
ge partier om at skære ned og forringe vilkårene for den bre-
de befolkning, skal vi gå imod og i stedet fremlægge alterna-
tiver, som har en solidarisk profil. Enhedslisten skal fasthol-
de princippet om ikke at deltage i forringelser for almindelige 
mennesker eller miljø og klima.

• Enhedslisten skal være de sociale bevægelsers parti i folke-
tinget. Det parlamentariske arbejde skal understøtte aktivi-
teten i fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser. 

• Enhedslisten vil til enhver tid kæmpe for den sammensæt-
ning af folketing, regioner og kommuner, der giver de bed-
ste muligheder for arbejderklassens kamp. Det vil i den nuvæ-
rende situation sige et flertal af S, SF og Enhedslisten, samt – i 
kommunerne – herudover en række fælleslister.

Sådan når vi målene
Enhedslistens medlemmer, afdelinger og faglige netværk skal 
udvikles til stærke sociale aktører, som kan deltage i og påvirke 
lokale, regionale og nationale kampe og konflikter. Partiet skal 
støtte medlemmerne i at præge de politiske debatter, der hvor 
de færdes, så vi kan være med til at flytte holdninger. 

For at nå dette vil Enhedslisten i de kommende fire år: 
• Udvikle vores medlemsblad så det bliver et vigtigt redskab 

for medlemmernes viden om samfundet, en inspiration til 
handling. 

• Udvikle vores internetmedier, så de bliver et forum for en le-
vende partidebat, erfaringsudveksling og vidensopsamling. 

• Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer og lo-
kale ledelser uddannelse i kampagne-aktiviteter, agitation, 
ledelse og mobilisering, samt politisk og teoretisk skoling. 

• Opbygge faglige netværk, udvalg og andre koordinerende ak-
tiviteter, der kan styrke Enhedslistens medlemmer og tillids-
valgte i at deltage i kampen i hverdagen.

• Foretage de nødvendige personalemæssige prioriteringer for 
at sikre at ovenstående målsætninger nås.

Afslutning
Kampen for socialismen starter i dag som et forsvar for velfærd, 
demokrati og fred. gennem denne kamp kan arbejderklassen og 
alle progressive dele af befolkningen komme til at stå stærkere, 
blive bedre organiseret, mere samlet.

Det er forudsætningen for at kunne tage næste skridt: At vin-
de et flertal i befolkningen for en socialistisk udvikling. 

En anden forudsætning er, at vi bredt på venstrefløjen styrker 
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en fælles forståelse af samfundet, den politik der skal føres i dag 
og vejen til socialismen.  

Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 udar-
bejdelsen af et nyt partiprogram. Målet er at inddrage det store 
flertal af partiets medlemmer i diskussionen, men vi vil også in-
vitere fagforeninger og græsrodsbevægelser til at deltage i den-
ne debat. 

Stillet af Hovedbestyrelsen

4.1.1 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 6-8

Omskrivning: 
Derfor er det nødvendigt at vores samfund overalt bliver mere 
demokratisk og mere baseret på fællesskab og solidaritet. Det er 
hvad vi forstår som en socialistisk udvikling, men vi har ikke et 
bestemt endemål. Foreløbig handler det derfor kun om at retnin-
gen er rigtig.

Begrundelse
At undgå at ordet ’socialisme’ forstås som identisk med nogle af 
de såkaldt socialistiske stater der hidtil har været etableret.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov

Trækkes til fordel for 4.1.2

4.1.2 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 6-8

”Derfor er det nødvendigt med en socialistisk samfundsudvik-
ling, der demokratiserer og kollektiviserer økonomien.” 
erstattes af: 
”Derfor er det nødvendigt, at kapitalismen erstattes af et socia-
listisk samfundssystem, hvor markedskræfterne styring er-
stattes af befolkningens demokratiske kontrol med produkti-
onen, som kan sikre, at der ikke produceres for profit, men for 
menneskelige behov, så vi kan undgå kapitalismens kriser.”

Begrundelse:
Denne formulering bringer papiret i overensstemmelse med 
principprogrammet.

Generel begrundelse, også for de øvrige ændringsforslag 
fra undertegnede:
jeg har selv været med i arbejdsgruppen bag strategi-papiret, 
om end lidt på sidelinjen på flere møder, som det ofte er vilkåre-
ne for provinsfolk i udvalg. Der er dele af papiret, som vi er eni-
ge om, noget er mere kompromisagtigt og ting vi er direkte ueni-
ge om. jeg har koncentreret mine ændringer om det sidste, og 
de falder i to dele: En strategisk (ÆF 4.1.2, 4.1.3, 4.1.13, 4.1.93 
og 4.1.95) og en mere praktisk/politisk del (4.1.19, 4.1.21, 4.1.24, 
4.1.61, 4.1.95 og 4.1.99).

Strategisk er det afgørende, at det er klart, at socialisme er 
et andet system, og ikke bare en forbedring/reformering/tæm-
ning af markedskapitalismen, som SF har stået for. Vi ønsker 
klart et fredeligt opgør, men det er ikke noget vi bestemmer, og 
kan derfor ej heller love det. 

Vores mål er ej heller bare en socialistisk udvikling (som Bern-
stein), men et opgør med kapitalismen. Min sidste pointe er her, 
at det er noget, vi klart skal stå frem med udadtil.

Praktisk/politisk: Det er vigtigt, at papiret er realistisk ifht. 
det vi står overfor. Herunder at problemet med den nye regering 
ikke kun er, at ”problemer forbliver uløste”, men at den selv er en 

del af problemet ved aktivt at lægge sig på en nedskæringskurs, 
som vi skal være med til at bekæmpe. 

Det er heller ikke nok at tale om ”lønarbejdere mod arbejdsgi-
vere” når vi ved, at dele af fagtoppen vil støtte nedskæringer i 
trepartsforhandlinger. Dernæst skal papiret også afspejle vores 
spirende erfaringer med ”aktionsenhed”. 

Min sidste pointe er her, at det er vigtigere, at vi får en mere 
praktisk debat om, hvordan vi argumenterer for socialisme end 
en teoretisk debat om, hvad der skal stå i et principprogram, som 
der skulle gå otte år før en journalist fandt interesse for det.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/imod 3/undla-
der 6/mangler 2)

4.1.3 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 6 – 22

Erstattes af følgende: 
”Derfor er det nødvendigt med en socialistisk samfundsomvælt-
ning, der erstatter kapitalismen med et socialistisk samfundssy-
stem, hvor markedskræfternes styring erstattes af befolknin-
gens demokratiske kontrol med produktionen, så der produceres 
for at dække menneskelige behov og ikke for at opnå en profit.

I samarbejde med fagforeninger, sociale bevægelser og mil-
jøorganisationer er det Enhedslistens opgave at bane vejen for 
en sådan vision ved at forrykke styrkeforholdene i samfundet 
til fordel for arbejderklassen, som udgør det store flertal af be-
folkningen. 

Opgaven kræver, at vi kigger på vores organisation. gennem 
de sidste 2 år har Enhedslisten oplevet en stor vækst i antallet 
af medlemmer og folkelig opbakning – senest set ved folketings-
valget i 2011. Der er behov for, at vi udvikler organisationen, så 
den svarer til de behov, som et voksende medlemstal og en tun-
gere rolle i bevægelser og samfundsdebat stiller os overfor.

Derfor er det i den kommende periode en hovedopgave for En-
hedslisten at udvikle partiorganisationen. Det skal vi gøre ved 
at sætte os nogle politisk-organisatoriske mål, så vores arbejde 
har en tydelig og fokuseret rettesnor at følge. Dette papir udka-
ster Enhedslistens målsætninger for at udvikle partiets organi-
sation over de næste 5 år. Målsætningerne bygger oven den po-
litiske og strategiske retning, som allerede er formuleret i pro-
grammet og i tidligere hovedresolutioner.”

Begrundelse:
Ændringsforslaget har tre formål. For det første at bringe re-
solutionen i overensstemmelse med programmets beskrivelse 
af bruddet med kapitalismen. For det andet, handler resolutio-
nen om de organisatoriske målsætninger, vi skal sætter os i den 
kommende 5-års periode. Desværre skaber indledningen forvir-
ring om, hvorvidt der er tale om et papir som handler om Enheds-
listens politiske strategi, eller om det handler om at udvikle or-
ganisationen for at understøtte den strategi, som allerede er 
fastlagt i vores program og andre resolutioner. For det tredje er 
der formuleringer i indledningen, som står i modsætning til for-
muleringer i programmet. Man kan derfor tro, at der er tale om 
en ny formulering af Enhedslistens strategi – og ikke om en præ-
cisering af hvordan vi udvikler organisationen til at gennemfø-
re strategien.

Stillet af Anders Hadberg, Nørrebro Park, og Katrine Toft Mikkel-
sen, Brønshøj-Vanløse.

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/imod 9/
undlader 2) HB har foreslået forslagsstillerne, at man indføjer 
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den sidste halvdel af 4.1.3 (”Opgaven kræver, at vi kigger på vo-
res organisation…hovedresolutioner”) som et nyt afsnit efter 
linje 21, da det er en god præcisering af hvad formålet egentlig er 
med 4.1. Det ønsker forslagsstillerne ikke, ligesom de også afvi-
ser en delt afstemning. De opretholder ÆF i sin helhed. 

4.1.4 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 12: 

Efter punktum (som ændres til et komma) tilføjes: ”og hvor kapi-
talejernes kortsigtede beslutninger ødelægger vores fælles mil-
jø og vore fælles ressourcer”

Begrundelse:
Enhedslistens vision (side 5 linje 1 - 6) betoner to forhold. 
1) Ingen skal underlægges udbytning af deres arbejdskraft.
2) Ingen rovdrift på miljø og naturressourcer.

Så følger en konstatering af, at Enhedslistens vision ikke kan 
indfries i et kapitalistisk samfund. 

Fortsættelsen (linje10) ”hvor rigdom og magt koncentreres på 
få hænder nationalt og globalt” drejer sig alene om forhold 1). 

Ændringsforslaget sigter mod at forklare forhold 2), således 
at der kommer til at stå:

…men Enhedslistens vision kan ikke indfries i et kapitalistisk 
samfund, hvor rigdom og magt koncentreres på få hænder na-
tionalt og globalt, og hvor kapitalejernes kortsigtede beslutnin-
ger ødelægger vores fælles miljø og vore fælles ressourcer.

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg, Bente Hessellund-Andersen, 
Furesø, Thyge Enevoldsen, Frederiksberg, Pelle Andersen-Har-
rild, Frederikssund, Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe, Trine Hen-
riksen, Gladsaxe, Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Petter Næss, 
Aalborg, Kjeld A. Larsen, Frederiksberg, Søren Egge, Århus, Peder 
Hvelplund, Hjørring, Johannes Lund, Ringsted, Per Clausen, Aal-
borg, Christian Bundgård, Djursland, Jørgen Holst, Roskilde, Åse 
Christiansen, Næstved, Sune Bach, Valby

HB tilslutter sig

4.1.5 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 12-13

”Et sådant opgør med kapitalismen skal naturligvis foregå fre-
deligt og demokratisk og forudsætter opbakning og aktiv delta-
gelse..”

erstattes af:
”Et sådant opgør med kapitalismen forudsætter naturligvis de-
mokratisk opbakning og aktiv deltagelse..”

Begrundelse:
Om opgøret bliver fredeligt er ønskeligt, men ikke noget vi be-
stemmer.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig ikke. Det er vigtigt at understrege, at vi arbejder 
for en fredelig revolution, og der står ikke noget om, at vi garan-
terer at den bliver det.

4.1.6 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 12-14

Ændres til:

“Da disse magthavere og deres institutioner har de modsatte 
ønsker af vore, idet de vil fastholde og udvide deres domæner, 
opnår vi ingen afgørende ændringer i samfundets eksisterende 
orden og styrkeforhold uden magtkampe på alle niveauer. Dem 
vinder vi kun gennem vedholdende, bredt og aktivt samarbejde 
med befolkningens store flertal, samt gennem seriøs anvendel-
se af alle det borgerlige demokratis muligheder.”

Begrundelse:
Vi kan ønske og tilstræbe at vore opgør med kapitalismen kan 
foregå fredeligt, men erfaringen er, at kapitalens magtmidler 
bliver brugt, og derfor er det meningsløst at hævde, at magt-
kampene kan undgås.

Generel begrundelse, også for de øvrige forslag  
fra Bornholm
Vi mener HB’s forslag lægger alt for stort fokus på målene og 
glemmer at definere de midler, der konkret skal indfri målene, 
og når midlerne endelig udpeges, så bestemmes de ikke særligt 
konkret.

Vi mener en nøjere analyse af, hvor det halter i partiarbejdet 
med partiets nuværende medlemmer og ansatte, havde været 
en god forudsætning for at vælge konkrete ,initiativer til løsnin-
gen af vores faktiske problemer, samt for fremsættelsen af for-
slag om hvad, vi og vore fremtidige kammerater bør have lyst til 
og overkomme. Fx er ingen formentlig uenige i, at vi skal have 
10% af stemmerne ved næste folketingsvalg eller være 10.000 
medlemmer.

Det interessante er, hvordan vi helt konkret får stemmerne og 
medlemmerne, og hvordan vi sikre os, at de ny medlemmer le-
ver op til alle forslagets ønsker, om hvad de bør overkomme – på 
en bedre måde, end vi aktuelt er i stand til at gøre det. Og hvor-
dan skal f.eks. medlemsbladet udvikles, for at blive et vigtigt 
redskab for medlemmernes viden om samfundet, og inspirere 
til handling? Hvis det skal køre over en læst som redaktionen til 
Rød+grøn gør det nu, bare på flere sider – så ændres der ikke me-
get på vores viden og motivation, kun økonomien.

På samme vis med forslaget om en stærk udvidelse af it-siden, 
hvor vi efter års møje knap har fået styr på de mest elementære 
problemer med opbygningen og vedligeholdelsen af vore egne 
lokale hjemmesider. 

Og hvordan opbygger og forbedrer vi vores netværk, fx de fag-
lige, så de fungerer bedre end det, vi har opnået til nu? Vi er til-
fredse med, at HB har sørget for, at papiret ligger her, og deler 
dets ønsker, men frygter, de manglende forarbejder fører til for-
hastede og uproduktive beslutninger, og håber derfor partiet 
gør et bedre forarbejde til strategipapiret for 2016-2020.

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig ikke. Se ovenfor under 4.1.5. Der står i øvrigt ikke 
noget om, at magtkampe kan undgås, der står hvad Enhedslisten 
vil kæmpe for.

4.1.7 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 14

”stort” slettes. Så sætningen bliver: ”og aktiv deltagelse fra et 
flertal af befolkningen,”

Begrundelse
Hvor meget er et stort flertal ? Efter 2. juni 1992 ved vi, at 50,7 
% Nej ikke var stort nok. Skal det så være 65 % ? Vi skal undgå at 
komme ind i en sådan diskussion om flertallets størrelse.

Stillet af Vejle afd.
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HB tilslutter sig ikke. Det er vigtigt at sige, at vi går efter opbak-
ning fra et stort flertal af befolkningen. Al erfaring viser også at 
det er nødvendigt, hvis opgøret med kapitalismen skal gennem-
føres og undgå at strande på halvvejen.

4.1.8 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 19:

”...arbejderklassen...” ændres til ”lønarbejderne”

Begrundelse: 
Indtil vi i Enhedslisten har en egentlig klasseanalyse ift. det 
samfund vi lever i idag, er det bedre at bruge en bredere beteg-
nelse.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Vores principprogram har en meget klar 
økonomisk afgrænsning af arbejderklassen, borgerskabet og 
mellemlagene

4.1.9 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 20-22

Ændres til :
“Samtidig med at vi øger vores egen medlemsmasse og vores 
fælles aktivitetsniveau, skal vi både styrke det udenomsparle-
mentariske arbejde på alle niveauer, herunder ikke mindst i fag-
bevægelsen og andre bevægelser, samt styrke Enhedslistens
muligheder i vores parlamentariske arbejde.”

Begrundelse:
Præcisering af det meningsmæssige indhold.

Stillet af Bornholm afd.

Trækkes

4.1.10 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 27

Tilføjelse af enkelte ord (nyliberalismen og privatiserings- og 
udliciteringsbølgen):

”Styrkeforholdene er siden 1980’ernes nyliberalisme rykket i 
den forkerte retning…. Det skyldes bl.a. privatiserings- og udlici-
teringsbølgen, globaliseringen og flytning…”

Begrundelse
At præcisere hvad det er for en konkret politik der har præget 
Danmark og EU (samt også USA og mange andre lande) i de sid-
ste årtier

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

HB tilslutter sig

4.1.11 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 28

Ændres til: ”Arbejdsgivere, topdirektører, storaktionærer og 
spekulanter …”

Stillet af Chr. Bundgård, Djursland, Jens Wenzel Andreasen, Bal-
lerup, Johannes Lund, Ringsted

HB tilslutter sig

4.1.12 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 30-31:

”...den borgerlige regerings politik,...”
Ændres til:  ..”det skyldes at tidligere borgerlige og socialdemo-
kratisk ledede regeringers politik primært har gavnet de rige og 
de store kapitalinteresser.”

Begrundelse:  
Desværre har socialdemokratisk ledede regeringer også bidra-
get til at udvikle nyliberalismen, fx under Poul Nyrup Rasmus-
sen i 1990’erne, hvor vi så de første større udliciteringer/priva-
tiseringer. Dette er en væsentlig årsag til Socialdemokraternes 
tilbagegang, ikke kun her i landet men over hele Europa. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig

4.1.13 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 36

Tilføjelse efter l. 36:
”I dag kan de færreste forestille sig et alternativ til kapitalismen. 
Men med krisens tiltagende dybde vil behovet for det blive sta-
digt mere presserende. Derfor er det en helt central opgave for 
Enhedslisten at ”genlancere” socialisme som et alternativ i den 
offentlige debat.  

Begrundelse:
Det er ikke nok, at vi er socialister i vores interne vedtagelser. Det 
er også en vision og et perspektiv, som vi offentligt skal italesætte. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 7/
undlader 2) Det fremgår af indledningen til papiret at vi vil have 
socialisme. Men forslaget er også uklart. Hvad er det for en socia-
lisme vi vil ”genlancere”?

4.1.14 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 37

Tilføjelse:
”Alligevel har kapitalismen en enorm mental magt, hvor mange 
mennesker trods krisen har svært ved at forestille sig et alternativ 
i form af socialisme, hvilket bestyrkes af en overvægt af borgerlige 
medier herhjemme. Dette gør det sværere at mobilisere afgørende 
mod alvorlige forringelser fremsat i ”nødvendigheden navn”.

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lavra 
Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, Mercedes 
Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Thomassen, Blå-
gård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Amager, Jacob Ole-
sen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Olesen, Århus

HB tilslutter sig
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4.1.15 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 37

linjerne 37-41 udgår og erstattes med:
Den nye socialdemokratisk ledede regering har ikke brudt med 
de borgerlige regeringers liberalistiske politik. Tværtimod har 
regeringen med tilslutningen til Finanstraktaten og fasthol-
delse af EuroPlus pagten cementeret den liberalistiske demon-
tering af velfærdsstaten. For de dele af befolkningen, der hav-
de illusioner om at en socialdemokratisk regering vil føre en helt 
anden politik, der løser store samfundsproblemer, står det nu ly-
sende klart, at det bliver en fortsættelse af de borgerlige rege-
ringers EU- tilpassede politik.

Begrundelse
Det eksisterende afsnit giver en forståelse af, at hvis bare de Ra-
dikale ikke havde været med i Regeringen så ville Socialdemo-
kraternes og SFs politik havde været helt anderledes. 

Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør, Benny Allermand, Amager, 
Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Jeppe Milthers, Albertslund, 
Mille Stockner, Høje Taastrup, Lavra Lumholt, Halsnæs, Lars 
Hansen, Blågård

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 10/imod 8/
undlader 4) HB har foreslået ÆF opdelt, således at første halvdel 
af ÆF (”Den nye socialdemokratisk ledede…demontering af vel-
færdsstaten”  )indføjes i linje 36 efter ”…flertal i Folketinget”. Det 
ønsker forslagsstiller ikke.

4.1.16 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 37-38

”Vi har fået en ny regering med en socialdemokratisk statsmini-
ster, men de borgerlige partier . .”

Ændres til:
”Vi har fået en ny regering med en socialdemokratisk statsmini-
ster. Men socialdemokraterne går i vid udstrækning ind for det 
kapitalistiske samfund, og de borgerlige partier.”

Begrundelse
Nok er socialdemokraterne herunder fagbevægelsen det bedste 
samarbejdspotentiale, de lavere klasser har for at få retfærdi-
ge forandringer. Men socialdemokraterne står lige nu for at gen-
nemføre de værste velfærdsforringelser, vi har set i mands min-
de. Vi stikker blår i øjnene på os selv, hvis vi fornægter, at social-
demokraterne og store dele af fagbevægelsen faktisk går ind for 
det kapitalistiske samfund, som vi bekæmper, og at der også her 
er brug for ændrede holdninger.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød

4.1.17 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 38

Tilføjelse til listen over borgerlige partier :
“liberal Alliance”

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig

4.1.18 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 39

indsættes ny sætning efter …Folketinget:
”Med regeringens tilslutning til EU’s finanspagt gøres den nyli-
beralistiske økonomiske politik permanent.”

Begrundelse: 
Vigtigt at have med, at den nye centrum-venstre regering vi-
derefører den borgerlige regerings politik fordi den opererer in-
denfor den samme økonomiske forståelsesramme. Regeringens 
ukritiske tilslutning til EU’s finanspagt er et eklatant eksempel 
på dette, og regeringens økonomiske politik i øvrigt ligger direk-
te i forlængelse af dette. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 6/
undlader 2) Den nyliberalistiske politik er forhåbentlig ikke per-
manent, Enhedslisten kæmper da i hvert fald for at få den fjer-
net.

4.1.19 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 41

Tilføjelse efter l. 41:
”I stedet vil vi som i andre lande se store offentlige nedskærin-
ger, der også i Danmark kan fremkalde stærke modstandskam-
pe.”

Begrundelse:
Dette giver en realistisk forestilling om, hvordan kampen kan 
opstå. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig

4.1.20 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 42:

Nyt afsnit tilføjes:

Ny regering og hvad så?
Den ny regering var en stor sejr – også for Enhedslisten. Men det 
stiller os overfor nye udfordringer, da den nyregering ikke fø-
rer en politik vi er tilfredse med og som allerede har svigtet man-
ge af de progressive forslag der trods alt var i regeringsgrundla-
get. Hverken Socialdemokratiet eller SF er klar til at tilbagerulle 
de forringelser, som vi har set de sidste ti år – fx skattelettelser-
ne til de rige. De radikale fører en klart borgerlig politik.  grund-
læggende løsninger af en række brændende samfundsmæssige 
problemer  kræver et opgør med banker og storkapital, EU’s dik-
tater mv. Det vil regeringen ikke. Med tilslutningen til EU’s sta-
bilitetspagt har regeringen bundet sig til en borgerlig politik i al 
evighed.

Overordnet vil en ny regering forsøge at føre en politik der 
meget ligner lars løkkes. Vores opgave bliver at presse regerin-
gen så langt som muligt – på fordelingen af samfundsøkonomien 
mellem arbejde og kapital, ændring af miljøpolitikken, ændring 
af udlændingepolitikken, og helt holde os fri af et medansvar for 
forringelser for lønmodtagere. 

Erfaringen fra andre lande, hvor centrum-venstre regeringer 
fører en borgerlig politik, er at det nemt fører til valgnederlag 
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ved det efterfølgende valg. Et sådant valgnederlag kan også kan 
ramme et venstreorienteret parti der har fungeret som støtte-
parti for centrum-venstreregeringen. 

Det er et politisk mål for Enhedslisten at undgå at den demo-
ralisering der vil følge af skuffelse over S og SF også rammer os. 
Derfor vil Enhedslisten vil aldrig lade sig presse til at stemme for 
en politik, der er imod arbejderbefolkningens interesser. Vi vil 
tværtimod fremme alle initiativer uden for parlamentet for at 
presse regeringen til en mere progressiv politik.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

HB tilslutter sig

4.1.21 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 43

Tilføjelse efter l. 43:
”Enhedslisten skal som parti gå forrest i at styrke sådanne kam-
pe og opbygge solidaritet.” (Det efterfølgende ”I denne situati-
on..” ændres til ”I forlængelse heraf..”

Begrundelse:
Dette giver en realistisk billede af vores rolle udenfor Folketin-
get.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig

4.1.22 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 44

Tilføjes:
”Den nuværende situation kræver mere radikale svar, ikke min-
dre radikale svar. Samtidigt er det Enhedslistens opgave også at 
formulere konkrete....”

Begrundelse:
Over for EU’s krisepolitik med voldsomme nedskæringer i den of-
fentlige sektor, tvungen lønnedgang og andre forringelser på 
arbejdsmarkedet, som i øjeblikket underminerer hele samfund 
som f. eks. det græske, er kompromis’er/tilpasning ikke mulige 
for venstrefløjen.  Det kræver et opgør – hvor venstrefløjen sø-
ger at forenes med sociale bevægelser og fagbevægelse  i en re-
gulær modstand mod disse angreb og afslører den megen tale 
om at ”være med til at betale for krisen” som det hykleri dette 
er. Selv om det sociale opgør i Danmark pt. ikke er på samme ni-
veau som i det sydlige Europa, er der ingen grund til at forven-
te, at det udebliver når følgerne af EU’s finanspagt slår igennem.  
Enhedslistens fremgang ved sidste valg var også et udtryk for 
mange vælgernes ønske om radikale forandringer ift. 10 års bor-
gerlig politik.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 6/
undlader 2) Det er uklart hvilke konsekvenser det har for parti-
ets politik at vi skal stille ”mere ikke mindre radikale krav”. Ser 

FOTO: STEPHAN DREScHER/ISTOcK
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man på begrundelsen betyder det, at vi ikke må indgå kompro-
misser, hvilket ikke er Enhedslistens politik. I øvrigt er 4.1.21 en 
bedre ændring af samme afsnit.

4.1.23 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 49

”lønarbejderne” ændres til ”Arbejderklassen”.

Begrundelse
Der skal være mere konsistens i omtalen af arbejderklassen i En-
hedslisten. Det er enten lønmodtagere, lønarbejdere eller som 
her arbejderklassen.

Stillet af Vejle afd.

HB tilslutter sig

4.1.24 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 49

Tilføjelse efter l. 49:
”, og internt i fagbevægelsen skal græsrødderne styrkes overfor 
dens bureaukratiske top.”

Begrundelse:
Det er for unuanceret ikke at skelne mellem fagbevægelsens top 
og bund. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig (Stemmetal på HB-mødet: For 11/imod 9/undla-
der 2)

4.1.25 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21 linje 50 – 51

Der indsættes endnu et punkt: ”Der skal opbygges en bevidsthed 
om, at kapitalismen skal erstattes af et socialistisk samfundssy-
stem, hvor markedskræfternes styring erstattes af befolknin-
gens demokratiske kontrol med produktionen, så produktionen 
bliver bæredygtig og til menneskelige behov frem for profit.

Begrundelse:
Vi skal både arbejde for at gennemføre reformer, som beskrevet 
i de fem andre punkter, og for at opbygge en socialistisk bevidst-
hed, dvs en opbakning til mere end de konkrete reformer, det er 
muligt at gennemføre i dag.  

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, 
Amager

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.30

4.1.26 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 53:

efter …. ” markedsøkonomiens” indskydes:
”blinde vækst og ….”  …ødelæggelse af klimaet…

Begrundelse:
Vi skal ikke glemme at selv om en kick-start af økonomien kan 
bruges i den aktuelle situation til energirenovering og andre kli-

ma-nyttige tiltag, så er blind økonomisk vækst med til at under-
minere klima og naturgrundlag.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig

4.1.27 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 21, linje 54

Nyt punkt indføres:
”Realøkonomien skal styrkes over for finanssystemets økono-
miske dominans.”

Begrundelse:
Det er en karakteristika ved kapitalismens stadie i disse år at fi-
nanssektoren vokser sig større og større på bekostning af re-
sten af økonomien. Denne udvikling er en del af kapitalismens 
krise som vi må forholde os til som parti og som bliver en væsent-
lig del af den politiske kampplads i årene 2012-2016.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 10/imod 1/undla-
der 8)

4.1.28 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 1-2

”ligestilling, solidaritet og menneskerettigheder skal styrkes 
over for ulighed, diskrimination og fremmedhad.”

Ændres til:
”ligestilling, solidaritet og menneskerettigheder skal styrkes 
over for ulighed, diskrimination, fremmedhad samt over for per-
soner med handicap.”

Begrundelse
Mennesker med handicap diskrimineres hver eneste dag og har 
ikke mulighed for at udleve sine menneskerettigheder som an-
dre. Bevidstheden i samfundet om det er meget ringe, hvorfor 
det er afgørende, at det nævnes, hvor det er relevant.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

HB tilslutter sig 

4.1.29 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 1:

 ”ligestilling” erstattes med ”lighed”

Begrundelse:
Begrebet ”lighed” er mere omfattende end ”ligestilling”, som 
også er indeholdt i ”lighed”.  Det omfatter kvinders og minorite-
ters ligestilling, men også ligheden i samfundet generelt.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig
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4.1.30 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 2:

Ny pind:
”Visionerne om et socialistisk samfund skal styrkes over for ka-
pitalismen.”

Begrundelse: 
En styrkelse af de socialistiske visioner er en vigtig del af æn-
dringen af styrkeforholdene.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig

4.1.31 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 3

Hermed vil jeg foreslå, at der under nummerpunkterne ”De styr-
keforhold, der skal ændres er:” tilføjes: ”lejernes forhold (rets-
forhold m.v.) over for udlejerne skal styrkes.” 
Stillet af Peder Christian Hvistendahl, Ringkøbing-Skjern

HB tilslutter sig ikke. Det er for specifikt, og så er der mange an-
dre konkrete forhold der skal nævnes.

4.1.32 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 3

Ny pind:
”Den progressive EU-modstand skal styrkes frem for EU’s cen-
tralisering og liberalistiske økonomiske politik.”

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lavra 
Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, Mercedes 
Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Thomassen, Blå-
gård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Amager, Jacob Ole-
sen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Olesen, Århus

HB tilslutter sig

4.1.33 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 3

Pind tilføjes:
• Den nyliberalistiske ”religion” skal udfordres i den offentli-
ge debat. Det skal gøres tydeligt at nyliberalismen kun er en af 
mange måder at organisere et samfund på, og at valget af
måde bør være demokratisk.

Begrundelse
Igennem de senere år er det efterhånden godtaget som en sand-
hed at den nyliberalistiske samfundsorden er den eneste muli-
ge. Det ses bla.a. i vedtagelsen af finanspagten hvor demokrati-
et erstattes af teknokratisk styring – en udmærket løsning hvis 
nyliberalismen virkelig var den eneste mulighed. Et vigtigt ele-
ment i ændring af styrkeforholdene er at folk gøres bevidste om 
at der er et valg – og endda mange muligheder at vælge imellem.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blå-
gård, Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og 
Lars Hansen, Blågård,

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 5/
undlader 3) Styrkelsen af demokratiet er allerede indeholdt i 
bombe 2, og kritik af nyliberalismen er tilgodeset andre steder.

4.1.34 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 3:

”På disse områder har Enhedslisten allerede en konkret politik.” 
ændres til:

”Styrkeforholdene ændres både gennem reformer, der ændrer 
på rettigheder, ejendoms- og magtforhold, og gennem styrket 
aktivitet og organisering fra neden.

I de næste fire år skal Enhedslisten nå bredere ud med socia-
le, økologiske og demokratiske krav, som tager afsæt i ønsker og 
bevægelser i befolkningen og samtidig tager fat på at forandre 
magt- og ejendomsforholdene. Denne indsats vil bl.a. tage afsæt 
i Enhedslistens politik for den offentlige sektor som motor for 
bæredygtige arbejdspladser, velfærd og demokrati.”

(Derefter skiftes afsnit, og teksten fortsætter: ”Men Enhedsli-
sten kan ikke ændre styrkeforholdene alene.” osv.)

Begrundelse:
Det skal gøres tydeligere, hvordan styrkeforholdene skal foran-
dres gennem en indsats både oppe- og nedefra. Desuden er det 
ikke nok at henvise til, at vi allerede har en konkret politik. En 
af opgaverne i den kommende periode må være at formidle En-
hedslistens løsningsforslag, f.eks. for demokratisering af bank-
sektoren og for bæredygtig demokratisk produktion, til en langt 
større kreds end hidtil.

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe

HB tilslutter sig

4.1.35 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 11-15

Ændres til:
”Det er også nødvendigt, at Enhedslisten øger sit samarbejde 
med den europæiske venstrefløj med henblik på at styrke et al-
ternativ til EU og fælles initiativer mod EU-forringelser. ligele-
des skal det internationale solidaritetsarbejde styrkes”

Begrundelse
Vores opgave er ikke at styrke en alternativ diskussion til EU, 
men et alternativ til EU.

Stillet af bestyrelsen i Gladsaxe afd.

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 14/imod 4/undla-
der 1)

4.1.36 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 11-15

Erstattes af:
ligeledes er det begrænset, hvad der kan opnås, hvis ikke der 
også sker ændringer af styrkeforholdene i Europa og resten af 
verden. Det kan Enhedslisten bl.a. bidrage til ved samarbejde 
med den europæiske og internationale venstrefløj om at styrke 
fælles initiativer og gennem styrkelse af det internationale so-
lidaritetsarbejde.

Begrundelse:
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Det er vigtigt at pointere at kampen for forandringer og ændring af 
styrkeforholdene er international. Fælles kamp og solidaritet in-
ternationalt er en forudsætning for at nå fremskridt. Den nylibera-
le globalisering betyder, at arbejdere bliver truet med, at arbejds-
pladser bliver flyttet ud af landet og stater bliver truet med udflyt-
ning ved indgreb over for kapitalen. EU er et redskab til at ændre 
styrkeforholdene i den forkerte retning, men ikke det eneste.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.35

4.1.37 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 13: 

Efter ”imod EU-forringelser” tilføjes…
..”først og fremmest kampen imod EU’s finanspagt og nylibera-
lismen, samt styrke en diskussion om alternativer til EU.”  lige-
ledes….

Begrundelse:
Det er denne kamp der i dag forener og samler den europæiske 
venstrefløj.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.35

4.1.38 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 16

Tilføjelse efter linje 16 – før ”Enhedslisten skal styrkes”

”Og endeligt er det også nødvendigt at arbejde på at gøre et so-
cialistisk alternativ tydeligt for befolkningen, så kapitalismens 
mentale magt udfordres. Det kræver, at vi i vores konkrete poli-
tik kommer med forslag, der fremmer anderledes produktions-
forhold, udbygger og demokratiserer den offentlige sektor og i 
det hele taget fremmer en socialistisk debat både indenfor par-
tiet, på den brede venstrefløj og i samfundsdebatten generelt.

Samtidigt er et opgør med EU nødvendigt. ligesom vi ikke 
kan udfolde vores langsigtede mål om socialisme under kapita-
lismen, så er selv meget moderate og konkrete reformkrav i det 
daglige arbejde vanskeliggjort af EU.”

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lav-
ra Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Sø-
ren Ellemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, 
Mercedes Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Tho-
massen, Blågård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger, Jacob Olesen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Ole-
sen, Århus

HB tilslutter sig ikke.

4.1.39 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 19

”udvikling” erstattes med ”indførelse”. 

Begrundelse:
Man kan ikke med en gradvis udvikling fortrænge kapitalismen, 
da det forudsætter, at der er del af den nuværende produkti-

on som ikke er kapitalistisk, som gradvist kan få større og stør-
re vægt. Den offentlige sektor udgør ikke en sådan ikke-kapita-
listisk økonomi, men bliver derimod konstant vurderet på dens 
evne til at levere sund, uddannet og disciplineret arbejdskraft 
til den private sektor så billigt som muligt. 

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, 
Amager

HB tilslutter sig ikke.

4.1.40 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 27:

”Vi sætter os derfor følgende kvantitative mål….” ændres til 
”Vi sætter os derfor følgende organisatoriske mål …..  ”

Begrundelse:
Mere præcist.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

4.1.41 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 27-41

Erstattes af:
Vi sætter os derfor følgende mål for de kommende år
• Fremgangen ved sidste folketingsvalg skal fastholdes og ud-

bygges, også ved kommune- og regionsrådsvalget i 2013. 
Desuden skal vi øge vores medlemstal, bl.a. ved at blive bedre 
til at tage imod nye medlemmer og fastholde dem.

• Vi skal arbejde for at vi overalt i landet bliver i stand til at 
fremføre partiets politik i brede sociale sammenhænge og at 
vi bliver i stand til at opstille og deltage i lokale valg overalt. 
Det er derfor et vigtigt delmål at vi får afdelinger i alle kom-
muner samt at store afdelinger opdeles hvor det er hensigts-
mæssigt og nødvendigt.

Begrundelse
Første pind: Det er at invitere til nederlag at stille så firkantede 
mål op. Derudover er det vigtigt at vi bliver bedre til at fasthol-
de nye medlemmer og får dem involveret idet politiske og socia-
le liv i og omkring listen.  
Anden pind: Hvis vi skal blive bedre til at udbrede vores politik, 
er det nødvendigt at partiafdelingerne kommer til at fungere 
bedre, og at de bliver mere inkluderende. 

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 8/imod 7/undla-
der 8)

4.1.42 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 29

Slettes:
• Enhedslisten skal have 10% af stemmerne til folketingsvalget.

Begrundelse
Kvantitative mål kan være meget gode til at motivere vores ar-
bejde. Men ikke alle mål er lige gode.

Stemmeandelen er et mål hvis opfyldelse i høj grad afhæn-
ger af mange faktorer vi som parti ikke kan forudse, styre, el-
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ler influere på, f.eks. kriser eller tilfældige personsager i vores 
eller andres parti. Det eneste, vi kan styre, er vores egen ind-
sats. Vi bør fokusere på kvantitative mål, som afspejler denne 
indsats – og det gør stemmeandelen ikke i tilstrækkelig grad. 
Set i dette lys er tallet 10 % et meget arbitrært mål og bør der-
for udelades.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blå-
gård, Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og 
Lars Hansen, Blågård,

HB tilslutter sig ikke

4.1.43 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 29

linjen udgår.

Begrundelse
Målsætningen om at vi skal have 10% af stemmerne indenfor 
4 år er i bedste fald ren kaffegrums. Hvorfor ikke 9% eller 11%. 
Det afhænger selvfølgelig af den konkrete politiske situation 
omkring valget, som vi ikke kender og som vi kun har meget be-
grænset indflydelse på. I værste fald er der tale om en målsæt-
ning, som kan få betydning for vores politiske linje. Hvad nu hvis 
en asylansøger begår et bestialsk mord lige før næste valg og der 
rejser sig en folkestemning om internering af alle asylansøgere 
i lukkede lejre? Hvad skal vi så? Tilpasse vores politik for at nå 
målsætningen eller gå direkte imod folkestemningen selv om 
det på kort sigt giver et alvorligt vælgersmæk?

Stillet af bestyrelsen i Gladsaxe afd.

HB tilslutter sig ikke

4.1.44 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 29:

”Enhedslisten skal have 10% af stemmerne ved folketingsval-
get.” erstattes af:

”Enhedslisten skal fastholde og gerne øge antallet af stemmer 
ved folketingsvalget”

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.41

4.1.45 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 32:

”Enhedslisten skal have 10.000 medlemmer…” erstattes af
”Enhedslisten skal have flere medlemmer..”

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.41

4.1.46 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 34:

”...afspejle befolkningens sammensætning...” erstattes af ”af-
spejle bredere befolkningslag”

Begrundelse: 
Hvad menes der med denne sætning? Dette er ikke gennem-
tænkt. Enhedslisten kan vel ikke med sit ideologiske ståsted og 
socialistiske perspektiv stile mod en sammensætning af væl-
gere og partimedlemmer, der svarer til nutidens kapitalistiske 
samfund generelt.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke.

4.1.47 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 35 – 36

Sætningen afsluttes med ”…i arbejderklassen og andre under-
trykte grupper”.

Begrundelse:
Det er ikke et mål for Enhedslisten at organisere overklassen.

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, 
Amager

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 15/imod 1/undla-
der 1) 4.1.47 er mere i overensstemmelse med tidligere vedtagel-
ser (Enhedslisten gør en forskel). Det er begrundelsen dog ikke, 
hvis den skal forstås på den måde, at folk fra ”overklassen” ikke 
er velkomne i Enhedslisten.

4.1.48 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 36

Adderes til punkt:
”Derfor skal Enhedslisten have mere end 2/3 dele af sine væl-
gere og medlemmer uden for hovedstaden og ikke under 40% 
blandt listens folkevalgte skal være kvinder.”

Begrundelse:
Punktet var lidt for ukonkret til at kvalificere som et kvantita-
tivt mål. Med et mere målbart mål er vi bedre i stand til at vurde-
re om vi er nået i land.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro

HB tilslutter sig ikke

4.1.49 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 37

Ny pind tilføjes:
Enhedslisten vil fremme at vores samarbejdspartner Sociali-
stisk Ungdoms Forbund om 4 år vil være udviklet til en stærk 
ungdomsorganisation med forankring i såvel skole og gymna-
siemiljøer som ungarbejdere og unge indvandrere, med 5.000 
medlemmer.”

Begrundelse:
Vi kan ikke lave et helt strategipapir uden at nævne ungdoms-
arbejdet.
Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Enhedslisten skal ikke blande sig i SUF´s or-
ganisatoriske målsætninger.
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4.1.50 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linjerne 38 – 41:

Slettes

Begrundelse:
Der er for mange indlysende udsagn her. Der er i stedet brug 
for perspektiver, der skaber fremdrift for Enhedslisten, så man 
undgår de faldgruber der ofte er, når et venstrefløjs parti vok-
ser sig stærkere.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Det er en god målsætning, der beskrives for 
afdelingernes udvikling, som ikke bør slettes.

4.1.51 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-
2016”
side 22, linje 39-41

Ændres til:
Enhedslistens afdelinger og faglige netværk udvikles til selv-
stændige politiske centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i 
det politiske liv i deres område.

Begrundelse:
Udviklingen af grundstrukturerne i vores parti, må også omfat-
te de faglige netværk.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe

HB tilslutter sig ikke. De faglige netværk er ikke en del af grund-
strukturen på linje med afdelinger. Senere ændringsforslag ta-
ger højde for styrkelse af de faglige netværk.

4.1.52 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 39-41

Før:
• De enkelte partiafdelinger udvikles til selvstændige politiske 
centre, der bliver i stand til at tage aktivt del i det lokale politi-
ske liv.

Efter:
• lokalafdelingerne skal styrkes, så de selvstændigt bliver i 
stand til at præge den lokale politiske dagsorden og agere i for-
hold til nationale og internationale spørgsmål.

Begrundelse
Den oprindelige tekst kan læses således, at lokalafdelinger bli-
ver reduceret til lokalpolitisk arbejde,
hvilket er meget uheldigt. lokalafdelingerne er det sted, hvor 
medlemmer mødes på tværs af alder, køn og beskæftigelse og 
udgør grundenhederne i det politiske arbejde i Enhedslisten.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blå-
gård, Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og 
Lars Hansen, Blågård,

HB tilslutter sig

4.1.53 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 45

Tilføjelse til punktet eller evt. nyt punkt:
• Samtidig skal partidemokratiet fortsat demokratiseres så 

alle få lige mulighed for at deltage og blive hørt.
• 
Begrundelse
Det er ikke nok at opstille mål om at få flere medlemmer, vi skal 
også arbejde med at blive bedre til at fastholde dem der melder 
sig ind.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

HB tilslutter sig, hvis det bliver en tilføjelse efter linje 47. For-
slagsstiller tilslutter sig HB´s indstilling.

4.1.54 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
side 22, linje 44-49

Ændres til:
• flere deltager i de aktuelle politiske debatter,
• flere engagerer sig i faglige netværk og udvalg
• flere medvirker i agitationsarbejdet, kampagneaktiviteter og 

i udviklingen af partiets teori og praksis.

Begrundelse:
Målene må være, at de gør det. Opfordringer er et af flere mid-
ler til at opnå målene. Andre midler er, at partiet giver mulig-
hederne. Det kræver bl.a. uddannelse således som det er for-
muleret under ”sådan når vi målene”. Dermed bliver der en 
bedre formuleret sammenhæng mellem mål og midler i doku-
mentet.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe

HB tilslutter sig

4.1.55 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linjerne 45 – 53:

Slettes

Begrundelse:
Der er for mange indlysende udsagn her. Der er i stedet brug 
for perspektiver, der skaber fremdrift for Enhedslisten, så man 
undgår de faldgruber der ofte er, når et venstrefløjs parti vok-
ser sig stærkere.
Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.54

4.1.56 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 45

I linje 45 indsættes ny pind:
” inddragelse af medlemmer, udvalg og netværk i en dialog med 
HB og Folketingsgruppe for at styrke politik og politikudvikling.”

Begrundelse:
Pindene ovenfor som vi foreslår slettet, siger ikke meget om at 
udvikle et aktivt medlemsdemokrati og partiliv. De berører ikke 
det problem, at ”partitoppen” (HB/FU og Folketingsgruppe) og 
partiafdelingerne må være i konstant kontakt/vekselvirkning, 
f.eks. ved at denne sender centrale og aktuelle politiske pro-
blemstillinger ud til diskussion i afdelingerne (f.eks. ”Hvordan 
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synes I de første 100 dage som støtteparti har fungeret?”), og 
afdelingerne omvendt løbende sender tilbagemeldinger, ønsker 
og forslag tilbage. Uden denne vekselvirkning vil politikudvik-
lingen uvilkårligt centraliseres og risikerer at miste sin dynamik 
og radikalitet, som den får via nær kontakt med basis i partiet 
(og uden for partiet).  Vekselvirkningen er også en nødvendig be-
tingelse for at bremse selvstændiggørelse og byrokratisering af 
de centrale organer.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig, men således at det bliver en tilføjelse til  4.1.54

4.1.57 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 53

Før:
• afholdelse af regelmæssige medlemsmøder

Efter:
• afholdelse af regelmæssige og velbesøgte medlemsmøder
• møder og arrangementer skal være rare at komme til og et ud-

tryk for et velkommende, inkluderende og åbent miljø med 
vægt på både det sociale og det politiske

• møder og arrangementer skal være nemme at komme til og 
deltage i. grupper med særlige behov skal tilgodeses så vidt 
som overhovedet muligt, f.eks. med transport til ældre og  
børnepasning til børnefamilier

Begrundelse
Det er nemt blot at holde regelmæssige møder og det bør ikke 
være et mål i sig selv. Den reelle udfordring ligger i det at få folk 
til at deltage, altså at møderne er velbesøgte. Velbesøgte mø-
der kan man opnå gennem spændende og relevante politiske te-
maer, men det kræver et inkluderende og åbent miljø hvor også 
det sociale er et element. Endvidere skal vi søge så vidt muligt at 
undgå at praktiske forhold hindrer folk i at deltage.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blå-
gård, Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og 
Lars Hansen, Blågård,

HB tilslutter sig

4.1.58 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 54-55

Punktet ”arrangementer med særlige temaer” ændres til: 
”arrangementer med særlige temaer: Socialisme, demokrati, 
velfærd, solidaritet, arbejderbevægelsens-, protestsangens hi-
storie, forfatter- og sangaftener osv.”

Begrundelse
I en tid, hvor demokrati, velfærd og solidaritet er under et pres 
og liberalisme og individualisme i fremgang som aldrig før, er det 
at smide håndklædet i ringen, hvis vi som særlige temaer kun 
kan diske op med fortidens historier, forfatter- og sangaftener.
Vi skal generelt passe på med at glorificere Socialdemokraterne 

FOTO: HISglASSWORKS/FlIcKR
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og fagbevægelsen, der har udviklet sig til fuldt og helt at gå ind 
for den kapitalisme, som vi arbejder imod.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød

HB tilslutter sig

4.1.59 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 56:

En ekstra pind tilføjes: ”introduktion og diskussion til grundlæg-
gende marxistisk teori.”

Begrundelse:
Den politiske og teoretiske skoling, bør være udgangspunkt for 
vores politiske aktivisme og organisering. Dette gælder for alle 
medlemmer, for som Rosa luxemburg skrev: Der kan ikke udta-
les nogen grovere forhånelse, nogen værre forsmædelse mod 
arbejderstanden end den påstand, at teoretiske drøftelser kun 
er ”akademikernes” sag. (Socialreform eller Revolution, R. lu-
xemburg, 1899)

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, 
Amager

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/imod 0/undla-
der 8)  (rettes redaktionelt, så det hedder ”introduktion til og dis-
kussion af”)

4.1.60 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 62:

Sætningen ”Om fire år skal Enhedslistens fagligt aktive”….æn-
dres til:
”Enhedslistens fagligt aktive skal arbejde for at politisere fag-
bevægelsens handlinger og holdninger. ”…. Det sker ved aktiv 
deltagelse

Begrundelse:
Det er nødvendigt med en tilbundsgående diskussion af fagbe-
vægelsen nuværende rolle, den danske model og fagforeninger-
nes fremtid. Fagforeningerne er måske på vej væk fra at repræ-
sentere klasseinteresser i klassisk forstand til at repræsentere 
gruppeinteresser. Den danske model er tæt forbundet med nati-
onalstaten og styrkeforholdet indenfor denne stat. Dette afgør 
i hvilket omfang lønmodtagerne kan gennemtvinge deres inte-
resser og dermed ændre styrkeforholdet. I takt med globalise-
ringen og med at størstedelen af arbejdsmarkedets regulering 
er lagt over i EU svækkes fagforeningerne. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 4/
undlader 3) Det er en meget vigtig målsætning for vores faglige 
arbejde, at kæmpe for at demokratisere fagbevægelsen. Denne 
målsætning forsvinder med ændringsforslaget. Forslagsstiller-
nes synes heller ikke at være enige i målsætningen!

4.1.61 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 67

Tilføjelse efter l. 67:
”Men også ved en målrettet parti-indsats overfor lokale fagfor-

eninger og de andre regeringspartiers baglande, som vi høste-
de de første erfaringer med under finansloven og efter ”regerin-
gens første 100 dage”. Noget der tidligere blev kaldt ”aktionsen-
hedens metode”, og som er et stærkt værktøj til at styrke os i fht. 
de andre partiers græsrødder”.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 9/imod 8/undla-
der 4)

4.1.62 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 69:

Efter: ”indflydelse” indsættes ”, være drivkræfter og sikre En-
hedslisten synlighed” i lokale…”

Begrundelse:
Når der er forskellige politiske protestbevægelser, er det vig-
tigt at Enhedslisten fremlægger og begrunder sit bud på hvor-
dan, disse bevægelser vinder, og på den måde forbinder den 
konkrete kamp med kampen for socialisme. Synlighed betyder 
i den forbindelse ikke mindst, at Enhedslistens bannere, flag, 
løbesedler, paroler m.v. medbringes til demonstrationer, bloka-
der osv. 

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager, og Bo Stefan Nielsen, 
Amager

HB tilslutter sig ikke. Alle er enige om at vi skal være synlige lo-
kalt, men det kan udlægges som om vi altid skal vifte med Ø-fla-
get til demonstrationer og blokader. Det skal vi ikke altid, og det 
vil i nogle tilfælde være skadeligt, fordi det opfattes som om vi vil 
tage patent på en given bevægelse/strejke/blokade.

4.1.63 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 77

Efter linje 77 tilføjes en ny pind:
”Enhedslistens deltagelse i bevægelser handler ikke bare om at 
vinde indflydelse for vores synspunkter, men også om at lytte 
til bevægelserne og lære af fælles kamperfaringer. Vores arbej-
de i bevægelserne må altid være baseret på en dialog og ikke en 
monolog.

Uafhængige og demokratiske folkelige bevægelser er et helt 
afgørende element i Enhedslistens strategi for et andet sam-
fund.

Begrundelse
Det er selvfølgelig flot at vi fik 6-7% af stemmerne ved sidste 
valg. Men vi skal passe meget på med selvtilstrækkelighed og 
sekterisme.

Skal en større del af befolkningen vindes for vores politik, så 
sker det ikke først og fremmest med partipropaganda, men ved 
at folk gør sig sine egne erfaringer. I den forbindelse spiller uaf-
hængige og demokratiske folkelige bevægelser en helt afgøren-
de rolle.

Stillet af bestyrelsen i Gladsaxe afd.

HB tilslutter sig

4.1.64 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 80
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Under Enhedslistens Udenomparlamentariske arbejde side 22, 
efter linje 80 indføres;
• Enhedslisten skal i de næste fire år styrke vores internatio-

nale solidaritetsarbejde. Vi vil arbejde for at skabe tættere 
forbindelser til samarbejdspartnere blandt venstrefløjspar-
tier og progressive bevægelser i Sydamerika og Mellemøsten 
– områder hvor folkelige kræfter i disse år står bag omfatten-
de protester og har styrke til at slås for grundlæggende for-
andring. Vi vil arbejde for at kendskab til vore internationale 
samarbejdspartnere og deres erfaringer spredes ud i Enheds-
listens lokalafdelinger.

Begrundelse: 
Socialismen er international. Enhedslisten har brug for stærke 
forbindelser til forbundsfæller også uden for Europa for at kun-
ne forstå og analysere udviklingen i verdens brændpunkter og 
være med til at sætte den nationale dagsorden (økonomisk kri-
se, EU, social dumping, terrorlove mm.) i et internationalt per-
spektiv. 

I Sydamerika og Mellemøsten er der revolutionære processer 
i gang flere steder. Som socialistisk parti er det vores opgave at 
finde ud af, hvordan vi kan støtte vore politiske forbundsfæller i 
denne proces – og lære af deres erfaringer. Det gør vi bedst gen-
nem direkte kontakt og samarbejde. 

 Enhedslisten har fra 2012 valgt at prioritere det internatio-
nale arbejde ved at ansætte en international sekretær på lands-
kontoret. Det er vigtigt at vi ikke stopper her, men også tager 
stilling til, hvad vores mål med det internationale arbejde skal 
være.

Stillet af Lole Møller, Brønshøj-Vanløse, Christian Juhl, Silkeborg, 
Michael Schölardt, Sydhavnen, Marie Jonassen, Nordvest, Las-
se Olsen, Aalborg, Christine Lundgaard, Vesterbro, Hilde Hylland 
Uhlving, Nørrebro Blågård, Peder Hvelplund, Hjørring, Hans Aal-
borg, Brønshøj-Vanløse, Morten Riis, Bornholm, Eva Flyvholm, 
Valby, Maria Brendler-Lindqvist, Frederiksberg

HB tilslutter sig

4.1.65 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 81

Ny pind:
”For at fremme en alternativ socialistisk samfundsdebat skal 
Enhedslisten de kommende fire år arbejde på at styrke progres-
sive medier, og fremme vores medlemmers brug af disse såvel 
som vore medlemmers deltagelse i samfundsdebatten i medier-
ne generelt.”

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Finn Sørensen, Amager, Lav-
ra Lumholdt Holm, Halsnæs, Mille Stockner, Høje Taastrup, Sø-
ren Ellemann Petersen, Østerbro, Merete Lindegaard, Allerød, 
Mercedes Sanz, Århus, Benny Allermand, Amager, Morten Tho-
massen, Blågård, Jakob Krogh, Amager, Bo Stefan Nielsen, Ama-
ger, Jacob Olesen, Aalborg, Keld Lund Andersen, Århus, Jan Ole-
sen, Århus

HB tilslutter sig

4.1.66 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22 linje 81

Ny pind tilføjes:
Som venstrefløjens største organisation har Enhedslisten en 
ansvar for at udvikle kritiske og venstreorienterede medier.

Kendsgerningen er at medierne er domineret af store kapitalin-
teresser og af staten og at de fører en borgerlig og fordummen-
de linje som gør det meget svært at trænge igennem med kritisk 
information, solidaritet og socialistiske løsninger. Enhedslisten 
skal derfor hele tiden diskutere hvordan vi kan fremme udvik-
lingen af kritiske og socialistiske medier som en modvægt til den 
borgerlige dominans.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.65

4.1.67 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 82

Tilføjes:
På to områder er det indenfor de kommende 4 år helt afgørende 
at Enhedslisten i samklang med folkeligt pres får flyttet græn-
sepæle:

Der skal gennemføres en omfattende grøn omstilling af det 
danske samfund på klima, energi, miljø, trafik og naturområ-
det for at Danmark bedst muligt bidrager til at sikre det livsnød-
vendige stop for stigning i drivhusgasudledninger. Vi skal sikre 
at regeringsgrundlagets grønne omstillingsmålsætninger reelt 
gennemføres.

Den offentlige sektor skal søges tilbageerobret. Den er øde-
lagt og fordyret af den borgerlige regerings centraliseringer, 
kommunale og øvrige syndfloder af såkaldte reformer, privati-
seringer og bureaukratiseringer. Regeringen skal holdes fast på 
at dens bebudede evaluering af kommunalreform og arbejdsde-
ling med fokus på sundhed, socialområdet, miljøområdet og den 
regionale udvikling fører til genopbygning af en ægte folkesty-
ret offentlig sektor.

Stillet af Chr. Bundgård, Djursland, Jens Wenzel Andreasen, Bal-
lerup, Johannes Lund, Ringsted

HB tilslutter sig ikke. Vi er ikke uenige i de nævnte målsætnin-
ger, men de fremgår andre steder af papiret. Og vi kan ikke ind-
skrænke vores  hovedtemaer i de næste 4 år til de nævnte to ho-
vedområder. 

Det er også ”helt afgørende” at vi flytter hegnspæle hvad an-
går beskæftigelse, fredspolitik, retssikkerhed og mange andre 
temaer. I øvrigt har den offentlige sektor i Danmark vel aldrig 
været ”ægte folkestyret”.

4.1.68 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 83-90

Afsnittene, der begynder med ”Enhedslistens arbejde i folke-
ting…” og ”Enhedslisten skal målrettet gå efter…” ændres til:
”Enhedslistens arbejde i folketing, regioner og kommuner skal 
bidrage til at gennemtvinge forbedringer og ændre styrkefor-
holdene i samspil med bevægelser og kampe, fremvise rød-grøn-
ne alternativer og øge opbakningen til Enhedslisten.
• Enhedslisten skal målrettet gå efter politiske indrømmelser 

fra regeringen, som sikrer konkrete sociale, miljømæssige og 
demokratiske forbedringer. Samtidig skal Enhedslisten be-
nytte enhver anledning til at gøre opmærksom på sine mere 
grundlæggende løsninger og sætte en dagsorden for sam-
fundsforandring.”

Begrundelse:
Det skal understreges, at resultater kræver en vekselvirkning 
mellem det parlamentariske og det udenomsparlamentariske 
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arbejde. Den oprindelige tekst lyder, som om samfundets styr-
keforhold især kan forrykkes ved at få vedtaget nogle sociale 
forbedringer i Folketinget. Det virker for snævert og for parla-
mentarisk orienteret. Desuden er en vigtig funktion ved folke-
tingsarbejdet, at det giver en talerstol for socialistiske kriseløs-
ninger – og når vi viser, at der findes sammenhængende alterna-
tiver, giver vi også de aktive i bevægelserne stærkere argumen-
ter mod den nuværende politik.

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe

HB tilslutter sig

4.1.69 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 87

Indsættes :
“Partiets parlamentariske grupperiger bør arbejde mere offen-
sivt i offentligheden, med kritik af vore politiske modstanderes 
gerninger, uanset deres højre/venstre placering.”

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig ikke. Det er uklart hvad der menes med parla-
mentariske grupperinger, og må vel i øvrigt opfattes som en indi-
rekte kritik af disse – hvilket muligvis er berettiget, men det hø-
rer i så fald hjemme i forbindelse med debatten af beretningen, 
og ikke i et fremadrettet papir.

4.1.70 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 87

Ny pind:
”Enhedslisten skal forholde sig nøgternt og kritisk til den sid-
dende regerings politik og bedømme dens politik i lyset af sin 
fundamentale kritik af kapitalismen og visionerne om et socia-
listisk samfund.”

Begrundelse:
Det socialistiske perspektiv samt den fundamentale kritik af ka-
pitalismen (som retningsgivende i det parlamentariske arbejde) 
mangler i de foreslåede pinde i afsnittet. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Er beskrevet mere fremadrettet i 4.1.68

4.1.71 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 87:

Ny pind:
”Som et bidrag til at sætte en anden dagsorden skal Enhedsli-
sten fremføre sin fundamentale kritik af den herskende opfat-
telse af vækst.”

Begrundelse:
En mere ukritisk opfattelse af vækst er ved at snige sig ind i takt 
med, at det synes stadig mere nødvendigt at finde et alternativ 
til nedskæringspolitik, stigende arbejdsløshed og økonomisk 
stagnation. Selv om Enhedslisten kan støtte offentlige investe-
ringer for bl.a. at afhjælpe dette, må Enhedslisten fortsat kæm-
pe for en klima/miljø dagsorden, hvor kritikken af væksten er 
central. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Er indeholdt i 4.1.68.

4.1.72 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 90

”lønarbejderne” ændres til ”arbejderklassen”.

Begrundelse
Der skal være mere konsistens i omtalen af arbejderklassen i En-
hedslisten. Det er enten lønmodtagere, lønarbejdere eller som 
her arbejderklassen.

Stillet af Vejle afd.

HB tilslutter sig

4.1.73 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 91

”Hvis en ny regering vælger at” ændres til ”Når regeringen væl-
ger at”.

Begrundelse
Regeringen er ikke længere ny, og den har allerede på flere om-
råder valgt at samarbejde med de borgerlige om at skære ned og 
forringe vilkårene for den brede befolkning.

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe

HB tilslutter sig

4.1.74 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 91

Nyt punkt tilføjes: 
• Enhedslisten skal fortsat være talerør for de svage og ud-

stødte, men vi skal også blive bedre til at sætte kampen for 
et nyt samfund på den politiske dagsorden. Det skal bl.a. ske 
ved at fremføre og vinde opbakning til krav og mål der ikke 
kan opfyldes inden for rammerne af det nuværende kapitali-
stiske system.  

Begrundelse
Hvis vi kun fokuserer på de dagsaktuelle problemer får vi aldrig 
ændret styrkeforholdene. Det er nødvendigt at kan italesætte 
og vinde opbakning også til samfundsændringer der måske i dag 
forekommer utopiske.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov

Trækkes til fordel for 4.1.68

4.1.75 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 94:

efter …”har en solidarisk profil,” tilføjes: … ” og løbende diskutere 
smertegrænsen for sin rolle som støtteparti.”

Begrundelse:
Rollen som støtteparti stiller Enhedslisten overfor nye udfor-
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dringer, som partiet må forholde sig til, herunder en nøgtern og 
kritisk afstandtagen til en regering, hvis økonomiske forståel-
sesramme er den samme som de borgerlige partiers - en afstand-
tagen, der også indebærer en diskussion af hvor Enhedslistens 
smertegrænse går i rollen som støtteparti.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Som vi har gjort meget klart i medierne, så 
er vi ikke støtteparti, men parlamentarisk grundlag, og ”smerte-
grænsen” er beskrevet i teksten, nemlig at vi ikke deltager i for-
ringelser osv.

4.1.76 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 99

I afsnittet ”Enhedslistens parlamentariske arbejde” er der et 
punkt med følgende indhold:
Enhedslisten skal være de sociale bevægelsers parti i folketin-
get. Det parlamentariske arbejde skal understøtte aktiviteten i 
fagbevægelsen og andre folkelige bevægelser.

Efter dette punkt på side 22 tilføjes mellem linje 99 og 100 et nyt 
punkt:
Det parlamentariske arbejde skal medtage økologiske overve-
jelser på lige fod med økonomiske for at sikre en bæredygtig ud-
vikling uden vækst i resurseforbruget.

Begrundelse:
Forslag 4.1 vedrører perioden 2012 – 2016. Ifølge FN’s klimapa-
nel skal klodens samlede årlige cO2- udledning være begyndt at 
falde inden 2016, hvis vi skal have en chance for at undgå en kli-
makatastrofe. En klimakatastrofe vil som blot et aspekt føre til 
at verdensøkonomien vil bryde sammen. Andre aspekter som 
vandmangel, ørkenspredning, oversvømmelser, orkaner osv. vil 
føre til hungersnød og millionvis af flygtninge. Der vil blive ført 
krige om ressourcerne. 

Til trods for at alt dette kan forudses, behandler det danske 
folketing den økonomiske krise vi nu er i med en medicin, der 
hedder ”økonomisk vækst”. De økonomiske overvejelser fører 
altså til, at alt sættes ind på at fremskynde og forværre klima-
katastrofen.

Enhedslisten er det eneste parti, som den danske befolkning 
har til at tale den kapitalistiske tankegang imod. Denne krise 
kan ikke løses med traditionel væksttænkning, naturgrundla-
get tillader det ikke! 

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg, Bente Hessellund-Ander-
sen, Furesø, Thyge Enevoldsen, Frederiksberg, Pelle Ander-
sen-Harrild, Frederikssund, Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe, 
Trine Henriksen, Gladsaxe, Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, 
Petter Næss, Aalborg, Kjeld A. Larsen, Frederiksberg, Søren 
Egge, Århus, Peder Hvelplund, Hjørring, Johannes Lund, Ring-
sted, Per Clausen, Aalborg, Christian Bundgård, Djursland, Jør-
gen Holst, Roskilde, Åse Christiansen, Næstved, Sune Bach, 
Valby

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 8/imod 7/undlder 
5)

4.1.77 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 102:

”...arbejderklassens kamp.”  ændres til: ”lønarbejdernes kamp”

Begrundelse: 
Her rejser spørgsmålet sig om klasserne sig igen og hvilken 
”kamp” refereres der til? Se begrundelsen længere oppe i æn-
dringsforslagene.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Jf. andre ÆF, som retter den anden vej

4.1.78 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 105:

Ny pind:
”Enhedslisten kan ikke deltage i en finanslov, hvor rammerne 
hviler på EU’s finanspagt og som cementerer finansmarkeder-
nes krav til økonomisk politik”.

Begrundelse:
Dette er en konsekvens af Enhedslistens klare afstandtagen til 
den borgerlige økonomiske politik, her endog i sin mest asocia-
le variant dikteret af EU-toppen, også når denne politik føres af 
en socialdemokratisk ledet regering. Men det er også udtryk for 
Enhedslistens modstand imod at overdrage magten over den fi-
nansielle og økonomiske politik til EU. 

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, og 
Niels Henrik Nielsen, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 3/
undlader 3)

4.1.79 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 105

Tilføjes efter linje 104:
• Vores folketingsmedlemmer har stor mediebevågenhed, især 

efter fremgangen ved valget i 2011. Denne bevågenhed skal 
vi benytte til at præge den offentlige debat gennem en udfor-
dring af den nyliberalistiske ”religion” som endegyldig sand-
hed.

Begrundelse
Igennem de senere år er det efterhånden godtaget som en 
sandhed at den nyliberalistiske samfundsorden er den eneste 
mulige. Det ses bl.a. i vedtagelsen af finanspagten hvor demo-
kratiet erstattes af teknokratisk styring. Et vigtigt element i 
kampen for et andet samfund er at folk gøres bevidste om at 
der andre måder at organisere et samfund på end den nylibe-
ralistiske.

Stillet af Jean-François Corbett, Blågård, Per Bregengaard, Blå-
gård, Pia Weise Pedersen, Blågård, Gitte Kjær Hansen, Blågård,og 
Lars Hansen, Blågård,

HB tilslutter sig ikke. Formålet med det pågældende afsnit er 
ikke at opregne de mange spørgsmål vi skal bruge det øgede an-
tal mandater til at præge den offentlige debat med. Og kampen 
mod den omtalte ”religion” er nævnt andre steder i papiret, hvis 
man vedtager de ÆF der anbefales i den forbindelse.

4.1.80 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje107-109
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Ændres til:
“Enhedslistens medlemmer, afdelinger og netværk skal udvik-
les til stærke sociale aktører, som i forlængelse af partiets poli-
tik, kan deltage i, påvirke og iværksætte lokale, regionale, natio-
nale, europæiske og internationale kampe og konflikter.”

Begrundelse
Det er vigtigt, at vi ikke kun deltager og påvirker, men også selv
tager initiativer og iværksætter handlinger – og desuden hu-
sker, at den politiske verdenen er større end den på dansk jord.

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig

4.1.81 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
I Årsmødehæfte 1 angivet som ændringsforslag nr 4.1.2.
Side 22, linje 117

Forslaget indgår naturligt som et punkt efter teksten For at nå 
dette vil Enhedslisten i de kommende fire år: i afsnittet Sådan 
når vi målene:

”I erkendelse af den digitale virkelighed, som vi lever i, og at 
mange medlemmers diskussionsfora er digitale, styrkes www.
enhedslisten.dk, så det fremover vil agere som et højtaktuali-
seret nyhedsmedie, hvor medlemmer, interesserede danskere i 
øvrigt og medierne finder folketingsgruppens holdninger til lø-
bende politiske emner. I naturlig forlængelse af de øvrige kom-
munikative tiltag, der er lagt op til, der styrker organisationen 
internt, skal en styrkelse af www.enhedslisten.dk give en plat-
form, hvor medlemmer til enhver given tid kan finde Enhedsli-
stens holdning til en given politisk diskussion, som de måtte op-
stå i digitale fora, der tillige muliggør at linke og referere. Hove-
delementerne er aktualitet og stærke markeringer.”

Forslaget referer til, men erstatter ikke formuleringen ”- ud-
vikle vores internetmedier, så de bliver et forum for en levende 
partidebat, erfaringsudveksling og vidensopsamling,” idet in-
terne fora ikke tjener som eksternt brugbare referencemulighe-
der for medlemmerne.

Stillet af Enhedslisten Kolding

HB tilslutter sig ikke. Der er enighed om at styrke Enhedslisten.
dk og der er kommet flere ressourcer til det, men det  er ikke gi-
vet, at der er ressourcer til at leve op til den meget detaljerede 
beskrivelse af, hvad der ”til enhver tid” skal være til rådighed på 
enhedslisten.dk

4.1.82 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 116

Tilføjelse:
En måde at gøre dette på, er at Rød+grøn kommer hyppigere 
f.eks. hver 14. dag. 

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

HB tilslutter sig ikke

4.1.83 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 119-121

Tilføjelse og præcisering linie 119-121:

”Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer og loka-
le ledelser uddannelse i kampagne-aktiviteter, agitation, ledel-
se og mobilisering, samt politisk og teoretisk skoling.”

Ændres til:
Opbygge en partiuddannelse, der tilbyder medlemmer og loka-
le ledelser uddannelse i kampagne-aktiviteter, agitation, ledel-
se og mobilisering, samt politisk og teoretisk skoling.
• Helt konkret skal alle kontaktpersoner tilbydes gratis uddan-

nelse i de opgaver der ligger indenfor kontaktpersonernes ar-
bejdsområde (bla. medlemsarkiv, personlig kontakt til med-
lemmer, projektledelse, opbygning af netværk, organisation, 
politikudvikling, kampagne og medietræning).

•  Der oprettes desuden regionale kontaktgrupper for kontakt-
personer. Disse mødes 1-2 gange årligt, i deres respektive regi-
oner for at lade sig inspirere, vidensdele og udvikle regionale 
strategier. De regionale møder tilrettelægges med støtte fra 
landskontor eller ansatte sekretærer med ansvar for provins-
områderne. Kontaktudvalgene melder tilbage til landsorgani-
sationen omkring hvilke planer, strategier m.m. man vedtager 
på møderne.

• Alle partiets udvalg og netværk skal være tilgængelige for 
medlemmerne. Det kræver at medlemmerne har gode mulig-
heder for at orientere sig om, hvilke udvalg og netværk de har 
at vælge imellem. Derfor skal udvalg og netværk fremgå tyde-
ligere af enhedslisten.dk. 

• Desuden skal udvalgenes indflydelse på politikudviklingen 
formaliseres, så medlemmer der engagerer sig i udvalg også 
har en reel indflydelse på politikudviklingen.

• For at sikre og styrke afdelingernes arbejde og indflydelse på det 
overordnede arbejde i partiet, skal afdelingerne have mulighed 
for at formulere deres egne strategier. Det kan ske ved at afde-
lingerne en gang om året, formulerer målsætninger for afdelin-
gens arbejde for det kommende år. I denne strategi kan afdelin-
gen desuden notere om de har brug for hjælp til at nå deres mål. 
Afdelingernes strategipapirer sendes til landskontoret som 
samler op på afdelingernes indspark og kan herudfra iværksæt-
te foranstaltninger der støtter op om arbejdet i afdelingerne.  

Begrundelse:
For det første vil opgaven som kontaktperson blive opkvalifice-
ret, således at kontaktpersoner dels bliver bedre til at tage kon-
takt til nye medlemmer, dels til at fastholde gamle medlemmer. 
At give kontaktpersonerne en gratis uddannelse er samtidig et 
udtryk for at Enhedslisten og medlemmerne sætter pris på det 
arbejde kontaktpersonerne laver. 

De regionale kontaktudvalg giver øgede muligheder for – især i 
tyndt befolkede egne – at mobilisere, etablere samarbejder og i det 
hele taget arbejde om fælles sager og mål på tværs af afdelinger. 
Tilbagemelding fra afdelingerne og de regionale kontaktgrup-
per vil give landsorganisationen et bedre indtryk af, hvad af-
delinger og regioner arbejder på. Ved at arbejde ”bottom-up” 
vil landsorganisationen blive bekendt med og får dermed mu-
lighed for at lade sig inspirere til – kampe og sager der verserer i 
de lokale områder, og dermed beslutte om der skal iværksættes 
kampagner eller lignende. Det vil styrke partiet og afdelingerne, 
hvis de kampagner der iværksættes, udspringer af faktiske om-
stændigheder i medlemmernes nærområder.

At formalisere udvalgenes indflydelse på politikudviklingen, 
kan både tiltrække og fastholde medlemmerne i udvalgsarbejdet, 
og samtidig sikre, at vores politikudvikling i videst mulig omfang 
udspringer af medlemmers og udvalgs arbejde – i samarbejde med 
og tilkøb til Hovedbestyrelsens og Folketingsgruppens.

Stillet af Høje Tåstrup afd., Vejle afd., Ballerup afd.

HB tilslutter sig ikke
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4.1.84 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 122-124

Ændres til :
Opbygge og udvikle faglige netværk og udvalg, så alle Enhedsli-
stens medlemmer har lige muligheder for at deltage og få indfly-
delse på politikudviklingen i Enhedslisten, og styrke Enhedsli-
stens medlemmer og tillidsvalgte i kampen i hverdagen.

Begrundelse:
Som de faglige netværk og de landsdækkende udvalg er organi-
seret i dag, har de færreste der bor udenfor hovedstadsområdet 
muligheder for at deltage. Skal Enhedslistens medlemmer, afde-
liger mv. udvikles til at blive stærke aktører i kampen i hverda-
gen, er det vigtigt, at de også får medejerskab til Enhedslistens 
politik. Det kræver medlemmernes aktive deltagelse. Det er 
også af afgørende betydning for udviklingen af Enhedslistens 
politik, at medlemmernes erfaringer fra deres deltagelse i poli-
tisk arbejde inddrages i udviklingen i Enhedslistens politik.   

Stillet af Rasmus Falck Østergaard, Aalborg, Kristina Gammel-
gård-Larsen, Aalborg, Per Clausen, Aalborg, Lasse P.N.Olsen, 
Aalborg, Jan Jensen, Aalborg, Andreas Rytter, Aalborg, Susanne 
Flydtkjær, Aalborg

HB tilslutter sig 

4.1.85 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
s 22, linje 125-126

Teksten erstattes med:
• Foretage de nødvendige personalemæssige prioriteringer for 

at sikre, at ovenstående målsætninger nås. Dette indbefatter 
ansættelse af mindst én rejsesekretær med base i Århus, som 
skal varetage kontakten til afdelingerne vest for Storebælt.

Begrundelse
Det er en absolut nødvendighed med en tydeligere tilstedevæ-
relse i provinsen, hvis de fine mål om flere stemmer og øget re-
præsentation i kommunerne skal nås. En rejsesekretær skal 
være med til at styrke afdelingerne og opbygge disse, hvor  de i 
dag ikke fungerer. Dette kræver et indgående kendskab til med-
lemmerne og kontaktpersonerne i lokalområdet og til disse af-
delingers måde at arbejde på. Vedkommende skal kunne rykke 
hurtigt ud med rådgivning og erfaringsdeling, og kunne gøre 
dette ofte. ligeledes skal han/hun være let at få fat i og en synlig 
sparringspartner. Dette kræver, at han arbejder med udgangs-
punkt i området, jf. vores holdning om nærhedsprincippet.

Kontoret i Århus skal bemandes, når sekretæren ikke er ude i 
afdelingerne. Det skal fungere som Epicenter for udbredelsen af 
vores politik og gøre os mere synlige i landets næststørste by.  
Hvis vi skal vokse os større og nå flere med vores politik, så skal 
vi gøre det der, hvor potentialet er størst: i provinsen. Dette 
kræver, at vi opprioriterer også på det personalemæssige områ-
de. Det er simpelthen en nødvendighed.

Stillet af Enhedslisten Vejle, John Singleton, Bornholm, Morten 
Thomassen, Blågaard, Jesper Kristensen, Kalundborg, Søren El-
lemann Petersen, Østerbro, Tina Skov Dudek, Holbæk, Jens Wen-
zel Andreasen, Ballerup

FOTO: MARINA&ENRIQUE/FlIcKR



40 Årsmøde 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 5/
undlader 2) Der er ansat 3 organisationssekretærer til bl. a. at un-
derstøtte provinsafdelingerne. Det er ufleksibelt at binde en af 
disse til et bestemt geografisk område.

4.1.86 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 126

Tilføjelse:
Som led heri skal der opbygges sekretariater med lønnet ar-
bejdskraft i alle regioner.

Begrundelse
Regionssekretariater vil styrke (og har allerede styrket) arbej-
det især de mindre partiafdelinger. 

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 3/
undlader 5) Det er muligvis en god målsætning, men det er der 
ikke økonomi til i dag og vi ved heller ikke om der er det de næ-
ste 4 år, men i ÆF står der altså ”skal” og så vil HB være forpligtet 
til at finde pengene i budgettet, evt. på bekostning af andre vig-
tige opgaver.

4.1.87 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 127

Tilføjes:
“Hovedbestyrelsen iværksætter mindst én gang årligt en lands-
dækkede aktion, med interne mål om stor medlemsdeltagelse.”

Begrundelse:
I utallige papirer, taler vi om, at vi skal være aktive i bevægelser-
ne. Men der kommer ligesom ikke nok ud af det. Vi håber, at en 
årsmødevedtaget målsætning om, at Hovedbestyrelsen mindst 
én gang om året virkeligt sætter os selv i bevægelse, kan virke 
ansporende.

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig

4.1.88 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 127

Tilføjes:
“Styrke vore kontakter på det europæiske og internationale 
plan, og i langt højere grad inddrage partiets menige medlem-
mer i dette arbejde – hvis muligt og hensigtsmæssigt via de re-
levante udvalg.”

Begrundelse:
Vi bliver nødt til at udvide samarbejdet med vore kammerater 
i andre lande i langt højere grad, end tilfældet er i dag, hvis vi 
skal opbygge en international solidaritet, og i sandhed forryk-
ke styrkeforholdene f.eks. i relation til de skrantende forhold på 
arbejdsmarkedet. Vi har brug for at udvide relationerne – udad-
til og indadtil.

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig

4.1.89 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 127

Tilføjes:
“Mobilisere til politiske masseaktioner om fælles aktuelle pro-
blemer, sammen med vores europæiske og internationale kon-
takter, med høje mål om medlemsdeltagelse.”

Begrundelse:
Igen vil en årsmødevedtaget målsætning om fælles aktioner i 
f.eks. europæisk regi virke ansporende for at få realiseret vore 
gode intentioner.

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig ikke. 4.1.87 er mere realistisk

4.1.90 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 129

”Bæredygtighed” tilføjes, så der kommer til at stå:
Kampen for socialisme starter i dag som et forsvar for bæredyg-
tighed, velfærd, demokrati og fred.

Begrundelse:
 ”Enhedslisten kalder sig de rød-grønne i en erkendelse af, at det 
er nødvendigt med både en rød og en grøn kritik af kapitalismen, 
samt at disse kritikker hænger sammen. Den kapitalistiske væk-
støkonomi er ikke økologisk bæredygtig og fortsat vækst i res-
sourceforbruget vil føre til en forringelse af livsvilkårerne for 
fremtidige generationer. Samtidigt rammer konsekvenserne so-
cialt skævt. De rige kan købe sig fri, mens de fattige må leve med 
forringelserne i miljøet. De miljøødelæggelser, som væksten for-
årsager, vender den tunge ende nedad såvel internationalt som 
i Danmark.”

Citatet er fra Enhedslistens principprogram

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg, Bente Hessellund-Andersen, 
Furesø, Thyge Enevoldsen, Frederiksberg, Pelle Andersen-Har-
rild, Frederikssund, Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe, Trine Hen-
riksen, Gladsaxe, Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Petter Næss, 
Aalborg, Kjeld A. Larsen, Frederiksberg, Søren Egge, Århus, Peder 
Hvelplund, Hjørring, Johannes Lund, Ringsted, Per Clausen, Aal-
borg, Christian Bundgård, Djursland, Jørgen Holst, Roskilde, Åse 
Christiansen, Næstved, Sune Bach, Valby

HB tilslutter sig

4.1.91 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 129 – 135 og side 23 linjerne 1 – 7

Erstattes af følgende:
”Med ovenstående mål sætter Enhedslisten en klar kurs for 
udviklingen af partiet. Udviklingen er nødvendig ikke blot for 
at blive en organisation, som kan rumme, engagere og uddan-
ne sine medlemmer. De organisatoriske mål er også en forud-
sætning for at Enhedslisten kan bidrage til styrkelse af klas-
sekampen i Danmark, for at organisere og aktivere brede dele 
af arbejderklassen og alle progressive dele af befolkningen. 
Organisationens udvikling er derfor afgørende for at tage de 
næste skridt i retning af at opbygge en socialistisk modpol til 
kapitalismen, et svar på dens krise og overklassens forsøg på 
at tørre regningen af på arbejderklassen. Arbejdet begynder i 
dag.”
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Begrundelse
Ændringsforslaget har to formål. For det første skal afslutnin-
gen afspejle, at resolutionen handler om den organisatoriske 
udvikling. For det andet er det nødvendigt at fjerne formulerin-
gen om, at partiet blot skal skrotte sit nuværende program uden 
en forudgående diskussion om hvad der skal ændres i et nyt pro-
gram. En sådan beslutning skal ikke sniges ind i slutningen af 
et organisatorisk udviklingspapir, men må i stedet ske på bag-
grund af en debat i partiet om, hvilke dele af programmet vi øn-
sker at ændre. 

Selvom det er en god idé at diskutere programmet, så må be-
slutningen tages efter behandling på et selvstændigt punkt og 
ikke forplumre en organisatorisk debat. 

Stillet af Anders Hadberg, Nørrebro Park, og Katrine Toft Mikkel-
sen, Brønshøj-Vanløse.

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 9/imod 7/und-
lader 5) Der er ikke tale om at vi skrotter det nuværende princip-
program fordi vi iværksætter arbejdet med at skrive et nyt. Det 
nuværende program gælder selvfølgelig frem til der evt. vedta-
ges et nyt. Se i øvrigt 4.1.97, som HB tilslutter sig.

4.1.92 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 130-132

Sætningen ændres til :
“gennem denne kamp kan arbejderklassen og alle progressive 
dele af befolkningen,komme til at stå stærkere, blive bedre or-
ganiseret, og mere samlet – samt fremsætte,de krav, der peger 
fremad.”

Begrundelse:
Vi forestiller os, at det at kræve udvidelser i befolkningsflertal-
lets forhold og rettigheder, må være røget ud ved en fejltagelse.

Stillet af Bornholm afd.

HB tilslutter sig

4.1.93 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linje 134

Ændring i l. 134:
”for en socialistisk udvikling.” ændres til ”for socialisme.” 

Begrundelse: 
Denne formulering bringer også papiret mere i overensstem-
melse med principprogrammet. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig

4.1.94 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 22, linjerne 135 - side 23, linje 1-2:

Slettes

Begrundelse:
Dette virker noget ”gammeldags” og floskelpræget. Egentlig 
burde hele afsnittet omformuleres til moderne sprogbrug og en 
tidssvarende analyse af hvilke befolkningsgrupper vi henven-
der os til.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Det er da yderst vigtigt, at vi arbejder bredt 
på venstrefløjen for at skabe en fælles forståelse af samfundet 
osv. Vi skal være et udadvendt parti, også hvad det angår.

4.1.95 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 23, linje 2

Ændring i l. 2:
”socialismen” ændres til ”den socialisme, som Enhedslisten ak-
tivt begynder at relancere som alternativ den kriseramte kapi-
talisme. Dette skal ske sideløbende med, at vi internt får forfinet 
og præciseret vores socialisme-forståelse ved at vedtage et let-
fordøjeligt papir til offentlig brug på årsmødet i 2013.   

Begrundelse:
Her konkretiseres det, at socialisme er en vision og et perspek-
tiv, som vi skal ud over scenekanten med. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 10/imod 5/
undlader 6) Det er uklart, hvad det er for en socialisme vi skal ”re-
lancere”? Hvis det var så nemt at skrive ”let fordøjelige papirer” 
om dette emne, så havde vi nok skrevet dem. Når vi ikke har det, 
er det fordi det kræver en hel del arbejde og diskussioner at gøre 
kampen for socialismen konkret.

4.1.96 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 23, linje 3-4

Erstattes af:
Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en visi-
onsdebat om hvordan fremtidens socialistiske samfund kan 
indrettes. Debatten skal munde ud i et katalog over mulige må-
der at organisere et sådant samfund på. I forlængelse af denne 
debat skal vores nuværende partiprogram diskuteres og – hvis 
der er flertal for det – også revideres. 

Begrundelse
Vi skal ikke begynde at lave programmet om før vi har diskute-
ret hvor vi vil hen og har diskuteret hvad der er godt og skidt i det 
nuværende program. 

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov 

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.97, som HB tilslutter sig.

4.1.97 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 23, linje 3-4

Ændres som følger:
” Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en ajour-
føring af principprogrammet, der fortsat baseres på Enhedsli-
stens radikale socialistiske grundholdninger og perspektiv, men 
tager højde for udfordringerne i den aktuelle politiske udvikling 
med permanent og ekstrem borgerlig krisepolitik, der indebærer 
drastiske angreb på den offentlige sektor og forringelser for løn-
arbejderne og den brede befolkning, samt for de grundlæggen-
de forandringer i kapitalismen og i klasse-, magt- og ejendoms-
strukturerne.”

Målet er at inddrage…...
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Begrundelse:
Enhedslistens principprogram er glimrende som udtryk for par-
tiets socialistiske ståsted og perspektiv med en grundliggende 
kritik af kapitalismen. Der er ingen grund til at begynde forfra 
– og slet ikke at bruge tid og kræfter på dette i den nuværende 
politiske situation, der i høj grad kræver ressourcer til og debat 
om taktik/strategi og handling.  Men der et behov for en poli-
tisk ajourføring og en udbygning af kritikken af kapitalismen i 
forhold til en ny politisk situation, samt en fornyelse af klasse-
analysen således at principprogrammet tager højde for klasse-
sammensætningen af nutidens samfund. Samt også en ajourfø-
ring af det sproglige udtryk for at gøre teksten mere forståelig 
for medlemmer og interesserede i dag. Dette kan også tjene til at 
inddrage medlemmerne i en debat om Enhedslistens socialisti-
ske grundlag og politik i den aktuelle situation.

Stillet af Niels Frølich, Østerbro, Inger V. Johansen, Østerbro, Niels 
Henrik Nielsen, Østerbro og Peter Raben, Østerbro

HB tilslutter sig

4.1.98 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
I Årsmødehæfte 1 angivet som ændringsforslag nr 4.1.1.

Side 23, linje 3-7

Ændres til:
”Derfor påbegynder Enhedslisten efter årsmødet 2012 en dis-
kussion af vores partiprogram. Målet er, at medlemmer der her-
efter ønsker at stille ændringsforslag til partiprogrammet, er 
rustet til det. Det er vigtigt, at det store flertal af partiets med-
lemmer deltager i denne diskussion”

Begrundelse
Som det står nu, er målet fra start af, at vi skal ændre i vores 
principprogram. Det forstår jeg ærlig talt ikke. ja, debatten om 
vores program har over en kortere periode været til stede i medi-
erne, men jeg har ikke som sådan oplevet den i partiet.
Vi kan ikke, inden debatten overhovedet for alvor er startet i vo-
res parti, konkludere at vi skal have et nyt program. En sådan 

konklusion kan vi først nå frem til efter fælles gennemlæsning 
og grundige diskussioner.

Stillet af Sarah Victoria Bruun, Århus

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.97, som HB tilslutter sig, og begrun-
delserne i 4.1.96.

4.1.99 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 23, linje 3-7

linjerne 3-7 udgår.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

HB tilslutter sig ikke. Se 4.1.97.

4.1.100 ÆF til ”Enhedslistens mål 2012-2016”
Side 23, linje 5-7

linjen skal slettes fra kommaet ”, men vi vil også invitere fagfor-
eninger og græsrodsbevægelser til at deltage i denne debat.”

Begrundelse
Det er kun medlemmer af Enhedslisten, der skal tage stilling til 
indholdet af et eventuelt nyt principprogram. Hvis fagforenin-
ger eller græsrodsbevægelser har noget at tilføje må de blive 
medlemmer af Enhedslisten.

Stillet af Vejle afd.

HB tilslutter sig ikke. Der lægges ikke op til at andre end Enhedsli-
stens medlemmer skal tage stilling til indholdet, men der lægges 
op til at vi også på dette punkt skal være udadvendte og forsøge 
at inddrage andre end partimedlemmerne i diskussionen af ve-
jen til socialismen – det kan jo ikke udelukkes, at vi kan lære no-
get af dem, og det kan samtidig være en god anledning til at få de 
nævnte organisationer og bevægelser til at forholde sig til andet 
end ”dagen og vejen”.

FOTO: FON-TINA/FlIcKR
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4.2 Baggrundspapir. 
Forslag om udarbejdelse  
af nyt program
Dette er et baggrundspapir til orientering. Der kan ikke stemmes 
om papiret på årsmødet.

Et nyt program skal tage udgangspunkt i en analyse af kapitalis-
mens seneste kriseudvikling, den stigende udbytning af men-
nesker og natur, de voksende klima- og miljøproblemer, et op-
gør med den blinde vækstfilosofi og en vurdering af de aktuelle 
styrkeforhold og betingelserne for at de samfundsforandrende 
kræfter kan komme til udfoldelse afsluttende med vores vision 
for et socialistisk samfund.
Der lægges op til at udarbejde et kortfattet principprogram. 

Ved siden af udarbejdes der som hidtil løbende arbejdspro-
grammer på de forskellige politikområder.

Arbejdet med  Enhedslistens nuværende program blev påbe-
gyndt for 10 år siden og blev vedtaget på årsmødet i 2003.

Siden da har Enhedslisten på flere områder udbygget og ud-
viklet politik byggende på principper, der er klarere og mere ud-
dybende beskrevet end i det nuværende program f.eks. vedr. den 
økonomiske politik, sikring af demokratiske rettigheder og rets-
sikkerhed, sammenhæng mellem frihed og fællesskab, kontrol 
med energiforsyningen, demokratisering af kommunerne mm.

1. Det kapitalistiske systems skærpede krise
I 2003 befandt kapitalismen sig stadig på toppen af en hektisk 
højkonjunktur. Ti år senere befinder kapitalismen sig i en dyb 
økonomisk krise. Den økonomiske magt har samlet sig på færre 
og færre hænder. I 2010 var summen af verdens finansielle tran-
skaktioner 70 gange større end verdens samlede BNP.  Det har 
medført enorm vækst i uligheden i de enkelte lande og lande-
de imellem. Sammenbruddet og problemerne i de finansielle sy-
stemer søges løst ved at komme spekulanterne og bankerne til 
undsætning, mens ofrene lades i stikken. Større og større dele 
af økonomien er domineret af  kapital- og hedgefonde og andre 
finansielle investorer, der ikke er interesseret i produktion til 
gavn for menneskene, men alene i at indkassere profit og kort-
sigtede værdistigninger. Velfungerende virksomheder tømmes 
for funktioner og opgives, andre flyttes til lande med lavere løn- 
og miljøkrav. Opgaver udliciteres og outsources og jobbene for-
svinder. 

I de forløbne ti år har uhæmmet grådighed lagt store dele af 
verdensøkonomien øde, og gennem dereguleringer og privati-
seringer er offentlige værdier blevet udplyndret og naturres-
sourcerne udpint med voksende klima- og miljøproblemer til føl-
ge. Efter 11.september ses der samtidig en vækst i militarisme 
og terrorbekæmpelse, der har ført til indskrænkninger af og an-
greb på frihedsrettigheder, demokratiske rettigheder og under-
gravning af retssikkerheden.

Det har bragt de 99% i modsætning til den ene procent, der 
har skaltet og valtet med mennesker og natur. Der er tale om en 
dybtgående systemkrise og det giver grundlag for at skærpe vo-
res systemkritik og gøre det klart, at ”vi vil ikke betale for deres 
krise”, og at der er brug for et opgør med den blinde vækstfilosofi.  

Danmarks tilslutning til Euro-pluspagten vil i endnu højere 
grad underlægge dansk økonomi og skatte- og finanspolitik un-

der Bruxelles. Samtidig benyttes krisen til at fremme en tættere 
integration og nye traktatændringer.

Et brud med kapitalismen bliver en mere og mere påtrængen-
de nødvendighed.

2. De samfundsforandrende kræfter 
Den internationale arbejderorganisation IlO har for nylig vur-
deret, at den sociale uro er voksende i 40 % af verdens lande i 
frustration over jobmangel og økonomisk smalhals. Det globa-
le arbejdskraftudbud presser de lokale løn- og arbejdsvilkår. Den 
stigende arbejdsløshed, nedskæringer på de offentlige budget-
ter og den totalt ulige fordeling af de økonomiske goder gør, at 
flere og flere ikke vil se passivt til længere, men selv vil bestem-
me ændringen og udformningen af deres samfund.

Kapitalismen benytter sig hele tiden af nye styringsmetoder 
og måder at organisere arbejdet og arbejdstiden på. Virksomhe-
der og institutioner reorganiseres, omstruktureres og specia-
liseres i et væk. Faste job forsvinder og erstattes af kortvarige 
projektjob og flere og flere bureauer formidler kortvarig beskæf-
tigelse.

Det kræves, at arbejdsstyrken er tilsvarende fleksibel og om-
stillingsparat og i konstant selvudvikling for ikke at stå med for-
ældede kvalifikationer. Det medfører tab af identitet, fælles-
skab, samhørighed og kamperfaring.

Under dække af at ville afbureaukratisere indføres New public 
management-metoder på tilsvarende måde i det offentlige.

Denne udvikling er accelereret i de forløbne ti år og det er nog-
le af de forhold, der har været med til at svække arbejderklassen 
og dens organisationer og som der må gøres op med.

3. Socialisme betyder en dybtgående økonomisk  
og politisk demokratisering
Socialisme betyder at samfundsøkonomien indrettes på at til-
fredsstille menneskers behov i stedet for at blive styret af ka-
pitalens jagt på profit. Enhedslisten har siden 2010 udarbejdet 
”Socialistiske svar på krisen” som indeholder mange forslag, der 
viser vej til socialisme, samt forslag om den offentlige sektor 
som motor, som også indeholder elementer, der umiddelbart kan 
indgå i et nyt program.

Vi har til opgaver at give socialismen ny fortællekraft. Socia-
lisme er en stræben efter et samfund, der giver alle lige mulighe-
der, der bygger på fællesskab og solidaritet, der er mere retfær-
digt og menneskeværdigt.

4. Et nyt program som alle medlemmers ejendom
Man skal ikke skrive programmer i tide og utide, men når tiden og 
udviklingen kræver det og kræfterne er til det. 

Enhedslisten har fået styrket sin vælgertilslutning og er vok-
set i medlemstal. Det stiller Enhedslisten overfor nye opgaver 
med at udvikle politik og aktivitet. Det er derfor vigtigt, at alle 
medlemmer har/får ejerskab til Enhedslistens program. 80% af 
medlemmerne er meldt ind efter vedtagelsen af det nuværende 
program i 2003. 

Ved udarbejdelse af programmet skal vi trække på al den vi-
den, indsigt og erfaring, som partiet rummer. Det er oplagt at 
inddrage alle partiets medlemmer i udformningen af partiets 
grundlag og principper. Den bedste måde at få ejerskab er ved 
selv at bidrage til udarbejdelse af et nyt partiprogram.

Vedtaget af Hovedbestyrelsen
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5.1 SKATTEPOLITIK  
FOR EJERBOLIGER
Enhedslisten arbejder for et retfærdigt samfund, hvor alle, uan-
set indkomst og status, har mulighed for at bo sundt og godt i et 
område, hvor de gerne vil bo. Enhedslisten arbejder for lighed 
og for en sund samfundsøkonomi. Enhedslisten arbejder for at 
fremme fælleseje af jord, fællesejede non-profit boliger og fæl-
les demokratiske beslutninger. 

De eksisterende forhold og ordninger for beskatning af ejer-
boliger understøtter på en række punkter ikke disse mål. Ren-
tefradrag, skattestop, tvangsprivatisering af kommunale boli-
ger, nye låneformer og skattefri salgsgevinster har givet gratis 
penge til mange. Samtidig har finanssektoren tjent rigtig mange 
penge på at belåne og omlægge lån på ejerboliger.

Alt dette har skævvredet samfundet til stor ulempe for lejer-
ne og de økonomisk dårligst stillede og for samfundsøkonomien. 
Derfor er der brug for en række opstramninger og omprioriterin-
ger. Det er ikke en naturlov, at man nødvendigvis skal kunne tje-
ne penge på at bo i en ejerbolig. Det er heller ikke holdbart, hvil-
ket allerede ses nu.

Enhedslisten vil udarbejde en socialt retfærdig skattepolitik 
vedrørende ejerboliger efter disse ideelle grundprincipper:
A Selve det at bo skal ikke beskattes.
B Til gengæld skal det ikke være muligt at score en arbejdsfri 
 gevinst ved at bo.
C For ejerboliger betales leje til samfundet for den jord, som bo-
 ligen beslaglægger (jord er samfundets, men kan mod leje ud- 
 lånes til landbrug, erhverv eller boligformål).

Det betyder:
D Den eksisterende grundskyld bevares for ejerboliger og regu-
 leres i takt med værdistigningen (jo mere attraktiv jord man  
 har rådighed over, jo mere skal man betale).
E Arbejdsfri gevinster på det at eje jord og ejendom skal beskat-

tes med en skat af salgsgevinsten når den realiseres. Skatten 
beregnes af salgsprisen minus købsprisen og fraregnet egen-
tlige forbedringer af ejendommen. Skatten skal mindst sva-
re til den maksimale personskat og den forfalder også i det 

omfang en gevinst belånes med henblik på forbrug. Der ydes 
ikke fradrag ved tab på eje af jord og ejendom. Skatten kan in-
defryses i forbindelse med køb af en ny ejendom, men forfal-
der, når ejeren forlader ejendomsmarkedet eller belåner en 
gevinst.

F Indtil en sådan beskatning af værdistigningen er indført, op-
 hæves skattestoppet for ejendomsværdiskatten.
G Når salgsgevinstskatten er indført, udfases ejendomsværdi-
 skatten.
H Rentefradrag på eksisterende boliglån fastholdes efter de 
 gældende regler (gradvist faldende fradragsværdi), men ren- 
 ter på nye lån giver ikke rentefradrag. Afdragsfrie lån, fleks- 
 lån, SDO-lån og andre tilsvarende lånetyper udfases.

Stillet af Hovedbestyrelsen

5.1.1 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44 linje 21

Til punkt A føjes:
”, men den formue der ligger i private boliger bør beskattes som 
andre formuer.”

Begrundelse:
Formuer er et legitimt beskatningsmål uanset hvilken form de 
har.
Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/Imod 4/
Undlader 4) Boligen er en nødvendighed, som ikke kan sidestilles 
med formue i form af f.eks. opsparing eller aktier.

5.1.2 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44 linje 22

B bliver til: Den samfundsskabte værdistigning i boliger skal be-
skattes, men inflation er ikke et hensigtsmæssigt skattegrund-
lag.

FOTO: ANTHIA cUMMINg/ISTOcK
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Begrundelse:
Hvis der kommer en periode med høj inflation og en høj rente (fx. 
i forlængelse af en bankkrise) vil det være yderst problematisk 
at beskatte forskellen uden at tage hensyn til inflationen.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. Bortset fra korrigeringen for inflation, er 
der ingen politisk forskel på forslagene. Der tages højde for infla-
tion i ÆF 5.1.4.

5.1.3 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44, linje 29-31

Forslag: Slet hele afsnit D om grundskyld, side 7, l. 86-88.

Begrundelse:
jeg arbejder i lejernes lO i Hovedstaden og ved at grundskyld er 
en dårlig knap at skrue på. Problemet er at alle lejere skal betale, 
både almene lejere og alle private lejere (og erhvervslejere) – alle 
ejere kan bare sende hele regningen videre til deres lejere.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen

HB tilslutter sig ikke (Stemmetal på HB-mødet: For 15/Imod 2/
Undlader 4). Grundskyld opkræves for brugsretten til et stykke 
jord på baggrund af grundværdien, og den er en vigtig indtæg-
skilde for kommunerne, som alle er med til at bidrage til. Den er 
socialt rimelig i den forstand, at attraktive beliggenheder koster 
mere. En fordel ved grundskyld er, at fordi den beregnes på bag-
grund af grundværdien, er risikoen for skattehuller minimal.

5.1.4 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44 linje 35

Adderes efter ordet ejendommen:
”og tages hensyn til inflation.

Stillet af Héðinn Björnsson, Østerbro

HB tilslutter sig efter aftale med forslagsstiller med følgende 
ændring:
”Skatten beregnes af salgsprisen minus købsprisen, fraregnet 
egentlige, dokumenterbare forbedringer af ejendommen. Der 
tages hensyn til inflation.”

Pga. inflation bliver gevinsten ved salg relativt mindre, og det 
er ikke rimeligt at beskatte en ikke-eksisterende gevinst. Ordet 
”dokumenterbare” tilføjes.

5.1.5 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44, linje 39-42

”Skatten kan indefryses i forbindelse med køb af en ny ejendom, 
men forfalder, når ejeren forlader ejendomsmarkedet eller belå-
ner en gevinst.” 

Forslag: Sætningen slettes.

Begrundelse
Sætningen er HB’s tilføjelse til den model som et flertal af bolig-
udvalget kunne tilslutte sig (jf. Baggrundspapiret). Ved at fjerne 
denne sætning mener vi at holdningen blandt flertallet i udvalget 
er repræsenteret og hermed lagt frem til årsmødets afgørelse. 
For en opsummering af boligudvalgets opfattelse af fordele ved 

beskatning af hvert salg henholdsvis beskatning ved ”exit”, 
henvises til baggrundspapiret (s. 46 i årsmødehæfte 3). ganske 
kort mener udvalget at skat ved hvert salg begunstiger stats-
kassen og fællesskabet, og medvirker til at ligestille eksisteren-
de og nye boligejere, hvorimod skat ved ”exit” i højere grad be-
gunstiger eksisterende boligejere.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen, Jean Thierry, Nord-
vest, Lene Rygaard Jessen, Albertslund og Jens Wenzel Andrea-
sen, Ballerup

HB tilslutter sig ikke (Stemmetal på HB-mødet: For 14/Imod 3/Und-
lader 4) Det er positivt, at forslagsstillerne ønsker at lade årsmø-
det tage stilling til de to modeller for beskatning af arbejdsfrie ge-
vinster ved boligsalg. Beskatning ved hvert salg kan fastfryse bo-
ligmarkedet og hæmme mobiliteten, og dette er ikke ønskeligt. 
Desuden kan modellen inspirere til at føre en politik, der puster til 
nye boligbobler, fordi der er en kortsigtet skattegevinst herved.

5.1.6 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44, linje 43-44

”ophæves” ændres til ”udfases”

Begrundelse:
Skattestoppet for ejendomsværdiskatten betyder at skatten 
beregnes af den offentlige vurdering fra 2001. Vurderingerne 
er siden steget 200-300% (eller mere i 2008 da de var højest). 
Det koster statskassen et to-cifret milliardbeløb årligt. Men, fx 
for en bolig som i 2001 var vurderet til 1 million kr. og som i dag 
er vurderet til 2 millioner kr., vil en ophævelse af skattestoppet 
betyde en årlig merudgift for boligejeren på 10.000 kr. Det er en 
ganske stor ekstraudgift som kan have alvorlige konsekven-
ser for en familie. Derfor bør skattestoppet udfases over en kort 
årrække. Formuleringen giver en vis manøvredygtighed i en 
egentlig forhandling vedrørende en ophævelse. 

Stillet af Jens Wenzel Andreasen, Ballerup, Lene Rygaard Jessen, 
Albertslund, Merete Lindegaard, Allerød.

HB tilslutter sig. Forslaget indarbejdes efter aftale med forslags-
stillerne. HB er enig i begrundelsen.

5.1.7 ÆF til ”Skattepolitik for ejerboliger”
Side 44, linje 45-46

Punkt g ændres til: ”Når salgsgevinstskatten er indført, sænkes 
ejendomsværdiskatten, hvis det er socialt og økonomisk for-
svarligt, tilsvarende til den indkomst, som salgsgevinstskatten 
giver i de pågældende år.”

Begrundelse:
Med den totale fjernelse af ejendomsværdiskatten på ejerboli-
ger, som HB foreslår i g, risikerer vi at miste skatteindtægter, og 
hvis betalingen af salgsgevinstskatten kan udsættes til sidste 
bolighandel, som HB også foreslår, så risikerer vi, at vi trods gode 
hensigter får et hul i statskassen og en øget social ulighed i me-
get lang tid.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

HB tilslutter sig ikke (Stemmetal på HB-mødet: For 13/Imod 4/
Undlader 3) Det er upræcist, hvilke kriterier, der skal være op-
fyldt for, at det er ”socialt og økonomisk forsvarligt” at sænke 
ejendomsværdiskatten.
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5.2 Baggrundspapir.  
Forslag om skattepolitik 
for ejerboliger
Dette er et baggrundspapir til orientering. Der kan ikke stemmes 
om papiret på årsmødet.

Begrundelse for / bemærkninger til forslaget:
Udvalget, som har stået for udarbejdelsen af forslaget, har 
stemt om: 
1 Salgsgevinstskat ved hver handel eller ved exit fra ejerbolig-
 markedet og har valgt: ved hver handel.
2 Bevarelse eller afskaffelse af løbende ejendomsværdibe-
 skatning og har valgt: afskaffelse af løbende ejendomsværdi- 
 beskatning.

Fordele og ulemper ved den valgte model:
Fordele
• løbende indkomst fra boligsalgsgevinstskatten, da den op-

kræves ved hver handel.
• En højere grad af ligestilling mellem eksisterende og ny bo-

ligejere ved køb af bolig, da eksisterende boligejere kun kan 
tage en del af en gevinst med til køb af ny ejerbolig.

• Selve det at bo vil i længden blive relativt billigt, da ejen-
domsværdiskatten afvikles (der er dog stadig grundskyld for 
ejerboliger).

• Boligsalgsgevinstskatten vil aldrig medføre direkte tab for 
statskassen, da boligsælgeren  ikke får fradrag for tab.

• Hvis boligssalgsskatten begrænser ejendommæglernes og fi-
nanssektorens fortjeneste ved bolighandler, belåning og om-
lægning, som den alt andet lige vil, så vil det begrænse ulem-
perne bl.a. i forhold til mobilitet blandt eksisterende boligeje-
re, og ikke mindst vil det udskifte en del af disse fortjenester 
med skatteindtægter.

• Afskaffelse af rentefradrag på nye lån fjerner for disse lån 
den indirekte statsstøtte til at private forgælder sig.

Ulemper
• Nogle boligejere kan vælge at undlade at flytte for at undgå 

at betale boligsalgsgevinstskat, og det kan mindske mobilite-
ten mellem de eksisterende boligejere.

• Uden fradrag for tab bliver boligsalgsgevinstskatten ikke 
symmetrisk (det er et ønske fra nogle, men ikke et lovgiv-
ningsmæssigt eller økonomisk krav, at beskatning er symme-
trisk, og det er ikke alle skatter, der opfylder dette krav).

• Alt andet lige faldende indkomst til statskassen på grund af 
udfasning af den løbende ejendomsværdiskat. 

Fordele ved salgsgevinstskat ved hver handel  
frem for ”exit”-skat:
• (Fordelagtig for fællesskabet, statskassen, nye boligejere, ik-

ke-boligejere)
• løbende indtægt til statskassen, i stedet for først ved exit 

(som måske kan komme efter 50 år).
• Sikker indtægt og større indtægt, da tab (i vores model) ikke 

modregnes.
• Højere grad af ligestilling mellem eksisterende og nye kom-

mende boligejere, da boligsalgsgevinster beskattes og der-
med ikke kan tages ubeskåret med.

• Begrænsning af finanssektorens og ejendomsmæglernes mu-
lighed for at tjene tykt på ejerbolighandler.

• Stærkest beskatning og begrænsning af ulighedsskabende 
boligsalgsgevinster og dermed mest ligestilling mellem leje-
re og ejere.

Fordele ved ”exit”-skat frem for salgsgevinstskat  
ved hver handel:
• (Fordelagtig for eksisterende boligejere, mobilitet blandt ek-

sisterende boligejere, finanssektor, ejendomsmæglere)
• Eksisterende boligejere kan købe og sælge med skattefri ge-

vinster og bruge dem til at købe nye boliger for, og beskattes 
først, når de realiserer gevinsten.

• Eksisterende boligejere skal kan bruge deres skattefri ge-
vinst ved salg af ejerbolig til at købe en ny ejerbolig for. Dette 
fremmer mobiliteten for eksisterende boligejere. 

• Symmetrisk beskatning til fordel for boligejeren: hvis bolig-
ejeren har tab ved en bolighandel kan dette tab modregnes i 
skat for tidligere eller kommende gevinster.

Fordele og ulemper ved forskellige typer af boligbeskatning

 FORDELE

 Løbende beskatning  Skat ved ”exit” eller salg  

 • Sikkert provenu • Mindsker problemer ved for dyre boliger  

 • Alle betaler grundskyld* • Beskatter kapitalgevinster direkte

 • Prisregulering. • Prisregulering

 • Mindsker kapitalgevinster, • Mindsker kapitalgevinster, 

   der forvrider samfundsøkonomien.  der forvrider samfundsøkonomien

 • Vi kender indtægten • Vi ved hvor stor en del af gevinsten, vi beskatter. 

  
ULEMPER

 •   Dyrere at bo •   Administration (hvis fradrag for forbedringer) 

 •   Alle betaler grundskyld* •   Usikkert provenu.

 •   Bestemmes af det kapitaliserede marked •   Stillingtagen til evt. fradrag for forbedringer

 •   Dyrt for de fattige at bo attraktivt •   Stillingtagen til vurdering af værdi af nybyggede/

 •   Beskatning der ikke direkte har forbindelse til indkomst  selvbyggede boliger

 •   Kan også beskatte non-profit boliger

 •   Vi ved reelt ikke, hvor stor en af gevinsten, vi beskatter

 * I forslaget tages der kun stilling til, at ejerboliger skal betale grundskyld og ikke om almene skal.  
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6.1 RESOLUTION OM FN,  
MILITÆRE AKTIONER OG 
DANMARKS FREMTIDIGE 
ROLLE

Forslag 6.1 er trukket, jf. forslag 6.3.

Denne resolution ligger i forlængelse af den resolution om FN 
som blev vedtaget på årsmødet i 2009, der opsummerer Enheds-
listens analyse af og forslag til ændringer af FN. Med denne re-
solution ønsker vi at præcisere hvilke forudsætninger, der skal 
være opfyldt, før der kan blive tale om at gribe ind med militæ-
re forholdsregler.

Før der som absolut sidste udvej tages skridt til militær indgriben i 
en konflikt må alle former for freds- og konfliktmægling være for-
søgt. Initiativet hertil vil ofte blive forestået af FN, der kan udde-
legere opgaven til regionale og mellemstatslige organisationer.

Der må som det første nedsættes en uvildig fact-finding kom-
mission til at skaffe nødvendig information om konfliktens bag-
grund, parter, positioner, hensigter og eventuelt udenlandske 
interesser og indblanding. Altsammen for at forhindre at der 
handles på et skrøbeligt beslutningsgrundlag og under påvirk-
ning af en mediedækning, som alt for ofte ikke afdækker kon-
flikternes sammensatte karakter og hvor medierne desuden ac-
cepterer militært betinget fortrolighed (embedded).

Sideløbende hermed må der nedsættes en bredt sammensat 
mæglingsgruppe  bestående af diplomater, kulturfolk, konflikt-
forskere, forhandlings- og forsoningseksperter, der udelukken-
de er fra stater og organisationer, der ikke har særlige interesser 
i det pågældende konfliktområde. 

Desuden kan der gennemføres høringer, hvor konfliktens par-
ter får mulighed for at fremlægge deres synspunkter og egne 
forslag til løsninger, før der interveneres.

Forhandlingerne må gives den tid, de behøver for at sikre at 
der findes frem til løsninger, som alle parter kan leve med.

Endelig kan der forberedes tvangsforanstaltninger i form af 
økonomisk boycot, handelsboycot, våbenembargo, afbrydelse 
af diplomatiske forbindelser m.m.

Hvis alt dette er afprøvet og viser sig at være forgæves, og det 
besluttes at gribe militært ind er det vigtigt, at det bliver på be-
tingelse af FN mandat. Samtidigt må der sættes grænser for FN 
missionens beføjelser og det konkrete mandat må fastsættes 
fra gang til gang

FN-missionen kan have form af
• indsættelse af fredsskabende FN-styrker, der kan afvæbne 

konfliktens parter og overvåge en våbenhvile eller beskyt-
te civile befolkningsgrupper mod at blive taget som gidsler og 
udsat for voldsomme overgreb.

• benyttelse af FN-politi til at beskytte lokalsamfundene
• inddragelse af civile hjælpearbejdere – jurister, socialarbejde-

re m.fl. der ved noget om den menneskelige dimension af kon-
flikter og vold.

Danmarks fremtidige rolle
Danmarks såkaldt aktivistiske rolle i udenrigspolitikken bør i 
fremtiden først og fremmest bestå i at medvirke til freds- og 
konfliktløsning og deltagelse i humanitære indsatser. Det er af-
gørende, at få slået fast at demokrati kommer nedefra. Man kan 
ikke bombe sig til demokrati oppefra. Danmark kan være med til 
at skabe bedre vilkår for at befolkningen kan skabe demokrati, 
fx ved at indgå i freds- og konfliktløsning og ved at støtte demo-
kratiske organisationer. 

Vi skal satse på at opbygge kompetencer på disse områder - 
meget gerne sammen med de andre nordiske lande.

Det betyder bl.a. at vi
• ikke skal købe kampfly, men fly der kan bruges til opgaver 

som søredning og overvågning af forurening mm.
• ikke skal bygge krigsskibe, men skibe der kan anvendes til 

redningsopgaver, fiskeriinspektion, forureningsbekæmpelse 
og som hospitalsskibe.

• ikke skal købe eller bygge tanks, men mineryddere mm. 
Samtidig skal den indsats organisationer, der arbejder med civilt 
beredskab, med internationalt humanitært arbejde og med kon-
fliktforebyggelse opprioriteres. Der skal opbygges en tilstræk-
kelig kapacitet, der vil gøre det muligt at rykke ud med humani-
tær bistand meget hurtigt. Både i forhold til naturkatastrofer og 
krige. 

Ingen tror i dag, at der kan komme en udenlandsk invasion af 
Danmark. Derfor er der intet behov for et forsvar, der kan imø-
degå en sådan invasion. Derfor bør militæret, som vi kender det 
i dag, nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, 
der kan stå for et evt. danske bidrag til fredsbevarende FN-ind-
satser.  

Der skal opbygges en langt stærkere forskning i fredsarbejde 
og konfliktløsning. Det kan ske ved at etablere en gruppe af in-
ternationale konfliktmæglere i samarbejde med de øvrige nordi-
ske lande, som via forskningen kan få vejledning om, hvor kon-
flikter kan opstå og finde løsninger, før konflikterne er gået i 
hårdknude. 

FOTO:  jAN WOlAK/ISTOcK
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Den internationale retsorden
Vi skal være med til at styrke og reformere FN og den internatio-
nale retsorden. Enhedslisten går ind for en international retsor-
den, hvor et folk har ret til at gøre oprør mod diktatur og besæt-
telse – om nødvendigt også med våben, som frihedskæmperne i 
Danmark. Men det er afgørende hvilke midler, der anvendes. Må-
let helliger ikke midlet. Tværtimod har vi alt for ofte set, at mid-
lerne påvirker målet. Hvis der begås krigsforbrydelser og men-
neskeretskrænkelser i kampen mod et diktatur, så ender det 
ofte med at de, der bekæmpede diktaturet selv bliver diktatorer. 
Enhedslisten er klart imod terror i betydningen vold mod uskyl-
dige civile. Og det uanset om terror begås af en diktator eller af 
de, der gør oprør mod diktatoren. 

Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdig-
hed, men vi støtter ikke nødvendigvis alle de, der konkret kæm-
per. Der kan være organisationer, der bruger metoder vi er imod. 
Der kan være organisationer, som har en politisk holdning vi er 
uenige i. 

Enhedslisten vil arbejde for at der ydes støtte til demokrati-
ske organisationer overalt i verden, herunder ikke mindst fagli-
ge organisationer og kvindeorganisationer. Det er afgørende for 
opbygning af demokrati, at der er stærke folkelige organisatio-
ner. Og at sådanne organisationer er i dialog med organisationer 
i andre lande. 

Vi vil arbejde for øget ulandsbistand, herunder fattigdoms-
bekæmpelse, og for en bæredygtig udvikling, både i forhold til 
mennesker og miljø.

Og ikke mindst vil vi arbejde for en langt mere lige fordeling 
af verdens ressourcer, der kan være med til at mindske risikoen 
for konflikter. 

Selvom FN er præget og begrænset af de magtforhold, der her-
sker i verden, står vi ikke overfor en håbløs opgave. Vi er overbe-
viste om, at de fleste mennesker i verden også ønsker fred, social 
retfærdighed og frihed fra undertrykkelse. FN blev netop dan-
net på baggrund af disse ønsker efter 2. Verdenskrig, hvor kri-
gen havde svækket imperialismen. Kampen for et bedre FN er 
også en kamp for en bedre regering i hver enkelt stat og for at 
svække imperialismen globalt. Det er Enhedslistens opgave at 
være en del af denne kamp og styrke det internationale freds- 
og solidaritetsarbejde med kæmpende undertrykte folk.

6.1.1 ÆF til ”Resolution om FN..”
Side 47, linje 38

I begyndelsen af afsnittet ændres følgende (som konsekvens af 
ændringsforslaget nedenfor):
”Før der som absolut sidste udvej tages skridt til militær indgri-
ben i en konflikt må alle former for freds- og konfliktmægling 
være forsøgt.” ændres til:
”Før der som sidste udvej tages skridt til militær indgriben i en 
konflikt må alle former for freds- og konfliktmægling som ho-
vedregel være forsøgt.”

Til sidst i afsnittet tilføjes:
Udvikler en konflikt sig, så der åbenlyst kan forventes folkedrab, 
kan FN i absolut yderste nødstilfælde med det nødvendige man-
dat indsætte fredsbevarende styrker efter de ovenfor beskrev-
ne retningslinier, inden diplomatiet har været fuldt afprøvet for 
at standse folkedrabet og skille parterne. De diplomatiske pro-
cesser skal iværksættes sideløbende og fortsætte, når folkedra-
bet er standset, parterne er skilt, våbenhvile er opnået etc.

Begrundelse
Det er et glimrende forslag, men der må være en mulighed for 
hurtig indgriben i yderste nødstilfælde.

FN og omverdenen reagerede ikke aktivt over for folkedra-

bene i Rwanda. Havde vi brugt den foreslåede model dengang, 
havde de nået at slå hinanden ihjel i nøjagtigt samme omfang, 
som de gjorde (800.000). Hvad gør vi så? Stiller os op med denne 
resolution i hånden og siger, at vi gjorde skam, hvad vi kunne? 
Det løber mig koldt ned ad ryggen!

Det er fedt nok, hvis det beskrevne virker, men diktatorer og 
voldelige regimer tager ikke hensyn til, at der ligger nogle reso-
lutioner om menneskerettigheder og krigsførelse. Derfor må vi 
også erkende, at der i yderste nødstilfælde kan være behov for, 
at FN kan gribe ind og standse en så dræbende konflikt, som den 
vi så i Rwanda og så tage diplomatiet derfra.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød

6.1.2 ÆF til ”Resolution om FN..”
Forslag 6.1.2 er trukket, jf. forslag 6.3.
Side 48, linje 31

I linje 31 tilføjes overskriften ”Reform af FN”

I linje 32 indsættes nyt afsnit:
”FN er en nødvendig institution til håndtering af konflikter. Den 
globale udvikling gør, at FN er mere nødvendig end nogensinde. 
Der tegner sig fremtidige konflikter om dominans i Stillehavs-
området, i Arktis, måske i rummet og kamp om de sidste fossile 
brændsler, om vandforsyningen og andre ressourcer. Samtidig 
er der brug for handlekraft for at kunne håndtere globale proble-
mer som finanskapitalens uansvarlighed, klimaproblemerne og 
påtage sig ansvar for klimaflygtninge.

Men FN er præget af tab af autoritet, magtesløshed og svag 
økonomi. Organisationen har behov for tre afgørende ændrin-
ger:
• FN skal have den nødvendige kapacitet til at indgå aktivt i 

freds- og konfliktløsning
• FN skal afspejle af nutidens geopolitiske realiteter
• FN skal ændre betingelserne for magtanvendelse ved folke-

drab, etnisk udrensning og forbrydelse mod menneskeheden.
Vi vil arbejde for en reform, der indeholder følgende punkter:
• FN og medlemslandene skal opbygge kapacitet og kompe-

tencer, der aktivt kan medvirke til freds- og konfliktløsning 
– i samarbejde med de enkelte landes freds- og konfliktforsk-
nings institutter

• afskaffelse af vetoretten i Sikkerhedsrådet
• kun faste pladser i Sikkerhedsrådet besat med de folketals-

mæssigt og økonomisk afgørende lande i de forskellige ver-
densdele

• oprettelse af Regionale Råd til supplement af Sikkerhedsrå-
det

• præcisering af kriterierne for økonomisk eller militær magt-
anvendelse mod et medlemsland, også omfattende de situa-
tioner, som ikke er dækket af FN-Pagten, men af Right to Pro-
tect

• krav om kvalificeret flertal, f.eks. 2/3, for magtanvendelse så-
vel i Sikkerhedsrådet som i det pågældende Regionale Råd

• etablering af en selvstændig FN-styrke til håndhævelse af 
FNs beslutninger (som det oprindelig var tanken), f.eks. fi-
nansieret ved en procentdel af de enkelte landes militærbud-
getter.

Det er hovedbestyrelsens og folketingsgruppens opgave at ska-
be folkelig og parlamentarisk opbakning, der kan bære en sådan 
reform igennem.”

Derefter fortsætter resolutionen med: ”Vi er overbeviste om...”

Stillet af Christian Juhl, Silkeborg, Nikolaj Villumsen, Ydre Nørre-
bro, og Lole Møller, Brønshøj-Vanløse
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6.2 Krig, fred og FN
Forslag 6.2 er trukket, jf. forslag 6.3.
Stillet som alternativ til forslag ”6.1 Resolution om FN, militære 
aktioner og Danmarks fremtidige rolle”

Denne resolution er udarbejdet dels med udgangspunkt i den re-
solution om FN, der blev vedtaget på årsmødet i 2009, dels på 
baggrund af vores erfaringer og diskussioner i perioden siden 
da, ikke mindst i forbindelse med interventionen i libyen sidste 
år.

Imperialismen fører til krig 
Den verden vi lever i er desværre langt fra fredelig. Krig og kon-
flikt er hverdag mange steder. Det skyldes først og fremmest det 
verdensomspændende system, vi kalder imperialismen. Det er 
den globale kapitalisme, hvor der er kamp om adgang til marke-
der og ressourcer. Denne kamp udgør et kompliceret spil, hvor 
der er modsætninger mellem imperialistiske magter som USA, 
EU og Kina.  Disse regeringer og herskende grupper som på den 
anden side har fælles interesse i, at andre lande bliver fastholdt 
under deres kontrol. 

Danmark er et imperialistisk land. Som et lille land, er Dan-
mark afhængig af alliancer for at kunne optræde imperialistisk. 
Danmark er med i EU og har samtidig en meget tæt alliance med 
USA. Alliancen med USA er bl.a. til gavn for Mærsk, der opererer 
globalt og har store interesser i USA og kontrakter med USA’s mi-
litær. 

Det er en af venstrefløjens vigtigste opgaver at afsløre og be-
kæmpe imperialismen. Det skal naturligvis ikke føre til en ukri-
tisk støtte til diktatoriske regimer, der er i konflikt med imperia-
listiske magter, men heller ikke til blåstempling af vestlig propa-
ganda om humanitære interventioner og regimeskift. I kampen 
mod undertrykkelse og for demokrati er de imperialistiske mag-
ter en meget ringe og upålidelig alliancepartner.

FNs rolle er tvetydig
FN blev dannet på baggrund af det massive ønske om at und-
gå fremtidige krige efter verdenskrigenes rædsler. FN pagtens 
erklærede formål er at forhindre krig og militære aggressioner, 
gennem et tæt og regelbaseret samarbejde mellem ligeberetti-
gede nationer, og forbedre de sociale og økonomiske forhold for 
verdens folkeslag. Enhedslisten deler til fulde FNs målsætning. 
Kun gennem et ligeværdigt samarbejde mellem verdens folke-
slag kan krig, konflikt undgås og den globale junglelov udfor-
dres. FN kan udgøre en vigtig modvægt til regionale stormagter 
som EU, Kina og supermagten USA.

Desværre har FN aldrig kunnet leve op til sit formål. Vi har væ-
ret vidne til utallige angrebskrige og konflikter uden at FN har 
kunnet eller ville forhindre dem, og FNs indsats har været præ-
get af dobbeltmoral. Der er talrige eksempler på, at der gælder 
forskellige regler alt efter stormagternes interesser. I Afghani-
stan har vi set hvordan krig og besættelse med massive kræn-
kelser af menneskerettighederne bliver ført med FN-mandat.

Problemet er, at FN uanset de smukke ord i FN-pagten, ikke 
for alvor har ændret ved de imperialistiske stormagters domi-
nans. Dette har også et konkret udtryk i sikkerhedsrådet, hvor 
sejrherrerne fra 2. verdenskrig er permanente medlemmer og 
har veto-ret. Det betyder, at der kun bliver sat magt bag ordene, 
når det passer stormagterne. FN har dog i en række tilfælde, som 
f.eks. i forbindelse med invasionen af Irak udgjort en modvægt 
til stormagternes interesser.

En lang række FN-institutioner har til formål at forbedre for-
holdene for verdens befolkning. De spiller hver især en positiv 
rolle, uanset om det er ved at påpege menneskerettighedskræn-
kelser eller hjælpe flygtninge fra krig. Men der er en næsten om-
vendt proportionalitet mellem deres positive rolle og den vægt, 
de rigeste lande tildeler disse institutioner.

Enhedslisten ønsker at styrke FN på det sociale og økonomi-
ske område Vi ønsker derfor også de internationale organisatio-
ner, der regulerer handel og økonomi nedlagt og erstattet af in-
stitutioner i FN-regi, der sætter sociale og miljømæssige hensyn 
over markedsinteresser.

Enhedslisten støtter en reform af FN, således at stormagter-
nes indflydelse minimeres, f.eks. at deres vetoret i sikkerheds-
rådet bortfalder. Samtidig skal FNs fredsbevarende rolle og fo-
kus forstærkes.

Erfaringerne fra Libyen
I libyen blev en FN-resolution meget hurtigt brugt til at NATO 
greb ind, med Frankrig og Storbritannien som drivende kræf-
ter, og støttede den ene side i en borgerkrig meget aggressivt. 
Den danske regerings forsikringer til Enhedslisten, om at der 
ikke var tale om en krig for en regimeskifte, viste sig at være helt 
værdiløse.

libyen krigen har demonstreret at når NATO først har fået 
en autorisation fra sikkerhedsrådet til at gå i krig – så kræver 
det en ny resolution fra sikkerhedsrådet at trække denne til-
bage – og en ny resolution kræver enstemmighed blandt de 
permanente medlemmer. Dvs. en resolution fungerer som en 
autorisation til at gå i krig der ikke uden videre kan trækkes 
tilbage.

NATO misbrugte FN mandatet til en klassisk regimeskifte ope-
ration, som vi har set det i Irak og Afghanistan. Det viste sig ikke 
bare at være et svigt overfor FN mandatet, men førte også til 
kaos i libyen med grove overtrædelser af menneskerettighe-
derne og mulige etniske udrensninger til følge. Derfor vil det 
fremover være vigtigt for Enhedslisten, hvem der vil være le-
dende i en aktion, som den i libyen. Borgerkrigen i libyen førte 
til et regimeskifte – men samtidig er de nye magthavere i libyen 
blevet bundet op på en alliance med NATO. 

Vi har meget lidt reel dokumentation for hvilke civile og mili-
tære krigen og bombekampagnen førte til. Det er meget tvivl-
somt om udviklingen i libyen vil føre i demokratisk retning og 
libyerne blive de reelle herrer i libyen efter gadaffi. Meget tyder 
på at libyen reelt bliver underlagt vestlige interesser.

Danmarks deltog i krigen med en 7 måneder lang bombekam-
pagne hvor 6 danske F 16 fly fløj 600 missioner, smed 923 såkald-
te præcisionsbomber og brændte 16 millioner liter flybrændstof 
af, til en pris af 620 millioner kroner. 

Det var libyenkrigens ironiske logik at NATOs interventi-
on startede med det angivelige formål at stoppe belejringen af 
Benghazi pga. bekymringen over drab på civilbefolkningen og 
den sluttede med belejringen af Sirte, hvor NATO støttede an-
griberne, uden at den vestlige presse rejste spørgsmålet om ci-
vile ofre.

Disse meget negative erfaringer vil indgå i Enhedslistens vur-
dering i fremtiden, af forslag om at Danmark skal deltage i mili-
tære interventioner.

Den internationale retsorden
Enhedslisten går ind for en international retsorden, hvor et folk 
har ret til at gøre oprør mod diktatur og besættelse – om nød-
vendigt også med våben, som frihedskæmperne i Danmark. 
Men det er afgørende hvilke midler, der anvendes. Målet helli-
ger ikke midlet. Tværtimod har vi alt for ofte set, at midlerne på-
virker målet. Hvis der begås krigsforbrydelser og menneskeret-
tighedskrænkelser i kampen mod et diktatur, så ender det ofte 
med at de, der bekæmpede diktaturet, selv bliver diktatorer. En-
hedslisten er klart imod terror i betydningen vold mod uskyldi-
ge civile. Og det uanset om terror begås af en diktator eller af de, 
der gør oprør mod diktatoren. Eller om terroren begås af demo-
kratisk valgte regeringer.

Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdig-
hed, men vi støtter ikke nødvendigvis alle de, der konkret kæm-
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per. Der kan være organisationer, der bruger metoder vi er imod. 
Der kan være organisationer, som har en politisk holdning, vi er 
uenige i.

Enhedslisten vil arbejde for, at der ydes støtte til sociale og 
demokratiske organisationer overalt i verden, herunder ikke 
mindst faglige organisationer og kvindeorganisationer. Det er 
afgørende for opbygning af demokrati, at der er stærke folkelige 
organisationer. Og at sådanne organisationer er i dialog med or-
ganisationer i andre lande.

Vi vil arbejde for øget ulandsbistand, herunder fattigdoms-
bekæmpelse, og for en bæredygtig udvikling, både i forhold til 
mennesker og miljø. Og ikke mindst vil vi arbejde for en langt 
mere lige fordeling af verdens ressourcer, der kan være med til 
at mindske risikoen for konflikter.

Danmarks fremtidige rolle og det danske militær
Danmark rolle i fremtiden bør først og fremmest være at med-
virke til freds- og konfliktløsning og deltage i humanitær ind-
sats. Det er afgørende at få slået fast at demokrati kommer ne-
defra. Man kan ikke bombe sig til demokrati oppefra. Danmark 
kan være med til at skabe bedre vilkår for at befolkningerne kan 
skabe demokrati, fx ved at indgå i freds- og konfliktløsning og 
ved at støtte demokratiske organisationer og sociale bevægel-
ser. Vi skal satse på at opbygge kompetencer på disse områder - 
meget gerne sammen med de andre nordiske lande.

Det betyder bl.a. at vi ikke skal købe kampfly, men fly der kan 
bruges til overvågning i forhold til søredning, forurening mm. 
Ikke bygge krigsskibe, men skibe der kan anvendes til søred-
ning, fiskeriinspektion, forureningsbekæmpelse og som ho-
spitalsskibe. Ikke købe eller bygge tanks, men minerydere, osv. 
Samtidig bør organisationer der arbejder med civilt beredskab, 
internationalt humanitært arbejde samt for konfliktforebyggel-
se opprioriteres. Vi skal opbygge kapacitet så vi meget hurtigt 
kan rykke ud med humanitær bistand. Både i forhold til naturka-
tastrofer og krige. 

Ingen tror i dag at der kan komme en udenlandsk invasion af 
Danmark. Derfor er der intet behov for et forsvar der kan imø-
degå en sådan invasion. Derfor bør militæret som vi kender det i 
dag nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, der 
kan stå for det danske bidrag til fredsbevarende FN-indsats. En-
hedslisten støtter ethvert forslag om færre midler til militæret 
og færre professionelle soldater.  Det er et selvstændigt mål at 
bekæmpe militarismen og militariseringen af vores samfund. 
Der skal derimod opbygges en langt stærkere forskning i freds-
arbejde og konfliktløsning. 

venstrefløjens holdning til militær intervention
Krige opstår ofte pga. social nød og kaos, pga. stormagters ind-
blanding og fremme af økonomiske og politiske særinteresser. 
Krig bliver brugt til at undertrykke befolkningers legitime ret til 
at ville styre sig selv og deres økonomi. 

Derfor er indsatsen mod krig – før den opstår – og først og 
fremmest fra civile, den vigtigste fredsindsats. 

Respekt for folkeretten og staternes suverænitet er også vig-
tig for at hindre jungleloven i at råde. 

 Militære såkaldt fredsskabende FN-operationer kan dog i eks-
treme situationer være sidste udvej til at skabe sikre zoner til 
flygtninge eller til at forhindre alvorlige overgreb som etnisk 
udrensning eller folkemord. Enhedslisten kan i sådanne ekstre-
me tilfælde støtte militære operationer.
 
Det er en forudsætning for Enhedslistens støtte:
• At Enhedslisten forud for en beslutning har foretaget en 

selvstændig og grundig analyse af situationen og de invol-
verede politiske og økonomiske interesser med inddragelse 
af såvel uafhængig ekspertise samt partiets egne udvalg og 
eksperter.

• At Interventionen har et præcist og utvetydigt FN-mandat.
• At interventionen ikke bliver brugt af stormagterne til at sik-

re deres interesser i området eller gennemtvinge et rege-
ringsskifte i deres favør.

 
Det er desuden afgørende for Enhedslistens stillingtagen:
• At andre former for tvangsforanstaltninger i form af økono-

misk boycot, handelsboycot, våbenembargo, afbrydelse af di-
plomatiske forbindelser mv. er forsøgt og har vist sig at være 
forgæves.

• At der er gennemført en international uvildig fact-finding 
mission for at skaffe information om konfliktens baggrund, 
parter, positioner, hensigter og udenlandske interesser og 
evt. indblanding. Med det formål at forhindre at der handles 
på et skrøbeligt beslutningsgrundlag under påvirkning af en 
skæv mediedækning.

• At alle relevante former for freds- og konfliktmægling er for-
søgt. Forhandlingerne må gives den nødvendige tid.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro, Helge Bo Jensen, Albertslund, 
Anders Hadberg, Nørrebro Park, og Lene Rygaard Jessen, Al-
bertslund

6.2.1 ÆF til ”Krig, fred og FN”
Side 49, linje 125

I afsnittet ’Den internationale retsorden’, efter sætningen ”.. om 
nødvendigt også med våben, som frihedskæmperne i Danmark.” 
tilføjes:
”Danmarks tilslutning til de internationale terrorlister skal 
stoppes straks.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge

6.2.2 ÆF til ”Krig, fred og FN”
Side 49, linje 134

I afsnittet ’Den internationale retsorden’, efter sætningen ”.. de, 
der gør oprør mod diktatoren. Eller om terroren begås af demo-
kratisk valgte regeringer.” tilføjes:
”; men vi erkender også, at der kan forekomme utilsigtede civi-
le tab i forbindelse med aktioner udført af modstandsgrupper og 
nationale oprørsbevægelser.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge

6.2.3 ÆF til ”Krig, fred og FN”
Side 49, linje 135

I afsnittet ’Den internationale retsorden’ slettes sætningen
” Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdig-
hed, men vi støtter ikke nødvendigvis alle de, der konkret kæm-
per. Der kan være organisationer, der bruger metoder vi er imod. 
Der kan være organisationer, som har en politisk holdning, vi er 
uenige i.”

I stedet indsættes sætningen: 
”Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdig-
hed, men vi tillader os altid at have en konstruktiv, kritisk dialog 
med disse bevægelser – hvoraf nogle naturligt ligger Enhedsli-
sten politisk nærmere end andre.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge
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6.3 Resolution om FN,  
militære aktioner  
og Danmarks rolle
Dette forslag erstatter forslag 6.1 fra HB-flertallet og 6.2 fra 
Lene Rygaard Jessen, Helge Bo Jensen, Mikael Hertoft og Anders 
Hadberg samt ændringsforslag 6.1.2 fra Lole Møller, Nikolaj Vil-
lumsen og Christian Juhl idet disse forslag trækkes.

Hovedbestyrelsen beklager at det har taget noget tid at nå 
frem til et fælles forslag, men bedre sent end aldrig. 

Den foreliggende resolution er dels udarbejdet med udgangs-
punkt i den FN-resolution, der blev vedtaget på årsmødet i 2009, 
dels på baggrund af vores erfaringer og diskussioner i perioden 
siden da - ikke mindst i forbindelse med interventionen i libyen 
i marts 2011.

Resolution skal først og fremmest tjene som grundlag og vej-
leding for fremtidige beslutninger om støtte til militære missio-
ner i FN-regi og præcisere hvilke forudsætninger, der skal være 
opfyldt, før der kan blive tale om at gribe ind med militære for-
holdsregler.

Erfaringer fra libyen krigen  
FN autoriserede med henvisning til den nye doktrin ”Responsi-
bility to Protect” i resolution 1973 medlemslandene til at tage 
alle nødvendige skridt til at beskytte civilbefolkningen i Beng-
hazy og påtage sig til opgaven med at etablere en No-Fly Zone.

Opfordringen blev fulgt af en række NATO-lande med Frankrig 
og Storbritannien som drivende kræfter. De deltagende lande mis-
brugte under NATO-kommandoen hurtigt FN-mandatet til meget 
aggressivt at støtte den ene side i en borgerkrig og til at gå efter 
et regimeskifte, som det tidligere er set i Irak og Afghanistan. Den 
danske regerings forsikringer om, at interventionen nøje ville hol-
de sig inden for det givne mandat, viste sig at være tomme.

Mandatet blev groft overtrådt. Er mandatet først blevet gi-
vet, kræver det ny enstemmighed i Sikkerhedsrådet at træk-
ke det tilbage.  Der er således stor risiko for, at et givent mandat 
kan komme til at fungere som carte blanche til at bryde et nok så 
snævert og begrænset mandatet med mindre det nøje overvå-
ges at mandatet overholdes.

Interventionen startede med det angivelige formål at stoppe 
belejringen af Benghazi på grund af bekymringen for foreståen-
de drab på civilbefolkningen og den sluttede med belejringen af 
Sirte, hvor Nato støttede angriberne uden at der blev sat spørgs-
målstegn ved de civile ofre, der forekom her.

libyen er i dag præget af betydelige indre spændinger og mod-
sætninger mellem forskellige befolkningsgrupper. Der forekom-
mer grove overtrædelser af menneskerettighederne, hvor bl.a. 
forskellige etniske grupper udsættes for krænkelser.

Hændelsesforløbet viser:
• at krige som hovedregel fører til problematiske resultater, og 

at faren for målforskydning er overhængende.
• at der til stadighed er fare for, at en intervention især vil blive 

misbrugt af stormagterne til at sikre egne interesser.
• at det spiller en afgørende rolle hvem, der bliver de ledende 

aktører i en given aktion.
• at princippet om “Responsibility to protect”, hvor man i en 

globaliseret verden ikke vil se passivt til at borgere i et land 
bliver mishandlet af deres egne regeringer, kolliderer med det 
princip i international lov, der forbyder indblanding i et frem-
med lands indre anliggender i respekt for den nationale selv-
bestemmelsesret.

• at det er vigtigt at præcisere at kriterierne for økonomisk og 
militær magtanvendelse mod et medlemsland også gælder 

de situationer, som ikke er dækket af FN-pagten, men af ”Re-
sponsibility to protect”, så det misbrug, som NATO gennem-
førte i libyen, undgås i fremtiden.

• at stormagternes rolle skal minimeres fx. ved bortfald af ve-
toretten, samtidig med at FNs fredsbevarende rolle og fokus 
forstærkes.

• at Danmarks muligheder for at gøre en forskel ligger i at bi-
drage til forebyggelse af og fredelig løsninger på eksisteren-
de konflikter og at Danmark dermed vender sin udenrigspoli-
tik væk fra NATO og USA og i stedet prioriterer FN. 

Den imperialistiske verdensorden
Krig og konflikt er hverdag mange steder. Enhver indblanding 
udefra vil påvirke magtforholdene i de pågældende konflikto-
mråder og resultatet vil ofte blive et andet end forventet. Der 
pågår en intens kamp om markeder og dominans. Stormagter-
ne forfølger geopolitiske mål og søger kontrol med vigtige na-
turressourcer – alt lige fra olie og metaller til vand. Mange kon-
flikter har deres rod i historiske modsætninger, der er et resul-
tat af kolonitidens skematiske opdelinger af landområder uden 
hensyn til lokale økonomiske og befolkningsmæssige forhold.  I 
dag spiller nationalstaterne ikke samme rolle som tidligere målt 
med den indflydelse, som den internationale finanskapital råder 
over. Internationale organisationer som IMF, WTO og Verdens-
banken udøver sammen med de 147 største multinationale sel-
skaber total økonomisk dominans, som de fleste nationalstater 
er ude af stand til at matche.

Især USA har udfoldet en brutal fremfærd i verdens kriseom-
råder. Den økonomiske krigsførelse har bl.a. bestået i privatise-
ring af offentlige virksomheder, underminering af sociale sy-
stemer, afvikling af strukturer til regulering af de frie markeds-
kræfter, bekæmpelse af fagbevægelserne og andre folkelige or-
ganisationer. 

Samtidig bliver  stadig flere militære opgaver udliciteret til 
private korps og firmaer. Mange steder råder der en krigsøkono-
mi baseret på illegal handel med narkotika, våbensmugleri og 
opkrævning af beskyttelsespenge. Det giver lokale krigsher-
rer mulighed for at vinde fodfæste og hverve fattige mennesker 
som soldater.

FNs rolle og muligheder er ikke uafhængig af de eksisteren-
de magtforhold og konflikternes karakter. Der kan være tale om 
internationale konflikter mellem to eller flere selvstændige sta-
ter, mellem tidligere kolonimagter og befolkninger, der kæmper 
for reel økonomisk og politisk selvstændighed og indre konflikter 
mellem befolkningsgrupper inden for en stat. Ofte vil konflikter-
ne antage blandingsformer og have meget sammensat karakter.

Det er fortsat en af venstrefløjens vigtigste opgaver at be-
kæmpe imperialismen og blotlægge og afsløre de imperialistiske 
interesser, der som oftest skjuler sig bag de fine ord om demo-
krati og menneskerettigheder. Det skal ikke føre til en ukritisk 
støtte til diktatoriske regimer, der er i konflikt med imperialisti-
ske magter, men heller ikke til blåstempling af vestlig propagan-
da om humanitære interventioner og regimeskift. I kampen mod 
undertrykkelse og for demokrati er de imperialistiske magter en 
meget ringe og upålidelig alliancepartner.

Militære aktioner som sidste udvej
Før en militær indgriben kan komme på tale som en absolut sidste 
udvej for at skabe sikre zoner for flygtninge, forhindre alvorlige 
overgreb som etnisk udrensning, folkemord og forbrydelser mod 
menneskeheden, må der arbejdes på at finde politiske løsninger.

En væsentlig opgave består i at afdække og fremskaffe infor-
mation om konfliktens baggrund, parternes hensigter og positi-
oner og en vurdering af risikoen for at udenlandske interesser 
vil medføre indblanding i og optrapning af konflikten. En sådan 
viden er en nødvendig forudsætning for at undgå, at der hand-
les på et skrøbeligt beslutningsgrundlag og under påvirkning af 
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en mediedækning, som alt for ofte ikke afdækker konflikternes 
sammensatte karakter og hvor medierne selv optræder som par-
ter i konflikten og desuden accepterer militært betinget censur. 

Som et led i en freds-og konfliktløsningproces må der søges 
nedsat en bredt sammensat mæglingsgruppe bestående af di-
plomater, kulturfolk, konfliktforskere, forhandlings- og forso-
ningseksperter. Initiativet kan udgå fra FN, regionale organi-
sationer eller stater, der ikke har særlige interesser i konflikten, 
men som kan påtage sig rollen som mægler.

Som et led i denne proces kan der desuden tages skridt til at 
gennemføre høringer, hvor konfliktens parter får mulighed for at 
fremlægge deres synspunkter og egne forslag til løsninger. Det er 
vigtigt, at forhandlingerne gives den nødvendige tid som gør det 
muligt, at finde frem til løsninger, som alle parter kan leve med.

Hvis sådanne mæglingsforsøg viser sig resultatløse, kan der 
iværksættes sanktioner i form af økonomisk boycot, handelsre-
striktioner, våbenembargo, afbrydelse af diplomatiske forbin-
delser mm., idet det dog må tages i betragtning at sådanne initi-
ativer ofte vil ramme civilbefolkningen i højere grad end konflik-
tens ledende grupper.

Viser sådanne freds- og konfliktløsningsforsøg sig at være 
forgæves må det nøje overvejes om, der skal gribes ind med så-
kaldt fredsbevarende eller fredsskabende forholdsregler. Det 
kan komme på tale, at indsætte styrker fra FNs medlemslande, 
der har til opgave afvæbne konfliktens parter, overvåge en vå-
benhvile eller beskytte civile befolkningsgrupper mod at blive 
taget som gidsler og udsat for voldsomme overgreb. Også i den-
ne fase vil det være vigtigt, at inddrage civile hjælpearbejdere 
såsom jurister, socialarbejdere m.fl., der ved noget om den men-
neskelige dimension af konflikter og vold.

Uanset om der gribes ind i en konflikt med fredsbevarende el-
ler fredsskabende forholdsregler skal der formuleres snævre og 
præcise grænser for en sådan FN-missions beføjelser. Det kon-
krete mandat og adgangen til sanktioner må fastsættes fra gang 
til gang og må ikke føre til indgriben i en borgerkrig på den ene af 
parternes side. Desuden skal mandatet være tidsbegrænset.

En forudsætning for Enhedslistens støtte kan sammenfattes i 
følgende:
• at Enhedslisten forud for en beslutning har foretaget en selv-

stændig og grundig analyse af situationen og de involvere-
de politiske og økonomiske interesser med inddragelse af så-
vel uafhængig ekspertise samt partiets egne udvalg og eks-
perter.

• at interventionen har et præcist og utvetydigt FN-mandat.
• at interventionen ikke bliver brugt af stormagterne til at sik-

re deres interesser i området eller gennemtvinge et rege-
ringsskifte i deres favør.

Danmarks fremtidige rolle
Danmarks såkaldt aktivistiske rolle i udenrigspolitikken bør i 
fremtiden først og fremmest bestå i at medvirke til freds- og 
konfliktløsning og deltagelse i humanitære indsatser. Det er af-
gørende, at få slået fast at demokrati kommer nedefra. Man kan 
ikke bombe sig til demokrati oppefra. Danmark kan være med til 
at skabe bedre vilkår for at befolkningen kan skabe demokrati, 
fx ved at indgå i freds- og konfliktløsning og ved at støtte demo-
kratiske organisationer. 

Vi skal satse på at opbygge kompetencer på disse områder - 
meget gerne sammen med de andre nordiske lande.
Det betyder bl.a., at vi
• ikke skal købe kampfly, men fly der kan bruges til opgaver 

som søredning og overvågning af forurening mm.
• ikke skal bygge krigsskibe, men skibe der kan anvendes til 

redningsopgaver, fiskeriinspektion, forureningsbekæmpelse 
og som hospitalsskibe.

• ikke skal købe eller bygge tanks, men mineryddere mm.

Samtidig skal den indsats, der ydes af organisationer, der arbej-
der med civilt beredskab, med internationalt humanitært arbej-
de og med konfliktforebyggelse opprioriteres. Der skal opbyg-
ges en tilstrækkelig kapacitet, der vil gøre det muligt at rykke ud 
med humanitær bistand meget hurtigt. Både i forhold til natur-
katastrofer og krige. 

Ingen tror i dag, at der kan komme en udenlandsk invasion af 
Danmark. Derfor er der intet behov for et forsvar, der kan imø-
degå en sådan invasion. Derfor bør militæret, som vi kender det 
i dag, nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation, 
der kan stå for et evt. danske bidrag til fredsbevarende FN-ind-
satser.  

Der skal opbygges en langt stærkere forskning i fredsarbejde 
og konfliktløsning. Det kan ske ved at etablere en gruppe af in-
ternationale konfliktmæglere i samarbejde med de øvrige nordi-
ske lande, som via forskningen kan få vejledning om, hvor kon-
flikter kan opstå og finde løsninger, før konflikterne er gået i 
hårdknude. 

Enhedslisten støtter ethvert forslag om færre midler til mili-
tæret og professionelle soldater. Det er et selvstændigt mål at 
bekæmpe militarismen og militariseringen af samfundet.

Den internationale retsorden
Vi skal være med til at styrke og reformere FN og den internati-
onale retsorden.

Enhedslisten går ind for en international retsorden, hvor et folk 
har ret til at gøre oprør mod diktatur og besættelse – om nødven-
digt også med våben, som frihedskæmperne under den tyske be-
sættelse af Danmark. Men det er afgørende hvilke midler, der an-
vendes. Målet helliger ikke midlet. Tværtimod har vi alt for ofte set, 
at midlerne påvirker målet. Hvis der begås krigsforbrydelser og 
menneskeretskrænkelser i kampen mod et diktatur, så ender det 
ofte med at de, der bekæmpede diktaturet selv bliver diktatorer. 
Enhedslisten er klart imod terror i betydningen vold mod uskyldi-
ge civile. Og det uanset om terror begås af en diktator, af de der gør 
oprør mod diktatoren eller af demokratisk valgte regeringer.

Enhedslisten støtter kamp for demokrati og social retfærdig-
hed, men vi støtter ikke nødvendigvis alle de, der konkret kæm-
per. Der kan være organisationer, der bruger metoder vi er imod. 
Der kan være organisationer, som har en politisk holdning vi er 
uenige i. 

Enhedslisten vil arbejde for at der ydes støtte til demokrati-
ske organisationer overalt i verden, herunder ikke mindst fagli-
ge organisationer og kvindeorganisationer. Det er afgørende for 
opbygning af demokrati, at der er stærke folkelige organisatio-
ner. Og at sådanne organisationer er i dialog med organisationer 
i andre lande. 

Vi vil arbejde for øget ulandsbistand, herunder fattigdoms-
bekæmpelse, og for en bæredygtig udvikling, både i forhold til 
mennesker og miljø.

Og ikke mindst vil vi arbejde for en langt mere lige fordeling 
af verdens ressourcer, der kan være med til at mindske risikoen 
for konflikter. 

Reform af FN
FN er en nødvendig institution til håndtering af konflikter. Den 
globale udvikling gør, at FN er mere nødvendig end nogensinde. 
Der tegner sig fremtidige konflikter om dominans i Stillehavs-
området, i Arktis, måske i rummet og kamp om de sidste fossile 
brændsler, om vandforsyningen og andre ressourcer. Samtidig 
er der brug for handlekraft for at kunne håndtere globale proble-
mer som finanskapitalens uansvarlighed, klimaproblemerne og 
påtage sig ansvar for klimaflygtninge.

Men FN er præget af tab af autoritet, magtesløshed og svag 
økonomi. 

FN-pagtens erklærede formål er at forhindre krig og militær ag-
gression gennem et ligeværdigt regelbaseret samarbejde mellem 



53Årsmøde 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

verdens folkeslag og nationer. FN er imidlertid ikke et folkenes 
verdensparlament, men et samarbejde mellem regeringer.

Enhedslisten vil presse på for en reform FN, der vil sætte orga-
nisationen i stand til at at udgøre en vigtig modmagt til de impe-
rialistiske stormagters dominans og forfølgelse af særinteresser.
Enhedslisten støtter en reform af FN, der sætter fokus på FNs 
fredsbevarende opgaver og rolle.
Der skal arbejdes for,  
• at FN og medlemslandene kan opbygge kapacitet og kompe-

tencer, der aktivt kan medvirke til freds- og konfliktløsning 
– i samarbejde med de enkelte landes freds- og konfliktforsk-
nings institutter

• at vetoretten afskaffes i Sikkerhedsrådet og erstattes af be-
slutninger taget med fx 2/3 kvalificeret flertal

• at der oprettes Regionale Råd som supplement til Sikkerheds-
rådet

Selvom FN er præget og begrænset af de magtforhold, der her-
sker i verden, står vi ikke overfor en håbløs opgave. Vi er overbe-
viste om, at de fleste mennesker i verden også ønsker fred, social 
retfærdighed og frihed fra undertrykkelse. FN blev netop dan-
net på baggrund af disse ønsker efter 2. Verdenskrig, hvor kri-
gen havde svækket imperialismen. Kampen for et bedre FN er 
også en kamp for en bedre regering i hver enkelt stat og for at 
svække imperialismen globalt. Det er Enhedslistens opgave at 
være en del af denne kamp og styrke det internationale freds- 
og solidaritetsarbejde med kæmpende undertrykte folk.

Fredskamp og folkelig mobilisering
Der er bundet umådelige økonomiske ressourcer i oprustning, 
våbenhandel og krigsførelse.

Danmark deltog i en 7 måneder lang bombekampagne med 6 
danske F16, der fløj 600 missioner, smed 923 såkaldte præcisi-
onsbomber og brændte 16 millioner liter flybrændstof af til en 
pris af 620 millioner kr.

Det svenske analyseinstitut har netop opgjort tal, der viser at 
omsætningen i den globale våbenindustri i 2010 var på svimlen-
de 2.271 milliarder kroner hvilket svarer til en stigning på 60 % 
siden 2002. Våbenindustrien lever tilsyneladende i en uende-
lig højkonjunktur. Den voldsomme vækst skyldes dels krigene i 
Mellemøsten, dels en uafbrudt modernisering af våben, der har 
aftjent deres værnepligt. 

Disse enorme summer kunne frigøres til at styrke FNs indsats 
på de sociale, økonomiske  og humanitære områder.

Der er behov for at få mobiliseret en global fredsbevægelse, 
hvor kampen for nedrustning og afrustning og iværksættelse 
kampagner mod krigens købmænd er helt centrale opgaver. 

6.3.1 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51, overskriften

Overskriften rettes til ”Resolution om FN, fredsarbejde og kon-
fliktløsning”

Generel begrundelse, også for de øvrige forslag  
fra Jo Falk Nielsen, Århus
Vi så det med libyen-interventionen, og vi ser det i Bahrain. Alt 
afhængigt af vestens interesser bliver der krævet humanitær 
interviention eller vendt blikket væk. For når det gælder magt, 
betyder civilbefolkningen intet. Man kan bruge den som und-
skyldning for indgreb eller blot se væk, mens den bliver fjernet.

Og FN er ikke stærkere end medlemsstaterne tillader organi-
saionen at være, men trods bureaukrati og nepotisme gør den en 
indsats for at forebygge. Derimod misbruger især USA som per-
manent medlem Sikkerhedsrådet til de interventioner, der pas-
ser stormagten og nedlægger veto – om nødvendigt – når en mu-

lig resolution går imod Israel. Bemærk at USA har militærbaser 
overalt i verden, har droner flyvende over Pakistan, Somalia og 
formentlig mange andre steder. Hvad empiriet taber i økono-
misk magt, kompenserer det for med militær. 

Vi skal ganske enkelt ikke støtte nogen militær intervention 
uagtet der er FN-mandat (Sikkerhedsrådet) og hvilken magt der ta-
ger initiativ til det, så længe Sikkerhedsrådet fungerer som utro-
værdigt som det gør som Vestens/USAs forlængede arm. Forsla-
get siger det jo selv – man kan ikke bombe sig til demokrati oppefra!

Hvad vi skal gå ind for, er afrustning og freds- og konflikt 
forskning og mægling. Vi skal bekæmpe de internationale orga-
nisationer som IMF, Verdensbanken og WTO, der modarbejder et-
hvert forsøg på mere ligelig fordeling af goderne og i stedet hjæl-
per kapitalen i form af de transnationale selskaber. Og så skal vi 
prioritere fredsbevægelserne meget mere end vi hidtil har gjort.

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig.

6.3.2 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51 linje 19-23

Ændres til ”Resolutionen skal markere, at vi er blevet klogere af 
erfaringerne fra libyen-interventionen og fremover fastholder 
Enhedslistens støtte til fredsarbejdet og til freds- og konflikt-
forskning og –løsning. Man kan ikke bombe sig til fred”.
Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig ikke. Forholder sig ikke direkte til de forudsæt-
ninger, der beskrives i dokumentet, men skal vel tolkes som at 
Enhedslisten aldrig nogensinde kan støtte militær indgriben i 
forbindelse med folkemord.

6.3.3 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51, linje 53-74

Ændres til: ”Hændelsesforløbet viser klart, at vi skal afvise en-
hver deltagelse i militære interventioner, uagtet om de kaldes 
humanitære eller beskyttende. Imens NATO humanitært inter-
venerede i libyen, blev Bahrains protesterende befolkning an-
grebet og undertrykt af saudi-arabiske tropper, tilkaldt af Bah-
rains hersker. Her blev der ikke talt om humanitær intervention. 
Vi kan som parti ikke støtte militære interventionen og vil mod-
arbejde, at Danmark går med i sådanne fremover.”

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig ikke. Forholder sig ikke direkte til de forudsæt-
ninger, der beskrives i dokumentet, men skal vel tolkes som at 
Enhedslisten aldrig nogensinde kan støtte militær indgriben i 
forbindelse med folkemord. Situationen i Bahrain  kunne vel ret 
beset også kræve en international reaktion. Forslaget vil have 
som konsekvens at hele afsnittet om militære aktioner som sid-
ste udvej slettes. Til gengæld slås det i afsnittet om DKs rolle fast 
at vi ikke skal tage del i militære aktioner. Det fritager os imidler-
tid ikke for at tage stilling til indhold og form af international ind-
griben foretaget af andre.

6.3.4 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51 linje 75-78

Ændres til: ”Danmarks mulighed for at gøre en forskel ligger i 
at bidrage til forebyggelse og fredelige løsninger på konflikter. 
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Danmark skal derfor vende sin udenrigspolitik væk fra NATO og 
USA og i stedet prioritere arbejdet i FN”.

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig

6.3.5 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51 linje 118-123

Fra punktummet efter menneskerettigheder linje 118 til og med 
linje 123 slettes.

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig ikke

6.3.6 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51, linje 121-123

Ændres så der kommer til at stå ” I kampen mod undertrykkel-
se og for demokrati er de imperialistiske magter en umulig alli-
ancepartner.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge
HB tilslutter sig ikke. Det er uklart, hvad der menes med allian-
cepartner. Man kan godt forestille sig, at imperialistiske magter 
”gør det rigtige” i konkrete situationer og at vi derfor også stiller 
krav til, hvad de bør gøre – uden at de derfor er alliancepartnere.

6.3.7 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 51 linje 125

Fra side 51, linje 125 til side 52, linje 48 - hele stykket om militæ-
re aktioner - slettes.

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig ikke

6.3.8 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 52 linje 21-23

Ændres så der kommer til at stå
”Viser sådanne freds- og konfliktløsning forsøg sig at være for-
gæves må det nøje overvejes om, der skal gribes ind med freds-
bevarende forholdsregler.”

Begrundelse
Enhedslisten og Danmarks skal stoppe med at støtte ”fredsska-
bende aktioner” det er bare et andet ord for voldelige aktioner, 
som reglen til fordel for en af parterne i en national konflikt.

Stillet af Niels Rolskov, Køge

HB tilslutter sig ikke. Forslaget indebærer at vi går tilbage til 
holdningen før 2009-resolutionen.

6.3.9 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 52 linje 51

Indsættes (tilføjelse mellem ordet ’udenrigspolitikken’ og ’bør’): 

Danmarks såkaldte aktivistiske rolle i udenrigspolitikken har 
været krigsaktivistisk udenrigspolitik, ført i samarbejde med 
USA og NATO. Det er krige ført i krigsindustriens og olieindu-
striens interesser, oftest søgt legitimeret under foregivelse 
af at beskytte en civilbefolkning. Danmarks rolle bør i fremti-
den…

Begrundelse
Ændringsforslaget har til hensigt at tydeliggøre hvilke kræfter 
der står bag dansk udenrigspolitik (p.t.).

Stillet af Ole Odgaard, Carsten Andersen, Århus, og Henning Ja-
cobsen, Amager

HB tilslutter sig ikke. Forenklet fremstilling. Der er også geopoli-
tiske, indenrigspolitiske interesser på spil og også kamp om an-
dre naturresurser f.eks. mineraler, metaller og vand.

6.3.10 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 52 linje 51-52

Ændres til ”Danmarks såkaldt aktivistiske rolle i udenrigspoli-
tikken skal i fremtiden alene bestå i...”

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig ikke.

6.3.11 ÆF til ”Resolution om FN…”
side 52 linje 51-53

Ændres så der kommer til at stå

”Danmarks aktive rolle i udenrigspolitikken skal i fremtiden be-
stå i freds- og konfliktløsning og deltagelse i humanitære ind-
satser. Det er afgørende, at få..”

Begrundelse
Ordet aktivistisk udenrigspolitik er blot ”newspeak” for først S’s 
og senere VKO’s store lyst til at fare rundt i verdenen og skabe 
voldelige konflikter sammen med US og andre villige – den perio-
de skal være slut nu og Danmark skal igen kendes på vores freds-
bevarende og humanitære indsats.

Stillet af Niels Rolskov, Køge

HB tilslutter sig

6.3.12 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 52 linje 92-93

linjerne slettes.

Begrundelse
Det er fuldt tilstrækkeligt, at der efterfølgende står: ”Enhedsli-
sten går ind for..”. Formuleringen ”Vi skal være med til..” er både 
patetisk og uden realitetssans.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 14/imod 2/
undlader 5) Danmark har en stemme i FN. Enhedslisten skal være 
med til at den bruges til styrkelse af den internationale retsor-
den mm.
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6.3.13 ÆF til ”Resolution om FN…”
side 52 linje 97

efter ”af Danmark” indsættes ny linie
”Danmarks tilslutning til de internationale terrorlister skal 
stoppes straks.”

Stillet af Niels Rolskov, Køge

HB tilslutter sig.

6.3.14 ÆF til ”Resolution om FN…”
side 52 linje 109

Efter punktummet tilføjes
”men vi erkender også, at der kan forekomme utilsigtede civile 
tab i forbindelse med aktioner udført af modstandsgrupper og 
nationale oprørsbevægelser.”

Begrundelse
Der har bredt sig en trist praksis i El for, at vi nærmest per auto-
matik slår hånden af helt naturlige forbundsfæller i den interna-
tionale kamp blot fordi de reelt eller endnu værre blot postuleret 
har været indblandet i aktioner hvor der beklagelige men absolut 
utilsigtede civile tab. Konkret ser jeg frem til den dag hvor vi igen 
i El på talerstolen og i forsamlinger igen med respekt kan udtale 
vores solidaritet og støtte til bevægelser som PFlP og FARc

Stillet af Niels Rolskov, Køge

HB tilslutter sig ikke.

6.3.15 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 52 linje 123 - side 53, linje 27

Afsnittet erstattes af:

Reform af FN?
FN har altid været en kontroversiel størrelse, som det har væ-
ret svært at nå til enighed om på venstrefløjen. Det hænger sam-
men med, at FN på den ene side er en svag størrelse, som kun har 
den magt, som stormagterne vil give den. Det er karakteristisk, 
at FNs samlede budget kun er på 45 mia. kr. (godt tre gange mere 
end Århus Kommunes).

På den anden side er FN så ideologisk højt profileret, at det kan 
have en selvstændig betydning. Dette modsætningsforhold ses 
måske bedst illustreret ved at se på forholdet mellem FNs gene-
ralforsamling, som ved flere lejligheder har taget progressive 
beslutninger og fx har været på tværs af USA’s og ofte også Is-
raels interesser. Og på den anden side FNs Sikkerhedsråd, som er 
styret af stormagternes vetoret.

Det samme modsætningsforhold ser vi mellem underorgani-
sationer af FN, hvor nogle regionalt og symbolsk kan spille en 
progressiv rolle og fx Verdensbanken, som mest er USA’s forlæn-
gede arm og budgetmæssigt uden for FNs kontrol.

I den bedste af alle verdener kunne Enhedslisten sagtens 
forestille sig et bedre og reformeret FN. Men så længe kapitalis-
men forsat hersker på verdensplan, vil FN forsat have den be-
grænsning, at FN vil være et fælles-organ for kapitalistiske re-
geringer. 

Og følgelig vil det aldrig udvikle sig til et people-to-people-sam-
arbejdsorgan for alle verdens befolkninger. Man kan med en vis 
rette sige, at folkelige demonstrationer i 2003 potentielt var en 
stærkere kraft mhp. at forhindre Irak-krigen end FN-systemet. 

Når FN (selv ud fra sine egne præmisser: at forhindre krig og 

militær aggression) stort set altid har svigtet i sine første 67 år, 
er der ingen grund til at forvente, at det vil ændre sig kvalitativt 
i de næste mange år. Derfor giver det ingen mening, at et par-
ti som Enhedslisten skal se det som sit projekt at reformere FN, 
som flere på venstrefløjen har foreslået. 

Begrundelse:
Ændringsforslaget taler i vid udstrækning for sig selv. Men for 
blot for at understrege det udsigtsløse i projektet, er det jo ikke 
bare noget vi skal have en Søvndal (udenfor pædagogisk ræk-
kevidde) med på. Og så længe vi ikke kan vinde vores nærmeste 
allierede for at FN overholder sine egne vedtagelser, er det må-
ske en kende urealistisk, at vi skulle vinde over halvdelen af ver-
dens regeringer for et BEDRE FN.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 3/
undlader 6)

6.3.16 ÆF til ”Resolution om FN…”
side 53 linje 21-23

Efter punktummet i linje 109. Ændres så der kommer til at stå 
”FN blev netop dannet på baggrund af disse ønsker efter 2. Ver-
denskrig, hvor Sovjetunionens dyrebare indsats imod nazis-
men/fascismen havde svækket imperialismen. Kampen..”

Stillet af Niels Rolskov, Køge

HB tilslutter sig ikke. De allieredes og modstandsbevægelsernes 
samlede indsats bidrog til nazismens/fascismens fald.

6.3.17 ÆF til ”Resolution om FN…”
Side 53 linje 29

Ændres til ”Fredsarbejde og folkelig mobilisering”

Stillet af Jo Falk Nielsen, Århus

HB tilslutter sig.

6.3.18 ÆF til ”Resolution om FN…”

jeg vil foreslå der indarbejdes to ting i resolutionen.
1 FN skal nedsætte et udvalg til at føre kontrol med våbenhan-
 del. Medlemslandene skal indberette våbenhandler de delta- 
 ger i. Udvalget skal regelmæssigt udgive en rapport, over ind- 
 beretningerne og egne indsamlede oplysninger. 
2 Danmark skal arbejde for en konvention, hvor underskriver-
 ne forpligter sig til ikke at deltage i våbenhandler, med lan- 
 de der overtræder internationale konventioner (menneske- 
 rettigheder m.v.)

Begrundelse
De to ting vil måske ikke ændre så meget i verden, men vil være 
med til at kaste lys over omfanget af international våbenhan-
del. Samtidigt vil det være interessant at se hvilke demokratiske 
lande der mener de har ret til at opruste diktatorer.

Stillet af Jørgen Bodilsen, Nordøstsjælland

HB tilslutter sig forslaget og foreslår , at det indarbejdes i afsnit-
tet om Danmarks fremtidige rolle
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7. INDKOMNE FORSLAG

7.1 Forslag om fjernelse af satsforskellene  
på dagpenge 
Fremover vil Enhedslisten konsekvent arbejde for, at der kun 
skal være én sats for dagpengemodtagere, nemlig højeste sats.

Begrundelse:
I øjeblikket resulterer 92-93 % af samtlige satsberegnin-
ger i højeste sats, hvorfor man altså holder liv i et vold-
somt bureaukrati for 7-8 % af samtlige dagpengemodtagere.  
Det vil derfor endda være sandsynligt, at man samfunds-
mæssigt vil kunne spare penge på at fjerne satsforskellene. 
Naturligvis vil visse borgelige argumentere for, at det vil resul-
tere i en situation, hvor det bliver svært at besætte visse lavt-
lønnede jobs. Men kan vi forsikre: det skyldes jo blot, at lønnen 
for disse jobs er for lav. At en rengøringsassistent, der knok-
ler sig af dage på et tidspunkt af døgnet, hvor resten af landet 
knapt er stået op, ikke modtager en løn, der berettiger ham el-
ler hende til højeste sats, er jo ganske enkelt bare urimeligt. 
Fjernelsen af satsforskellene skal også råde bod på den situ-
ation, der er opstået i forbindelse med indførelsen af det nye 
indkomstregister - den såkaldte e-indkomst. Det har pr. 1. maj 
bl.a. den alvorlige konsekvens, at den personlige tilmelding til 
jobcentret - ”tilmeldt uden ydelse” - ikke længere er en mulig-
hed. Den har ellers hidtil beskyttet a-kassemedlemmer med del-
tids-sæsonarbejde, så de har kunnet bevare deres højeste dag-
pengesats, indtil et sæsonjob f.eks. sluttede.

Nedenfor er gengivet et eksempel fra en bornholmsk kon-
tekst.

Eksempel - reglerne efter de gamle administrative regler:
En HK’ere mister sit kontorjob i Rønne på Bornholm til 25.000 
kr. om måneden og bliver ledig. Vedkommende kan få maksi-
male dagpenge, svarende til 16.596 kr. om måneden (tal fra 
2011). I turistsæsonen lykkedes det vedkommende at få et mid-
lertidigt job i fem måneder, 30 timer om ugen til turisterhver-
vets minimalløn, svarende til 14.836 kr. i løn om måneden. 
Når turistsæsonen er slut kan personen igen få den maksimale 
dagpengesats, fordi han/hun er personligt tilmeldt jobcentret 
og jævnligt bekræfter at stå til rådighed for et fuldtidsjob

Eksempel - reglerne med de nye administrative regler:
HK’eren har mistet sit kontorjob i Rønne til 25.000 kr. om måneden 
og er blevet ledig. Vedkommende kan få maksimale dagpenge, 
svarende til 16.596 kr. om måneden (tal fra 2011). I turistsæsonen 
lykkedes det vedkommende at få et typisk midlertidigt job i fem 
måneder i 30 timer om ugen til turisterhvervets minimalløn, sva-
rende til 14.836 kr. om måneden. Når turistsæsonen er slut, be-
regnes de nye dagpenge, og de vil udgøre 12.285 kr. om måneden 
Denne HK’er mister 4.311 kroner hver måned i dagpenge, når 
vedkommende er tilbage i ledighedskøen.

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, 
Jens Lund Hansen, Bornholm, Mette Hedegaard, Ballerup, Jens 
Peter Kaj Jensen, Madrid, Martin Mørch, Skive, Per Schwalbe, 
Bornholm, Erik Mortensen, Bornholm,  Hans Jørgen Vad, Århus, 
John Joseph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, Ingeli-
se Bech Hansen, Odense, Michael Schølardt, Sydhavnen, Ulf Vin-
cents Olsen, Odense, Rune H. Jacobsen, Århus

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.2 Ingen skal leve for under 13.000 kr. om må-
neden
Kapitalismens krise har ført til en forstærket hetz mod arbejds-
løse, førtidspensionister, studerende og andre modtagere af 
overførselsindkomster. Enhedslisten afviser på det kraftig-
ste dette forsøg på at sende kriseregningen videre til grupper, 
der er uden skyld i krisens opståen. I stedet for nye forringelser 
for modtagerne af overførselsindkomster, vil Enhedslisten sik-
re alle voksne indbyggere i Danmark ret til en mindste-indkomst 
på 13.000 kroner om måneden. Dette vil vi gøre ved at lade de 
rige, bankerne og de store virksomheder, der blev forgyldt un-
der det økonomiske opsving, betale regningen for krisen. En så-
dan samfundsmæssig mindste-indkomst betyder samtidig et 
opgør med den fattigdom, der voksede eksplosivt under VKO’s 
10 år ved magten. 

Enhedslisten vil derfor hæve alle overførselsindkomster-
ne til de når niveauet på mindst 13.000 kroner om måneden. 
Alle overførselsindkomster, herunder selvfølgelig også den 
nye mindste-indkomst, skal reguleres fuldt ud i forhold til den 

FOTO: WWARBy/FlIcKR
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gennemsnitlige lønudvikling på arbejdsmarkedet. Dette inde-
bærer bl.a. et langt enklere ydelsessystem, væsentligt mindre 
kontrol og bureaukrati samt afskaffelse af satspuljen, der hid-
til har sikret, at overførselsindkomsterne er sakket bagud i for-
hold til lønningerne. Mindste-indkomsten skal være individu-
el, hvilket vil sige, at den er en rettighed for alle voksne men-
nesker i Danmark, der derfor ikke kan pålægges at forsørge an-
dre voksne. 

Enhedslisten er naturligvis udmærket klar over, at kravet om 
en mindste-indkomst på 13.000 kroner om måneden vil møde 
stor modstand såvel blandt arbejdsgiverne og regeringen som 
den borgerlige opposition. Derfor opfordrer vi til, at dette krav 
rejses på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne, i bolig-
kvarterne samt i fagforeningerne og andre folkelige bevægel-
ser, da kun massivt pres fra neden kan sikre, at det bliver til vir-
kelighed.

Begrundelse: 
I Enhedslisten har vi flere på årsmøder vedtaget kravet om en 
samfundsmæssig mindste-indkomst. Oprindeligt lå beløbet 
på 12.000 kroner om måneden, hvilket ved et senere årsmø-
de blev hævet til 13.000 kroner. Den seneste vedtagelse er fra 
2006, hvorfor det er på tide at få vedtagelsen genopfrisket, ikke 
mindst set i lyset af den omfattende debat om fattigdom og for-
holdene for modtagerne af overførselsindkomster, der har væ-
ret siden regeringsskiftet. Nogle vil måske mene, at beløbet 
burde være højere, men niveauet er valgt for ikke at svække a-
kasserne. Hvis man alligevel mener, at beløbet er for lavt eller 
at forslaget har andre mangler, opfordres man til at stille æn-
dringsforslag.

Stillet af Århus afdeling

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver behand-
let på dette årsmøde, da hovedindholdet i forslagene blev vedta-
get på sidste årsmøde under overskriften: ”Bolig-social politik – 
udsatte boligområder”, herunder afsnittet: ”Bekæmp fattigdom-
men, ikke de fattige og deres boliger”. Og det er forslag, som der 
løbende arbejdes for.

7.3 letbaner frem for metro 
Enhedslisten har en miljøvenlig, social og rationel trafikpolitik.

Derfor foretrækker vi under alle omstændigheder og på alle 
strækninger letbaner/sporvogne frem for metrobyggeri.

letbaner er mindst 5 gange billigere per km end metrobygge-
ri og metrobyggeri er meget miljøbelastende, for eksempel med-
fører metrocityringsbyggeriet 1 mio. lastbilkørsler alene fra ud-
gravningen i Nørrebroparken. 

letbaner giver mindst 5 gange så meget strækning for de sam-
me penge, og giver dermed meget mere kollektiv trafik til mange 
flere mennesker, dermed er letbaner både mest socialt og mest 
økonomisk ansvarlige. 

Den eneste grund til at foretrække metro frem for letbane er, 
hvis man ønsker at bilerne skal have  mest mulig plads på veje-
ne. Det ønsker Enhedslisten ikke, tværtimod sætter vi stor pris 
på at letbanerne fortrænger biltrafik og er et tydeligt og synligt 
alternativ i gadebilledet.
 
Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver be-
handlet på dette årsmøde, da forrige årsmøde og hovedbesty-
relsen har prioriteret 3 hovedpunkter: Boligskattepolitik, FN-
resolution og strategidebat. I øvrigt arbejdes der netop på let-
baneløsninger i Storkøbenhavn i disse måneder (januar 2012 og 
fremefter).

7.4 gode og billige boliger til alle! 
Enhedslisten arbejder for et retfærdigt samfund, hvor alle, uan-
set indkomst og status, har mulighed for at bo sundt og godt i et 
område, hvor de gerne vil bo. Enhedslisten arbejder for lighed 
og for en sund samfundsøkonomi. Enhedslisten arbejder for at 
fremme fælleseje af jord, fællesejede non-profit boliger og fæl-
les demokratiske beslutninger. 

De almene boliger er den eneste boligform, der opfylder vo-
res mål om lighed, lige muligheder og lige adgang for alle. Det er 
også den eneste boligform, der opfylder vores mål om et speku-
lationsfrit samfund.

For at tibyde en tilgængelig og demokratisk boligform for 
alle og til at bære den boligsociale anvisning på en afbalanceret 
måde, er der brug for meget mere end de 20 %, som de almene bo-
liger udgør af den nuværende boligmasse. Det er ikke holdbart, 
at hele 80 % af boligerne i Danmark ikke skal være tilgængelige 
for alle og ikke skal tage et socialt ansvar.

Vores politik er at give bedre og mere retfærdige økonomiske 
vilkår til de almene boliger, og at skabe flere almene boliger både 
ved nybyggeri og ved at skabe muligheder for at omlægge eksi-
sterende boliger til den spekulationsfri og socialt ansvarlige bo-
ligform. 

Nybyggeri skal være alment
Hvis vi ønsker et samfund med social retfærdighed og en stabil 
økonomi, så skal de nye boliger være almene.

Bortset fra familier, der selv er bygherre på deres eget en-fa-
miliehus, så skal alt nyt boligbyggeri være alment.

Almengørelse af de private udlejningsboliger
Det private udlejningsbyggeri er dybt problematisk på den 
måde, at en person eller et firma ejer og tjener på en bolig som 
andre mennesker bor i. Det viser sig også i praksis, at det er i den-
ne sektor, at de allerværste boliger og lejeforhold eksisterer. 

Enhedslisten mener, at ingen fremadrettet skal kunne købe 
sig til at eje mere end tre boliger og mener, at kapitalselskaber 
slet ikke skal kunne eje boliger. Fremtidigt skal kun almene bo-
ligselskaber kunne købe udlejningsejendomme. Således vil alle 
private udlejningsejendomme med tiden blive almene. Indtil da 
skal der genindføres en meget skarp regulering af den private 
boligudlejning. De private udlejningsejendomme skal også bi-
drage med lejligheder til den kommunale boligsociale anvisning 
på samme niveau som almene boliger med en tilsvarende bebo-
ersammensætning.

Beboere i private udlejningsejendomme skal have de samme 
kollektive demokratiske rettigheder som beboere i almene bo-
liger, herunder retten til at bestemme budget og dermed husle-
je, der fremover skal være omkostningsbestemt plus en offent-
lig fastsat forrentning af ejerens kapital. 

Mange af de almene boliger var oprindeligt ikke demokratisk 
styret af beboerne, men af selskaberne uden beboerrepræsen-
tation. Den samme demokratisering, som de har gennemgået, 
skal gennemføres for de private udlejningsejendomme.

Andelsboligernes fremtid
De private andelsboligforeninger er blevet kapitaliseret i en grad, 
så de snarere minder om ejerboliger. Dermed har de medvirket til 
at gøre det alt for dyrt at bo, medvirket til boligboblen og mistet 
deres eksistensberettigelse. Tilmed er en stor del af de køben-
havnske andelsboligforeninger privatiserede kommunale udlej-
ningsejendomme, der næsten foræret væk til de daværende be-
boere, som siden har kunnet sælge dem dyrt. Dette har igen været 
gratis og skattefri penge til tilfældige mennesker og til gengæld 
meget dyrere boliger for dem, der har købt sig ind senere.  

løsningen er at andelsboligerne kommer tilbage til de oprin-
delige tanker ved at blive en del af den tilbageværende spekula-
tionsfri og demokratiske boligform, nemlig den almene.



58 Årsmøde 2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

For hver privat/kapitaliseret andelsboligforening skal der 
dannes en almen andelsboligforening, som gradvist eller med 
det samme overtager ejendommen ved at overtage andelene til 
en pris, som maksimalt er den, som sælger i sin tid har givet for 
den. 

Den almene andelsboligforening styres af beboerne på sam-
me måde som andre almene boligforeninger og kan f.eks. orga-
niseres som AAB, hvor den enkelte boligafdeling har stor selv-
bestemmelse. Foreningen skal selv kunne vælge sit eget servi-
ceniveau på tilsvarende vis, som de gør i dag. Demokratiet og 
selvstyret skal bevares og udvides på alle felter, kun med en be-
grænsning, nemlig at der skal være en åben venteliste og tages 
del i den boligsociale anvisning på lige fod med de eksisterende 
almene boligafdelinger. 

Den almene andelsboligforening skal kunne overtage den 
enkelte andel til den pris som beboeren har betalt for ande-
len. Hvis vurderingen er lavere, så er det vurderingsprisen, der 
gælder. Alternativt kan foreningen vælge at overtage både an-
del og den restgæld, der er fra finansieringen brugt til at købe 
andelen. Andele skal kun kunne sælges til den nye almene an-
delsboligforening, der også skal have ubegrænset ret til over-
for långiver at opsige og omfinansiere lån både fra den gamle 
forening og fra de enkelte andele. De private andelsboligfor-
eninger, der har for dårlig økonomi, f.eks. på grund af swap-lån, 
skal kunne erklæres konkurs, før de rekonstrueres og overgår 
til den nye almen forening. långiverne må bære ansvaret for 
deres handlinger.

Ret til almengørelse af ejerboliger
Enhver boligejer skal have ret til at få almengjort sin bolig og 
fortsætte som lejer i boligen, der ved fraflytning genudlejes på 
samme måde som alle andre almene boliger. Den almengjorte bo-
lig kan finansieres via de eksisterende kreditforeningslån i ejen-
dommen, eventuelt med forlængelse og/eller omlægning. Det er 
kun lån til selve boligkøbet og forbedring af ejendommen, der 
kan indgå i den almengjorte boligs økonomi. Penge til forbrug 
lånt med sikkerhed i ejendommen skal fortsat være låntagerens 
eget ansvar.

Det er ikke meningen, at der skal lægges offentlige penge i sel-
ve almengørelsen. Det skal ikke være muligt at kapitalisere en 
gevinst ved almengørelse, da eventuel friværdi kommer til at 
indgå i boligens drift.

De insolvente boligejere vinder deres frihed ved almengørel-
se, men mister muligheden for senere at sælge til en bedre pris, 
der måske overstiger lånet, og de mister ejerskabet til deres bo-
lig, men vinder en almen lejekontrakt til den samme bolig.

Muligheden for almengørelse er Enhedslistens bud på, hvor-
dan boligejere kan sikres imod at gå fra hus og hjem. Fortsatte 
tilskud til ejerboligformen via skattesystemet er hverken et til-
strækkeligt eller holdbart middel.

Grundskyld og ejendomsværdiskat
Den kommunale grundskyld skal bevares, men de almene boli-
ger fritages. Kommunerne kompenseres for dette af staten og 
overkompenseres, så det er attraktivt at huse de spekulations-
fri boliger. 

De private andelsboligforeninger skal fremover betale ejen-
domsværdiskat, indtil de omlægges til almene andelsboligfor-
eninger. 

Tvangsbidrag til Landsbyggefonden er en boligskat som 
skal afskaffes
De fleste almene lejere betaler over huslejen til landsbygge-
fonden. Det er i den sidste ende staten, der bestemmer, hvordan 
disse penge bruges, og de har bestemt, at en stor del af penge-
ne skal bruges på offentlige opgaver som f.eks. plejehjemsbyg-
geri og socialpolitik. Dermed må bidragene regnes som en skat. 

Vi mener, at denne særskat på de spekulationsfrie almene 
boliger skal afskaffes. I stedet skal staten finansiere disse of-
fentlige opgaver via skattebetaling fra alle borgere, ikke kun 
de almene beboere. landsbyggefonden skal fremover finan-
sieres via de almindelige skatter, og de boligafdelinger, der har 
betalt mere, end de har fået igen, skal have udbetalt deres net-
tobetaling. En del af disse boligafdelinger har meget brug for 
pengene til renovering og modernisering, blandt andet fordi 
de har skullet betale til fonden i stedet for selv at kunne bru-
ge pengene. 

Boligsikring
For de almene boliger skal boligsikringen til lavindkomstgrup-
per udvides til et generelt tilskud til boligerne af tilsvarende 
størrelse, så det sikres, at de ikke kun er attraktive for en be-
stemt del af befolkningen.

Begrundelse
Dette forslag gør vores boligpolitik konstruktiv og komplet i for-
hold til ejerformer. En boligsocial politik og en ejerboligskattepo-
litik er vigtige, men ikke nok til at løse vores problemer med den 
uretfærdige boligpolitik. 

For at få en positiv, afbalanceret og nogenlunde komplet bo-
ligpolitik bør vi have en politik omkring almengørelse af boliger.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver behand-
let på dette årsmøde, da hovedindholdet i forslaget blev vedta-
get på sidste årsmøde under overskriften: ”Bolig-social politik – 
udsatte boligområder”.  På dette årsmøde har forrige årsmøde og 
hovedbestyrelsen prioriteret 3 hovedpunkter: Boligskattepoli-
tik, FN-resolution og strategidebat.

7.4.1 ÆF til ”gode og billige boliger til alle!”
Side 58, linje 53-56

Sætningen ”Den kommunale grundskyld skal bevares, men de 
almene boliger fritages.” ændres til ”Almene og private lejeboli-
ger skal fritages for grundskyld, bl.a. ved ændring af lejeloven.”.

Begrundelse:
jeg arbejder i lejernes lO i Hovedstaden og kender grundskyld 
fra arbejdet. Problemet er at alle lejere skal betale, både alme-
ne lejere og alle private lejere – alle ejere kan bare sende hele 
regningen videre til deres lejere. Det gælder også erhvervsleje-
re men jeg kan gå med til at snittet skal lægges et sted i forhold 
til provenutabet. Forslaget skal også udmøntes i ændret lovgiv-
ning da lejelovgivningen i dag spænder ben i forhold til hvordan 
private lejeboliger opkræves.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen

7.5 Forslag om ejerboliger
A) Skattestoppet på ejerboliger skal væk. 
B) Ejendomsværdiskatten skal langsomt hæves fra det nuvæ-

rende niveau på ca. 0,5 % til 1,2 % af ejendomsværdien, såle-
des at beskatningen af den investerede kapital svarer til be-
skatning af investeringer i finansielle aktiver (aktier og ob-
ligationer). Ejendomsskatten (også kaldet grundskyld) skal 
langsomt hæves og kommunerne skal frit kunne fastsætte 
skatten op til lovens maksimum på 3,4 % af grundværdien. 

C)  Rentefradraget udfases. 
D) Staten eller kommunen skal tilbyde at købe ejendomme til

 vurderingsprisen, og fastsætte en omkostningsbestemt hus-
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leje, så familier ikke behøver at flytte fra hus og hjem - med 
mindre, der er tale om en dyr luksusbolig. Nogle boligejere vil 
nemlig døje med at skulle betale mere i skat, fordi de har reg-
net med skattestoppet ville bestå og langsomt udhule bolig-
skatterne i forhold til deres indtægt eller fordi deres økonomi 
er ændret pga. arbejdsløshed eller lign.

Begrundelse
A) Skattestoppet er den væsentligste årsag til den stigende 
økonomiske ulighed, som er sket under den borgerlige regering. 
En lang større lighed er ønskelig, fordi – som den nyeste forsk-
ning viser – er indbyggerne mere sunde og lykkelige i samfund 
med mere lighed.

Konsekvensen vil være mindst 8 mia. kr. mere i indtægt til 
staten pr. år og mindst 7 mia. kr. mere i indtægt til kommunerne. 
Dette provenu er et godt bidrag til finansiering af velfærdssam-
fundet og skatten kommer til at hvile tungest på de største bo-
ligejere, som også langt overvejende er dem med de højeste ind-
komster.

Når boligskatterne lægges på samme niveau som skat på fi-
nansielle investeringer, vil boligen ikke være så attraktiv for 
spekulation; dermed forhindres at boligpriserne pustes op til fi-
nansielle bobler. 

Skatter, der udgør en fast procentdel af skattegrundlaget, 
stabiliserer automatisk nationaløkonomien. F.eks. opsuger stat 
og kommunen mere købekraft når økonomien er inde i en høj-
konjunktur, hvor mange har arbejde, tjener gode penge og kø-
ber meget. Omvendt opsuges mindre købekraft i lavkonjunktu-
rer fra procent-vise skatter. Indkomstskat og moms er sådanne 
stabilisatorer i økonomien og det var boligskatterne også indtil 
skattestoppet i 2002.

B) Boligejere skal betale en årlig skat for at lægge beslag på jord 
og fast ejendom, ligesom lejere betaler husleje. To rapporter om 
den almene boligsektor (2006 0g 2009) har vist, at det er stort 
set lige så dyrt at bo i alment boligbyggeri som at bo i ejerbolig, 
når afkastet på ejerbolig medregnes. Det er ikke rimeligt, når le-
jere i alment byggeri kollektivt finansierer tab for ledige leje-
mål og manglende huslejebetaling hos udsatte lejere samt til-
med medvirker til at finansiere nyt boligbyggeri. Den nuværen-
de progression i ejendomsværdiskatten skal fortsat gælde, dvs. 
for ejendomme over 3.040.000 kr. i værdi betales 3 % af beløbet 
over denne grænse.

Kommunerne skal igen have ret til at fastsætte ejendoms-
skatten, som de ønsker det, indenfor lovens maksimum. 

C) Rentefradraget er ved at blive nedfaset fra 33% til 25,5%. Vi 
ønsker det helt afskaffet. Det er ikke rimeligt af boligejere skal 
betale mindre i skat, fordi de har valgt at forgælde sig ved at 
købe en bolig, mens folk i lejeboliger ikke har denne mulighed. 

D)  gennem statens eller kommunernes pligt til at opkøbe ejen-
domme fra boligejere, som ønsker at sælge, vil andelen af ejer-
boliger falde. Det kan fritage husstande fra ”kasino-økonomi-
en”, som de ufrivilligt er blevet en del af, fordi de ikke kunne fin-
de en passende lejebolig. Det vil lette bekymringen for borgerne, 
som kan opleve tab og gevinst uden at have nogen indflydelse 
på de grundlæggende vilkår som betinger konjunktursvingerne 
i samfundsøkonomien. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt at de 
lande, som har haft størst problemer under den økonomiske kri-
se, også hører til blandt dem med den største ejerboligandel: Is-
land (81%), Irland (78%), grækenland (70%) og Spanien (82%), 
mens Tyskland klarer sig igennem krisen og kun har en ejeran-
del på 38%.   

En forskydning fra indkomstskat til skat på fast ejendom vil 
desuden kunne gøre arbejdskraften billigere og derved forbedre 
konkurrenceevnen uden at forringe indtægterne for almindeli-

ge lønarbejdere. jo lavere skat, der lægges på arbejde, og jo høje-
re skat på ressourcer (herunder jord) og forurening, desto mere 
vil blive repareret og desto færre ressourcer vil blive brugt. Den 
foreslåede skatteomlægning kan derfor begrænse miljøskade-
ligt ressourceforbrug i samfundet. 

Om Enhedslistens nuværende holdning til boligbeskatning
Såfremt dette forslag vedtages bortfalder hovedbestyrelsens 
beslutning i juni 2006 om at afvikle både ejendomsværdiskat og 
ejendomsskat og etablere en skat på gevinst ved ejendomssalg. 
Udfasning af eksisterende boligskatter vil medføre et tab på ca. 
25 mia. kr. om året (2009-kroner), mens skat på gevinst ved salg 
kun vil indbringe 2 mia. kr. om året til stat og kommune. De stør-
ste boligejere vil vinde mest på afskaffelse af de løbende bolig-
skatter. 

At udfase boligskatterne vil også øge uligheden, fordi bolig-
priserne vil stige efterhånden som boligskatterne afvikles. Bo-
ligejere skal kunne udskyde skatten og der vil være stor gevinst 
tilbage ved det sidste salg til ejeren. Spekulation i bolig vil der-
for ikke forsvinde. 

Stigende boligpriser vil desuden gøre det vanskeligt/umuligt 
for unge at rejse tilstrækkeligt kapital til at blive boligejer. Når 
boligskatterne er afviklet, vil boligejere nærmest bo gratis og 
dermed ikke være motiverede til at flytte i mindre bolig. Ældre 
boligejere vil derfor ”fylde op” i store boliger, mens børnefamilier 
vil klumpe sammen i små lejeboliger; Fordelingen af boligarealet 
vil dermed blive endnu mere skævt end det er i dag. 

Stillet af Margit Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Søren Kolstrup, 
Lolland, Peder Hvelplund, Nordjylland, Søren Egge Rasmussen, 
Århus, Helge Bo Jensen, Albertslund, Anna Rytter, Østerbro, Per 
Bregengaard, Blågård, Jakob Lindblom, Århus, Bjarne Thyregod, 
Tårnby

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 5 om boligskattepolitik.

7.5.1 ÆF til ”7.5 Forslag om ejerboliger”
Side 58, linje 130-132

Slet dette afsnit (del af B) om grundskyld.

Begrundelse:
jeg arbejder i lejernes lO i Hovedstaden og ved at grundskyld er 
en dårlig knap at skrue på. Problemet er at alle lejere skal betale, 
både almene lejere og alle private lejere (og erhvervslejere) – alle 
ejere kan bare sende hele regningen videre til deres lejere.

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen

7.5.2 ÆF til ”Forslag om ejerboliger”
Side 59, linje 7

Efter punkt D) tilføjes: ”E) Som supplement til den løbende ejen-
domsskat på ejerboliger indføres en mindre skat på salgsgevin-
ster ved handel med ejerboliger”.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest.

7.6 Nyt psykiatriprogram

Enhedslisten vil indføre en ny psykiatri baseret på en bred vifte 
af terapiformer, der har helbredende virkning

Den etablerede psykiatri udtaler gladelig at psykiske sygdom-
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me er livsvarige og skal ”behandles” på livstid med giftig medi-
cin, der giver hjerneskader. Også udtaler ordførende psykiatere 
med mellemrum, at de behandler noget, de ikke ved, hvad er med 
noget, de ikke ved, hvordan virker. En etableret psykiater er i det 
hele taget ikke uddannet til det arbejde, han/hun skulle forestil-
le at udføre . Uddannelsen til psykiater er en mesterlære. Først 
bliver den vordende psykiater læge. Dernæst gennemgås en me-
sterlære hos en overlæge på et hospital. Mesteren (overlægen) 
lærer så eleven, hvad der er rigtigt og forkert, og eleven  får beteg-
nelsen speciallæge i psykiatri. Som så er underordnet faget medi-
cin, hvor man forsøger at finde organiske årsager til usædvanli-
ge bevidsthedstilstande. (i usædvanlige bevidststande optræder 
bevidstheden samtidig med under bevidstheden. Underbevidst-
hedens kendetegn kender vi fra drømme). Den sygdomsfikserede 
tankegang bliver således sendt videre til næste generation. Her-
under det at give folk diagnosen psykotisk på grundlag af obser-
verede psymptomer uden at vide, hvad det er. Og definere, at det 
er en sygdom, som skal bremses eller stoppes med giftig psyko-
farmaka. De samme psymptomer optræder ved  holotropisk be-
vidsthedstilstande (orienteret mod helhed), hvor kroppen  inklu-
sive hjernen prøver på at helbrede den, der er psykisk ramt. Fir-
kantet sagt splittes psyken ad og sættes ”rigtigt” sammen igen. 
Vi har altså vor egen helbredende mekanisme, som kan sammen-
lignes med det at få feber. Også er det en kendsgerning at starten 
på dannelsen af psyken starter i livmoderen og ved fødslen; men 
alligevel beskæftiger både den etablerede psykiatri og psykologi 
sig kun med menneskets udvikling efter fødslen.

jeg kan godt se, at det er ubehageligt for patienter, der får me-
dicin, at få at vide, at psykiateren ikke ved, hvad patienten fej-
ler. jeg er tilhænger af brug af medicin for at lindre. Men ikke som 
behandling.

Retstilstanden er at en person kan miste sin frihed, dersom 
han/hun er til fare for sig selv eller andre eller er behandlings-
krævende og er sindssyg. Begrebet sindssyg er bare ikke define-
ret. Og i praksis bruger man psykosebegrebet, som man jo ikke 
ved, hvad er. I stedet kunne man bruge begrebet usædvanlig be-
vidsthedstilstand.

Det vi skal frem til er at finde terapiformer, der har haft helbre-
dende resultater, og hvor terapeuten selv har gennemgået et te-
rapeutisk forløb. Når terapiformerne er fundet, skal vi have ud-
dannet disse til terapeuter.

Den mest fremtrædende terapiform er Stanislav grofs Holo-
tropisk åndedrætsterapi (bevægende sig mod helhed).

Mit forslag er så at staten eller regionerne opretter  NyPsyki-
atricentre, hvor behandlerne består af et team af terapeuter og 
traditionelle psykiatere samt plejepersonale. ledelsen består 
så af en repræsentant for terapeuterne, en repræsentant for de 
traditionelle psykiatere, en repræsentant for plejere, en repræ-
sentant for andet plejepersonale, 2 repræsentanter for bruger-
ne af centeret, samt en dommer.
• ledelsen er øverste myndighed på et hospital/terapicenter.
• Traditionelle psykiatere efteruddannes til terapeuter.
• Terapeuternes opgave er at udføre terapi samt vurdere om en 

indlagt kan diagnosticeres værende i en usædvanlig bevidst-
hedstilstand.

• Tvangsmedicinering afskaffes.
• Der skal lovgives om psykiatrisk testamente.
• Traditionelle psykiatere skal tage stilling til om en usædvan-

lig bevidsthedstilstand udvikler sig livstruende.

Enhedslisten skal så foreslå i folketinget, at der gøres forsøg 
med Ny psykiatri centre efter ovenstående model. Etablerede 
psykiatere må ikke være styrende.

Stillet af Frederick Christian Dietrichsen, Esbjerg

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver behand-

let på dette årsmøde, da årsmødet i 2011 vedtog et nyt psykiatri-
politisk program.

7.7 Enhedslisten som kollektivets parti
Enhedslisten er et kollektivistisk parti, og derfor er det kollekti-
vet der laver politik, kollektivet der fører valgkamp og kollekti-
vet der vinder valget.

Enhedslisten valgkampe bliver derfor ført på baggrund af at 
fremhæve Enhedslistens kandidater som kollektiv, frem for de 
opstillede personer enkeltvis. Det vil sige, at der i valgmaterialer 
ikke vil blive fremhævet nogen kandidater frem for andre, lige-
som der ikke vil blive afbilledet kandidater på plakater.

Begrundelse
Dette forslag er på ingen måde en kritik af enkeltpersoner i valg-
kampen 2011, eller enkeltpersoners indsats i denne valgkamp. 
Alle i Enhedslisten ydede efter evne i valgkampen, og vi har der-
for vundet valgsejren som kollektiv. Fremadrettet ønsker vi at 
føre valgkamp som et kollektiv, for et kollektiv af opstillede poli-
tikere og vinde valgene som et kollektiv.

Stillet af Bo Stefan Nielsen, Amager, Nikolai Duan, Amager, Jakob 
Lausch Krogh, Amager, Benny Allermand, Amager, Niels Hansen, 
Amager, Dorthe Nielsen, Amager, Bente Lildballe, Amager, Mie 
Lilje, Amager, Marianne Rosenkvist, Amager, og Niels Peter Mor-
tensen, Amager

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.8 Årsmødepraksis
Det foreslås hermed, at hovedbestyrelsen undlader på forhånd 
at ytre egen mening omkring indkomne forslag og forslagsæn-
dringer. Det vil sige, at det fremadrettet ikke anvises i årsmø-
dehæftet eller lignende om hovedbestyrelsen støtter eller ikke 
støtter de enkelte forslag.

Begrundelse:
Enhedslistens medlemmer kan og skal selv have tage deres 
egne  beslutninger. Årsmødet er den højeste  myndighed i En-
hedslisten, her har alle lige muligheder for at få indflydelse på 
Enhedslistens politik. Alle på årsmødet, inklusiv medlemmer af 
hovedbestyrelsen, har mulighed for at ytre deres meninger på 
talerstolen. Denne praksis vil føre til en demokratisk og lige be-
handling af alle indkomne forslag.

Stillet af Bo Stefan Nielsen, Amager, Nikolai Duan, Amager, Jakob 
Lausch Krogh, Amager, Benny Allermand, Amager, Niels Hansen, 
Amager, Dorthe Nielsen, Amager, Christian Lendal, Amager, Mie 
Lilje, Amager, Marianne Rosenkvist, Amager, og Niels Peter Mor-
tensen, Amager

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.9 Årsmødepraksis 2
Det forslås hermed, at hovedbestyrelsen ikke skriftligt i års-
mødedokumenter anbefaler hvilke forslag, der skal behandles 
på årsmødet. I stedet er det praksis, at alle forslag behandles.

Begrundelse:
Der har altid været god praksis for, at alle forslag er blevet  be-
handlet. Det er ikke hovedbestyrelsens rolle at komme med dis-
se anbefalinger.
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Stillet af Bo Stefan Nielsen, Amager, Nikolai Duan, Amager, Jakob 
Lausch Krogh, Amager, Benny Allermand, Amager, Niels Hansen, 
Amager, Dorthe Nielsen, Amager, Bente Lildballe, Amager, Chri-
stian Lendal, Amager, Mie Lilje, Amager, Marianne Rosenkvist, 
Amager, og Niels Peter Mortensen, Amager

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.10 Årsmødepraksis 3
Hovedbestyrelsen må ikke komme med anbefalinger i forhold til 
om årsmødet bør stemme for eller imod et årsmødeforslag.

Begrundelse
I fagbevægelsen er det kutyme, at hovedbestyrelser afviser el-
ler anbefaler medlemmernes (ændrings)forslag, og i min egen 
fagforening, DlF, må formanden på et hvilket som helst tids-
punkt tage ordet og sågar lukke debatten. Hovedbestyrelser i 
fagbevægelsen har masser af udemokratiske fordele, som stil-
ler dem langt over medlemmerne.

Sådan er det heldigvis ikke helt i Enhedslisten, men alligevel 
mener jeg at det er derhen ad, når vi i partiet tillader, at hovedbe-
styrelsen kan få skrevet ind i årsmødehæfterne, hvilke forslag 
de mener vi skal stemme ind og ud.

jeg mener ikke, at sådanne fordele, hører nogen steder henne, 
i et socialistisk og demokratisk parti. Her skal alle være lige, og 
alles meninger skal have lige muligheder for at blive hørt.

Stillet af Sarah Victoria Bruun, Århus

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.11 Forslag i forbindelse med finanslovsdelta-
gelse
Skulle Enhedslistens i fremtiden deltage i finanslove, skal der 
forud gennemføres en urafstemning i lokalafdelingerne: for el-
ler imod.

Begrundelse:
Forslaget skal ikke ses i forlængelse af dikussionen for eller imod 
Enhedslistens faktiske deltagelse i finansloven, men er udeluk-
kende tænkt som et værktøj til at:
• Udbrede demokratiet i organisationen, herunder bevidstgø-

relse af medlemmerne om deres ansvar for partiets politik
• En styrkelse af partiets organisatoriske strukturer, i særde-

leshed lokalafdelingerne
• give de centrale forhandlingsorganer en mulighed for dels at 

sikre sig opbakning i baglandet og dels til udbredelse af det 
glade budskab om eventuelle markante forbedringer.

Praksissen er brugt af Die linke i Tyskland, hvem vi vel i almin-
delighed betragter os som liggende til venstre for…

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, 
Jens Lund Hansen, Bornholm, Jens Peter Kaj Jensen, Madrid, Mar-
tin Mørch, Skive, Per Schwalbe, Bornholm, Erik Mortensen, Born-
holm, John Joseph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, 
Michael Schølardt, Sydhavnen

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslaget.  
(Stemmetal på HB-mødet: For 12/imod 3/undlader 3/mangler 2)

HB vil fortsat inddrage medlemmerne og organisationer 
uden for Enhedslisten i finanslovsprocessen. Men det kan ikke 

lade sig gøre at sende finanslovsændringer til urafstemning, 
da der løbende kommer forhandlingsresultater og der er ikke 
lang tid til mellem de sidste resultater og den endelige beslut-
ning.

Årsmødet er ifølge vedtægterne Enhedslistens højeste myn-
dighed, og årsmødet har i 2010 vedtaget en resolution omkring 
finanslovsdeltagelse. Det er uklart i forslaget, om den foreslåe-
de urafstemning skal have højere myndighed end årsmødet, og 
forslaget kan derfor få vidtgående konsekvenser for vores par-
tidemokrati.

7.12 Enhedslisten vest for hovedstaden  
skal prioriteres
Der skal oprettes et eller flere ”provinskontorer” i afdelinger ude 
i landet, hvor en eller flere af organisationssekretærerne har de-
res base, i stedet for at have base på landskontoret. 

Beslutningen implementeres hurtigst muligt, når det kan ske 
ved naturlig afgang eller i overensstemmelse med de ansatte.

Begrundelse:
På årsmødet i 1997 blev det vedtaget, at oprette en provinsse-
kretær-stilling ud fra en holdning om, at der skulle flyttes res-
sourcer vestpå. Denne stilling blev senere opnormeret til 1½ og 
senere sat ned til 1.

På HB-mødet den 3. december besluttede et to-tredjedels-fler-
tal at nedlægge provinssekretærstillingen og erstatte det med 
tre organisationssekretærer, der skal have Studiestræde som 
arbejdssted. Hermed har HB ophævet den garanti for en res-
sourcemæssig prioritering af provinsen, som et årsmøde tidli-
gere har besluttet.

En vedtagelse af ovenstående betyder, at vi fastholder års-
mødebeslutningen fra 1997.

Stillet af Peder Hvelplund, Hjørring, Helge Bo Jensen, Alberts-
lund, Jens Otto Madsen, Thy-Mors, Niels F.C. Rasmussen, Lolland, 
Morten Riis, Bornholm, Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør, Hans 
Jørgen Vad, Århus, Lene Rygaard Jessen, Albertslund, Djursland 
afdeling, Århus afdeling, 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej. (Stemmetal på 
HB-mødet: For 12/imod 6/undlader 2)

Afdelinger vest for hovedstaden er løbende blevet oppriorite-
ret, senest med dokumentet ”Sådan bliver Enhedslisten kamp-
klar” fra 2010.

I januar 2012 er der ansat 3 organisationssekretærer, der arbej-
der som et team sammen med bl.a. de øvrige ansatte i landsorga-
nisationen. Organisationssekretærerne har bl.a. som opgave at 
støtte og udvikle afdelingerne organisatorisk og politisk. Lige-
som der er ansat en kommunalpolitisk medarbejder for en 2-årig 
periode; han vil understøtte de kommunalpolitiske aktiviteter 
uden for København.

7.13 Forslag: gratis medlemskontingent  
for fattige.  
Der er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i dag 346.000 
fattige i Danmark. Fraregnes de 112.000 fattige studerende, re-
duceres antallet af fattige danskere til 234.000. 

En københavnsk analyse af fattiges levevilkår fra 2007 vi-
ser, at fattige i hverdagen har svært ved at undvære selv rela-
tivt små beløb. Undersøgelsen viser også, at 43% af fattige kø-
benhavnere ikke har råd til at dyrke fritidsinteresser – herunder 
at være medlem af et politisk parti. Dette, ikke at have de samme 
muligheder som økonomisk set bedre stillede medborgere, bety-
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der, at fattige ofte ekskluderes fra det sociale samvær med an-
dre og dermed sættes uden for indflydelse.

Enhedslisten har i dag et indtægtsafhængigt medlemskontin-
gent, hvor det billigste kontingent er på 120 kr pr halvår.

jeg mener, at alle uanset indtægt skal have lige mulighed for 
at deltage aktivt i det politiske liv. Derfor foreslås det, at med-
lemskontingentet for de laveste indtægter sættes til 0 kr.

For at undgå, at personer, hvis kontingent er 0 kr, automa-
tisk får forlænget medlemskabet, hvert halve år, foreslås det, at 
medlemskabet aktivt bekræftes i forbindelse med den alminde-
lige halvårlige kontingentopkrævning for alle medlemmer.

Stillet af Steen Larsen, Nordvest

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 12 om regnskab og budget.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til dette forslag. 
(Stemmetal på HB-mødet: For 16/imod 1/undlader 1/mangler 2)

Den laveste sats er 20 kr. om måneden. Det kan lade sig gøre 
at søge om nedsættelse, når særlige forhold betyder ekstraordi-
nært lave indtægter.

7.14 Forslag til udtalelse. Enhedslisten og ung-
dommen: Solidaritet med SUF!
Da Enhedslisten vandt sin største valgsejr til dato skete det ef-
ter, at SUF og Enhedslisten landet over havde gennemført den 
flotteste fælles valgkamp, vi hidtil har set. 

Det er et udtryk for, hvor vigtig en faktor SUF er blevet med 
sine 1500 medlemmer. Men SUF er ikke kun vokset i størrelse, 
men også modnet politisk med en langt større indflydelse i fagli-
ge og uddannelsesorganisationer end tidligere.

Derfor afviser vi enhver tanke om at nedtone samarbejdet 
med SUF eller der skal opbygges alternativer til SUF. 

Vi har intet behov for to konkurrerende ungdomsorganisationer 
med sympati med Enhedslisten. Det er en unødvendig splittelse, 
som vil svække arbejdet og måske det, der er værre – især i provins-
byer, hvor bare én ungdomsorganisation har svære betingelser.

Enhedslisten og SUFs samarbejde styrker det, vi arbejder for og 
det skal fortsætte. Det er helt afgørende, at der tale om selvstæn-
dige og uafhængige organisationer. Specielt i en ungdomsorgani-
sation skal der være højt til loftet. Der skal være plads til at gøre 
sine erfaringer og lære af egne fejltagelser. Derfor er gensidig re-
spekt en afgørende forudsætning for et frugtbart samarbejde.

Begrundelse:
Forslaget taler for sig selv, men er i forlængelse af en protest fra 
32 kontaktpersoner landet over, som lidt efter EU’s dannelse ud-
sendte ”Kontaktpersoner siger nej til splittelse”. 

Stillet af Århus-afdelingen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.15 Forslag ang. samarbejdsaftale
Fra Enhedslistens side gælder det, at den samarbejdsaftale, som 
HB løbende administrerer, ikke kan opsiges uden det er god-
kendt af et årsmøde.

Begrundelse:
Forslaget taler for sig selv. Heri ligger der også, at hvis nogen øn-
sker at få opbakning til en anden ungdomsorganisation end SUF 
må det fremægge forslag om det på et årsmøde.

Stillet af Århus-afdelingen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.16 Forslag ang. EUN
For at undgå, at der kan skabes nogen form for tvivl om Enhedsli-
stens opbakning til SUF pålægges hovedbestyrelsen på sit først-
kommende ordinære møde efter årsmødet at nedlægge EUN.

Begrundelse:
Hovedbestyrelsens godkendelse af EUN med stemmerne 12-11 
skete med den snævrest tænkelige margin og efter at have tilsi-
desat en klar opfordring om at udsætte beslutningen til årsmødet. 

Beslutningen udsprang ikke af, at der i 2011 var opstået et na-
turligt behov for et netværk for 25-30-årige, ligesom der hel-
ler ikke er behov for et separat netværk for 30-35-årige osv. 
25-30-årige har heller ikke et større behov for introduktion og 
skoling end alle andre nye medlemmer af Enhedslisten.

Derfor er det svært at opfatte beslutningen som andet end et 
forsøg på at understøtte det fraktionelle perspektiv, som oprin-
deligt lå i EU, nemlig at blive Els ungdomsorganisation på be-
kostning af SUF.

Proklamationen af EU betød umiddelbart, at SUF mistede 
50.000 kr. i lO-støtte for 2012. Er der efter årsmødet stadig den 
mindste tvivl om, at Enhedslistens ungdomsarbejde sker i SUF, 
kan det også blive tilfældet for 2013. 

En beslutning om at nedlægge EUN betyder ikke, at det for-
melt er forkert med et netværk, som er kritisk over for SUF og 
mener, at El skal afbryde samarbejdet med SUF. Men det er ikke 
en aktivitet, som officielt skal blåstemples og økonomisk under-
støttes af Enhedslistens landsorganisation.

Stillet af Århus-afdelingen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette punkt behandles under 
indkomne forslag.

7.16.1 ÆF til ”Forslag ang. EUN”
Side 62, linje 77

Til forslaget tilføjes: 
”Ved samme lejlighed bør HB tage initiativ til, at der i samarbej-
de med SUFs ledelse nedsættes et fællesudvalg vedr. ungdoms- 
og udannelses-politik. Fællesudvalget skal sikre at folk målret-
tet tilbydes dobbeltmedlemskab mellem de to organisationer, at 
der skabes én glidende overgang fra SUF til Enhedslisten, samt 
koordinere det fælles arbejde omkring elev- og studenterpolitik 
og afklare problematikker om andre grænseflader. Det skal sik-
res, at de forskellige politik- og uddannelsesområder er repræ-
senteret i Fællesudvalget. ”

Begrundelse:
Til trods for den kontroversielle opstart af EUN er der en reel 
problematik med, at der kan opstå et tomrum mellem SUF og En-
hedslisten, som har været problematisk de sidste par år. Samt at 
det traditionsmæssigt har været sådan, at visse ungdomsfelter 
naturligt har hørt hjemme i SUF (elev-, gym- og lærlinge-politik) 
medens andre har hørt hjemme i El (Studenter-netværk, PlS og 
ll-området fx.) Dette udvalg skal både sikre et tilbud til de unge 
medlemmer af Enhedslisten, som ikke er medlem af SUF, og en 
mere glidende overgang af aktive fra SUF til Enhedslisten. Samt 
sikre samarbejdsformer i erkendelse af, at noget ungdomsarbej-
de nødvendigvis kun vil ske i SUF, medens andet vil ske i El-regi. 

Hvis der skal arbejdes konstruktivt med disse udfordringer, er 
det dog vigtigt at det sker i et organ, som nyder respekt og tillid 
fra begge organisationer. Derfor kan dette ikke opnås med det 
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nuværende EUN, som derimod er stiftet som protest mod SUF og 
ikke just har vundet opbakning blandt Enhedslistens unge med-
lemmer.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Aarhus, og Jonathan Simmel, Nordvest

7.17 Fred og krig
Der oprettes et udvalg der specielt tager sig af problemer om-
kring opretholdelse af FRED.

Begrundelse:
Krig er den største dræber af civilister - den ødelægger forfær-
delig meget. Den tager overhovedet ikke hensyn til miljø og kli-
ma og den koster mange penge - sandsynligvis den  største ver-
dens udgift .Et sådant et udvalg har mulighed for mange inter-
nationale kontakter omkring konfliktforskning. Mere lokalt er 
der jan Øberg i lund og der er opstået forskning på flere univer-
siteter herhjemme. Kvaliteten retningen bør undersøges. jeg er 
optaget af fredsvagten og alderen tynger (årg. 1930) men vi har 
flere kvalificerede kandidater i enhedslisten.

Stillet af Peter Henning, Nordøst Sjælland

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke bliver behand-
let på dette årsmøde. Udvalg kan oprettes og godkendes af ho-
vedbestyrelsen.

7.18 Oprettelse af Enhedslistens Mediefond
Enhedslisten beslutter at oprette en mediefond til at styrke pro-
gressive medier i en borgerligt domineret medieverden. Med 
progressive medier menes der såvel uafhængige medier, som 
tidsskrifter og medieprojekter lokalt og landsdækkende i regi 
af Enhedslisten eller den øvrige venstrefløj bredt set, der har til 
formål at styrke en alternativ samfundsdebat.

Enhedslisten hensætter 250.000 årligt til fondens hovedstol 
i en fireårig periode, hvorefter det skal evalueres på årsmødet i 
2016 om opbygningen af fonden skal fortsætte.

Fonden skal fra året 2013 (efter årsmødet) starte støtten til 
progressive medieprojekter af afkastet fra fondens hovedstol.

Fonden skal opbygges efter forbillede i Rød Fond med valg af 
bestyrelse, beretning og vedtægtsbehandling på Enhedslistens 
Årsmøde. Fondsbestyrelsen står således til regnskab overfor 
Enhedslistens årsmøder.
Det kommende HB forpligtes til at sikre, at der i den kommen-
de årsmødeperiode udarbejdes vedtægter i overensstemmelse 
med ovenstående til vedtagelse på årsmødet 2013, samt at der 
kan foregå valg til bestyrelsen på samme tid.

Begrundelse.
Årsmødet 2012 står i strategiens tegn, hvilken strategi skal vi 
have fra 2012 til 2016? Og hvordan styrkes vi bedst som parti og i 
det hele taget, hvordan styrker vi venstrefløjen bedst. Ovenstå-
ende forslag skal ses som et sådant strategisk forslag. 

Som venstrefløj har vi brug for at venstrefløjens medier ud-
vikles og styrkes. I en tid, hvor der er enighed om, at der bredt set 
findes en borgerlig mediedominans, er det nødvendigt med stør-
re og stærkere venstrefløjsmedier til at rejse bevægelser og sæt-
te delkampe i et fælles perspektiv og tage debatterne på kryds 
og tværs af fløjen og diverse bevægelser. Det er ikke nok bare 
at satse på egne medlemsblade og envejskommunikation som 
hjemmesiden. Derfor kan Enhedslisten gøre en stor forskel ved 
at opprioritere dette område. Dels ved at man gennem donatio-
ner kan støtte igangværende projekter eller nye, og dels ved at 
fonden kan fungere som opsparing til større medieprojekter en 
gang i fremtiden.

Opbyggelse af medier er netop en strategisk opgave, hvor vi 
forhåbentligt hen ad vejen kan ændre på styrkeforholdende i 
forhold til at dominere den offentlige debat, hvor vi kan uddanne 
egne debattører og sætte fokus på det, som de brede (borgerli-
ge) mainstreammedier ikke bringer. Vort håb med forslaget er at 
igangsætte dette arbejde og skabe nogle muligheder for at ud-
bygge, styrke og igangsætte medieprojekter på venstrefløjen.

Vi synes, at det er vigtigt, at de mange penge, som valgsejren 
gav netop bruges til sådanne strategiske projekter. 

Økonomi:
Forslaget er i princippet udgiftsneutralt, idet de 250.000 år-
ligt indbetalte kroner til fonden kan ses som en hensættelse el-
ler opsparing, mens donationerne fra fonden tages fra det årli-
ge afkast, som opsparingen / hovedstolen giver i renteafkast. Alt 
efter Enhedslistens politik for pengeanbringelser vil dette, ef-
ter de første fire år udgøre et beløb skønnet til mellem 40.000 
og 60.000 alt efter årlig rente, obligationsrente eller lignende i 
overensstemmelse med Enhedslistens politik for pengeanbrin-
gelser.

Budgetteknisk udgør den økonomiske indskrænkning af råde-
rummet dog i sagens natur en årlig udgift / opsparing på 250.000 
eller en million set over den fireårige periode, hvilket skal ses i 
lyset af, at valgsejren sidste år gav Enhedslisten ca. 6 millioner i 
årlig merindtægt i valgperioden.

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Ulrik Kohl, Vesterbro, Annemet-
te Leth Nielsen Århus, Rasmus Keis Neerbek, Hillerød, Keld An-
dersen, Århus, Elizabeth Japsen, Århus, Ole Wugge Christiansen, 
Amager, Jean Thierry, Nordvest, Jan Olesen, Århus, John Gravers-
gaard, Århus, Jan Hoby, Østerbro.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 12 om regnskab og budget.

7.19 Kalender
Forslag: At Enhedslistens lille røde årskalender igen bliver udgi-
vet og delt ud til medlemmerne, siden den sidst udkom i 2009, 
men derefter blev opgivet ved en hovedbestyrelsesbeslutning, 
med en økonomisk begrundelse, som på baggrund af partiets 
fremgang og dermed  bl.a. de  mange nyansættelser, ikke fore-
kommer brugbar idag.

Begrundelse:
Kalenderen indeholdt mange praktiske oplysninger om Enheds-
listen, som gør at en del stadig bruger den, selvom en hel del af 
oplysningerne efterhånden er forkerte eller uaktuelle. For en 
stærk organisering er en sådan lommebog et godt arbejdsred-
skab i det daglige, især for dem, der ikke render rundt med et di-
gitalt påhæng.

Stillet af Bent Jørgensen, Enhedslisten Sydsjælland-Møn

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles under 
pkt. 12 om regnskab og budget.
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8. ÆNDRINGSFORSLAG  
TIL VEDTÆGTER

8.1 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen
Efterfølgende tekst foreslås indsat som afsnit 3 i teksten ”Valg 
af hovedbestyrelsen”. Det nuværende afsnit 3 foreslås rykket til 
afsnit 4.

”Uanset andel af delegerede er enhver region at anse som en 
mindretalsgruppe. Regionen kan derfor udpege et medlem til 
Hovedbestyrelsen. Medlemmet vælges af et flertal af regionens 
på landsmødet fremmødte delegerede. Denne mindretalsbe-
skyttelse bortfalder hvis regionen har fået valgt et medlem via 
de almindelige ovenstående valghandlinger.”

Begrundelse:
Vi tror, at det vil være til gavn for Hovedbestyrelsen, hvis alle 
fem regioner er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, fordi vi for-
moder, at de fleste mennesker har kendskab til den egn, de bor 
i. Derfor lyder vores ønske og forslag sådan: - Alle fem regioner 
skal have minimum et medlem af Hovedbestyrelsen.

Forslaget er vedtaget i enighed af bestyrelsen for Enhedsli-
sten Region Syddanmark

Stillet af Bestyrelsen for Enhedslisten Region Syddanmark

8.2 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen
Vedrørende udrotering af ansatte i hovedbestyrelsen.

Følgende indsættes under vedtægternes pkt. 6 efter ”… omfang 
og varighed.”:
Ansættes eller vælges et HB-medlem som fuldtidsrepræsentant 
for Enhedslisten i løbet af en HB-periode, skal pågældende HB-
medlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at 
mere end 1/5 af HB’s medlemmer dermed udgøres af ansatte el-
ler fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere HB-med-
lemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal HB-medlem-
mer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at 
ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af 
det siddende antal HB-medlemmer, udtræde. Dette afgøres efter 
færrest modtagne stemme ved HB-valget på årsmødet.

Begrundelse:
Vedtægterne er i dag udformet således:
”Højst 1/5 af HB’s medlemmer må udgøres af fuldtidsrepræsentan-
ter og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gæl-
der uanset ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed.”

Det fremgår ikke af vedtægterne i dag, hvordan denne regel 
skal overholdes, hvis et hovedbestyrelsesmedlem vælges som 
repræsentant for eller ansattes i Enhedslisten i løbet af en HB-
periode.

Tidligere praksis har været således, at det pågældende HB-
medlem, som bliver valgt/ansat i løbet af en periode, bliver rote-
ret ud af hovedbestyrelsen, hvorefter 1. suppleanten indtræder. 
I forbindelse med folketingsvalget 2011 afgjorde lovudvalget 
dog, at når et eller flere HB-medlemmer vælges for eller ansættes 
i Enhedslisten, skal det HB-medlem, som af det samlede antal HB-
medlemmer, der er ansatte eller valgt, har fået færrest stemmer 
ved årsmødets HB-valg, udtræde – uanset om denne allerede var 
ansat/valgt, da HB-valget fandt sted. Således er det alle ansatte 
og valgte, der kan risikere at blive udroteret, hvis andre HB-med-
lemmer bliver ansat eller valgt i løbet af en periode. For at klargø-
re praksis i fremtiden, fremsættes følgende ændringsforslag.

Stillet af Hovedbestyrelsen

8.3 ÆF til § 8 Folketingskandidater
§ 8. Folketingskandidater udgår og erstattes af ny § 8.

Folketingskandidater opstilles på afdelingernes generalfor-
samlinger for den kreds (kredse) der hører til afdelingerne. Kan-
didaterne opstilles sideordnet i hver storkreds. Afdelingerne i 
hver storkreds samarbejder om opstilling og valgkamp.

Afdelinger skal altid orientere landskontoret om hvem der er 
deres folketingskandidat. Kan afdelinger ikke finde kandidater 
overdrages det til FU at udpege en kandidat.

Begrundelse:
Opstilling af folketingskandidater er en kollektiv opgave i af-
delingerne, og et opgør med den småborgerlige urafstemnings-
form hvor medlemmer foreslår sig selv til et urafstemnings-
show, hvor de store afdelinger bestemmer, hvem der skal i folke-
tinget i de sikre kredse, og derefter i provinsen.

Enhedslisten skal ikke være et københavnerparti, provinsen 
skal også repræsenteres.

Stillet af Allan Berg Mortensen, Nordøstsjælland, og Jørgen Bo-
dilsen, Nordøstsjælland.

8.4 ÆF til § 8 Folketingskandidater
Såfremt dette (8.3 ÆF til § 8 Folketingskandidater) forkastes, 
foreslår vi følgende ændring til afsnittet: Valg af øvrige kandi-
dater: ændres til:
Øvrige folketingskandidater vælges i afdelingerne. Kan afdelin-
gerne ikke finde en kandidat overdrages det til FU. Afdelinger-
ne i hver storkreds skal samarbejde om opstilling og valgkamp.

Begrundelse:
Regionerne er et misfoster af en strukturændring af amterne 
som den borgerlige regering gennemførte. Vores regionsbesty-
relse bør ikke forholde sig til andre opgaver end de opgaver der 
løses i regionerne, og absolut ikke udpegning af folketingskan-
didater. 

Stillet af Allan Berg Mortensen, Nordøstsjælland, og Jørgen Bo-
dilsen, Nordøstsjælland.

8.5 ÆF til § 8. Folketingskandidater
Forslag til ændring af vedtægternes bestemmelser om valg af 
øvrige kandidater

Nuværende ordlyd:
valg af øvrige kandidater
Øvrige folketingskandidater vælges regionalt. Regionsbesty-
relserne er ansvarlig for at indkalde forslag til kandidater fra lo-
kalafdelingerne, således at valget foregår på et møde på regi-
onsniveau efter de regler, der er fastlagt i regionens vedtægter. 
Dette skal være gennemført senest 1. september.

Foregår valget på en generalforsamling eller et repræsen-
tantskabsmøde, går de fremmødte for hver storkreds for sig selv 
og vælger kandidaterne til kredsene i deres storkreds. Har regi-
onsbestyrelsen bemyndigelsen til at foretage valget, skal den-
ne have sikret, at alle afdelinger har været inddraget, før valget 
foretages.

Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre at der 
altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kan-
didaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser 
dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedsli-
stens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regi-
onsgrænser.
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Forslag:
valg af øvrige kandidater
Øvrige folketingskandidater vælges i Storkredsene. Valget fore-
går på en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde i 
den enkelte region, hvor de fremmødte repræsentanter fra hver 
storkreds vælger kandidaterne til kredsene i deres storkreds. 
Med udgangspunkt i lokalafdelingernes ønsker træffes beslut-
ning om opstilling af kandidater i de enkelte kredse samt kandi-
daternes placering på partilisten. Dette skal være gennemført 
senest 1. september. I tilfælde hvor kandidater trækker sig eller 
lignende, indkaldes den berørte storkreds repræsentanter til et 
særligt møde, hvor problemet løses.

Forretningsudvalget påser at der er opstillet kandidater i alle 
kredse og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedsli-
stens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regi-
onsgrænser.

Begrundelse
Det er afgørende for det lokale engagement og indsats i valg-
kampe, at beslutninger om opstilling af lokale kandidater er lo-
kalt forankret.

Dvs. at udgangspunktet for opstilling af lokale kandidater 
skal være ønsker og forslag fra de berørte lokalafdelinger. Som 
det vigtigste bør beslutningerne om opstilling af de lokale kan-
didater samt hvor i storkredsen den/de årsmødevalgte kandida-
ter opstilles - med inddragelse af overvejelser om kandidater-
nes fordeling på køn, alder, baggrund mv. - træffes så tæt på lo-
kalområderne som muligt. Konkret kan det gøres på storkreds-
niveau.

Vedtægternes nuværende formulering hvor beslutningerne 
vedr. lokale kandidater træffes på Regionsniveau eller direkte 
af en regionsbestyrelse gør det desværre muligt fuldstændigt 
at tilsidesætte lokalafdelingernes ønsker - og direkte indsætte 
en kandidat udefra, uden nogen som helst dialog med de berør-
te lokalafdelinger - som det skete i Tåstrup-kredsen i starten af 
valgkampen i september (Flere oplysning på Enhedslistens net-
forum, hvor vi redegør detaljeret for forløbet).

Det er formentlig kun i Region Hovedstaden, at ”afstanden” 
mellem lokale afdelinger og en regionsbestyrelse kan blive så 
stor, at sådan en situation kan opstå. Men i princippet kunne en 
sådan modsætning også udvikle sig i andre dele af landet.

lokalafdelingerne er selvstændige enheder, og kan i fæl-
lesskab finde ud af at opstille de lokale kandidater, der er brug 
for. Det behøver vi ikke en regionsledelse til. Vi foreslår derfor 
at kandidatopstillingen i fremtiden varetages i de enkelte stor-
kredse.

Demokratiet i Enhedslisten bør fungere 100%. Det forlanger 
vi af fremtidens socialistiske samfund, det skal vi forlange af os 
selv!

Stillet af Albertslund og Høje Taastrup afd.

8.6 ÆF til § 11. Rotationsordning
Perioden, tillidsvalgte udroteres, øges fra 2 til 4 år gældende for 
alle centrale tillidsposter (mf’ere, HB-medlemmer, ansatte og 
fuldtidsansatte lokalpolitikere). Ændringen indføres overalt i § 
11, hvor det måtte være relevant.

Begrundelse:
Vi er fortsat nødt til at udbrede magten også internt i partiet og 
inddrage en stadig større del af medlemmerne i det centrale ar-
bejde. Vores kandidater bliver kun mere kvalificerede af at have 
delt livsvilkår med den brede befolkning. Men som vedtægterne 
er pt. kan man f.eks. sidde i Folketinget i 22 ud af 24 år, hvilket ikke 
er nogen tilfredsstillende måde at bekæmpe levebrødspolitikere 

og kammerateri på. Og sidst, men ikke mindst, så må vi i takt med, 
at vi har forlænget indetiden, også forlænge udetiden.

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, Jens 
Lund Hansen, Bornholm, Mette Hedegaard, Ballerup, Jens Pe-
ter Kaj Jensen, Madrid, Margit Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Mar-
tin Mørch, Skive, Per Schwalbe, Bornholm, Erik Mortensen, Born-
holm, John Joseph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, 
Ingelise Bech Hansen, Odense, Michael Schølardt, Sydhavnen, 
Ulf Vincents Olsen, Odense.

8.7 ÆF til § 12. Partiskat og økonomi
Ændringsforslag til vedtægterne om politikerpensioner

I vedtægternes afsnit 12 ”Partiskat og Økonomi” efter sætnin-
gen ” Der betales også partiskat af eftervederlaget som folke-
tingsmedlem.” indsættes følgende:

Tidligere folketingsmedlemmer for Enhedslisten og andre der 
på grund af tillidshverv i Enhedslisten modtager pension før den 
almindelige folkepensionsalder, betaler partiskat af deres politi-
ker-pension frem til folkepensionsalderen. Det betyder, at hvis 
deres  samlede indkomst inklusive evt. lønindtægt eller andre 
pensionsudbetalinger overstiger gennemsnittet af en faglært 
arbejders løn i København partiløn, så skal den overskydende del 
af pensionen, der vedrører tillidshvervet indbetales i partiskat.
 
Begrundelse: 
Folketingspolitikere modtager folketingspension fra de fylder 
60/62 – dvs. længe før den almindelige folkepensionsalder. Pen-
sionen udbetales desuden uanset om den tidligere politiker har 
lønindkomst.   Enhedslisten har i Folketinget igen og igen rejst 
krav om at fjerne politikernes pensionsprivilegier – indtil vide-
re uden held. 

Enhedslistens tidligere politikere bør ikke lukrere på urimelige 
pensionsprivilegier, som vi argumenterer imod i offentligheden. 

Det vil selvsagt ikke være muligt, at indkræve denne parti-
skat fra tidligere politikere, der ikke længere er medlem af En-
hedslisten, men det ændrer ikke ved, at det principielt er forkert 
at tidligere folketingsmedlemmer oppebærer privilegier, som vi 
er modstandere af og bekæmper. 

Man kunne argumentere for at hele politiker-pensionen bur-
de indbetales i partiskat indtil folkepensionsalderen, sådan at 
ingen enhedslistepolitikere kunne trække sig tilbage med pen-
sion, før den almindelige befolkning. Dette vil dog være proble-
matisk rent praktisk, i det f.eks. personer ramt af arbejdsløshed 
vil få modregnet pensionen i deres kontanthjælp. Derfor forslår 
vi i stedet den ovenstående modregning, som reducerer de vær-
ste privilegier. 

Stillet af Pelle Dragsted, Frederiksberg, Stine Brix, Nørrebro 
Park, Peder Hvelplund, Hjørring, Morten Riis, Bornholm, og Ras-
mus Bredde, Nørrebro - Blågård

8.8 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen

I afsnittet ”valg af hovedbestyrelse” tilføjes i slutningen af an-
det afsnit (om suppleantliste):
.. og køn, således at der følges samme princip for fordeling mel-
lem kvinder og mænd som ved valg til HB.

Begrundelse:
Det er formentlig en fejl, at kønskvoteringen ikke også omfatter 
suppleanter. Den fejl rettes med ovenstående forslag.

Stillet af Kvindeudvalget
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Kandidatliste
Årsmødet 2012 skal tage stilling til 
besættelse af 26 folketingsplad-
ser.

Hovedbestyrelsen har besluttet 
at kandidatudvalget skal præsen-
tere en liste for årsmødet med kan-
didater på følgende pladser (listen 
består af kandidatpladserne for de 
første 17 folketingsmedlemmer og 
deres 9 suppleanter):

De 4 ”sikre” kredse:
1. København 1
2. Sjælland 1
3. Østjylland 1
4. Københavns omegn 1

5-7. kreds (der er usikkerhed om 
i hvilken rækkefølge de falder):
København 2
Fyn 1
Nordjylland 1

8. kreds:
Nordsjælland 1

9-11. kreds (falder ca. i denne 
rækkefølge).:
Sydjylland 1
København 3
Vestjylland 1

12-14. kreds (ingen sikker 
prioritering):
Sjælland 2
København 4
Østjylland 2

15-17. kreds (ingen sikker 
prioritering):
Københavns omegn 2
Fyn 2
Østjylland 3

Desuden vælges der også til 
suppleantpladserne:
København 5.
Nordsjælland 2
Københavns omegn 3
Sjælland 3
Fyn 3
Sydjylland 2
Østjylland 4 
Vestjylland 2
Nordjylland 2

  Stemmer i % af afgivne
 Navn urafstemning Stemmer  
 1 johanne Schmidt-Nielsen, Nørrebro - Blågård 743 67,5

 2 Pernille  Skipper, Vesterbro 729 66,3

 3 christian juhl, Silkeborg 664 60,4

 4 Stine Maiken Brix, Nørrebro Park 508 46,2

 5 Finn Sørensen, Amager 486 44,2

 6 Henning  Hyllested, Esbjerg 412 37,5

 7 Nikolaj Barslund Villumsen, ydre Nørrebro 360 32,7

 8 Rosa lund, Nørrebro Park 358 32,5

 9 jørgen Arbo-Bæhr, Valby 304 27,6

 10 Søren Egge Rasmussen, Århus 285 25,9

 11  Anna Rytter 283 25,7

 12 lars Dohn, Herning-Ikast-Brande 261 23,7

 13 Peder Hvelplund, Hjørring 254 23,1

 14 Helge Bo jensen, Albertslund 215 19,5

 15 jonathan Simmel, Nordvest 190 17,3

 16 gunna Starck, Indre by 186 16,9

 17 Eva Flyvholm, Valby 174 15,8

 18 Maria Reumert gjerding, gladsaxe 161 14,6

 19 janne  gleerup, Valby 154 14,0

 20 Rune Møller Stahl, ydre Nørrebro 149 13,5

 21 Solveig  Munk, Århus 140 12,7

 22 lene Rygaard jessen, Albertslund 140 12,7

 23 Bruno jerup, Næstved 139 12,6

 24 Sune Blom, Frederiksberg 126 11,5

 25 Rasmus Vestergård Madsen, Århus 120 10,9

 26 jens Wenzel Andreasen, Ballerup 112 10,2

 27 line Hjarsø, Vesterbro 108 9,8

 28 Anne Mette Omø carlsen, Nørrebro - Blågård 108 9,8

 29 jean Thierry, Nordvest 99 9,0

 30 Margit Kjeldgaard, Nordøst Sjælland 89 8,1

 31 gorm Anker gunnarsen, Amager 87 7,9

 32 Mikkel Andersen, Kolding 86 7,8

 33 Sarah Nørris christensen, Esbjerg 84 7,6

 34 Theis Nielsen, langeland 75 6,8

 35 Bente lerche-Thomsen, guldborgsund 75 6,8

 36 carsten Oddershede, greve-Solrød 59 5,4

 37 Namdar Khezri, Vesterbro 59 5,4

 38 lone lomholt, ydre Nørrebro 56 5,1

 39 Torben  Kjær, Hillerød 54 4,9

 40 Peter jensen, Frederikshavn 52 4,7

 41 jakob Hjuler Tamsmark, Indre by 42 3,8

 42 jørgen Bodilsen, Nordøst Sjælland 38 3,5

    
 

Der har været holdt afstemning i 88 afdelinger. Optællingen er den 22.04.12 godkendt  
 af FU/Marianne Frederik. 

9. VEDTAGELSE AF KANDIDATLISTE

9.2 Resultatet af den vejledende urafstemning
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9.2 Resultat fordelt på afdelinger
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10.1 Opstillede  
til hovedbestyrelsen
liste over opstillede:

1 Anders Hadberg
2 Anna Storr-Hansen
3 Anne Mette Omø carlsen
4 Bjarne Thyregod
5 Brian Nielsen
6 Bruno jerup
7 carsten Oddershede
8 christine lundgaard
9 Flemming leer jakobsen
10 Hans christian Nielsen
11 Hans jørgen Vad
12 Helge Bo jensen
13 Inger V. johansen
14 jakob lindblom
15 jakob Sølvhøj
16 jan Kronborg
17 janne glerup
18 jean Thierry
19 jens Otto Madsen
20 johannes lund
21 john jessen
22 Katrine Toft Mikkelsen
23 Kurt Zirblad
24 lars Hansen
25 lars H. Hansen
26 lasse P. N. Olsen
27 lene Rygaard jessen
28 line Barfod
29 lole Møller
30 lone Høegh christiansen

31 Mads Wilmann
32 Michael Schølardt
33 Mie Susanne lilje
34 Mikael Hertoft
35 Mikkel Andersen
36 Mikkel Warming
37 Mogens Duclos julsdorf
38 Morten Riis
39 Namdar Khezri
40 Niels Frølich
41 Niels Rasmussen
42 Nikolaj Villumsen
43 Ole Donbæk jensen
44 Ole Hyldahl
45 Ole Waagesen
46 Paw Nielsen
47 Per clausen
48 Pernille Skipper
49 Peter jensen
50 Pia Boisen
51 Rasmus Bredde
52 Signe Færch
53 Stine Brix
54 Sune Blom
55 Sune Hundebøll
56 Susanne Flydtkjær
57 Søren Egge Rasmussen
58 Søster From Petersen
59 Tobias clausen
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Anders Hadberg,  
Nørrebro Park
Fasthold kursen til venstre og opbyg 
organisationen

Hermed stiller jeg op til min tredje pe-
riode i Enhedslistens hovedbestyrelse. 

jeg ønsker at bidrage til, at Enhedsli-
sten fastholder sin kurs til venstre som 
et klart alternativ til S og SF. Derfor vil 
jeg bidrage til at udvikle vores organi-
sation på to måder i den kommende periode. For det første skal 
vi fastholde og udbygge en krisepolitik, der sender regningen 
for krisen til de rige. Indtil videre er det lykkedes arbejdsgiver-
ne med hjælp fra fagbevægelsens top – og den nye regering – at 
sende kriseregningen til lønmodtagerne og folk på overførsels-
indkomst. Enhedslisten må møde S og SF’s borgerlige politik med 
klare socialistiske svar – det bliver afgørende i den kommende 
periode.

For det andet vil jeg arbejde for at opbygge vores politiske 
grunduddannelse. Med de mange nye medlemmer, vi er blevet, 
må vi opbygge vores organisation ved at tage grundlæggende 
debatter om socialisme og vejen til forandring af det kapitalisti-
ske samfund. De debatter må forankres lokalt.

Slutteligt vil jeg arbejde på en bedre koordinering af Enheds-
listens indsats på daginstitutionsområdet. Vi har mange aktive 
forældre og pædagoger, der hver især løfter en stor opgave. En 
samlet indsats er nødvendig for at sikre en genopretning af vo-
res børns hverdag.

Bor på Nørrebro, gift med Truus og er far til Marius på 4 år. Til 
daglig arbejder jeg som politisk-økonomisk medarbejder på En-
hedslistens folketingssekretariat.

  

Anna Storr-Hansen,  
ydre Nørrebro
I den kommende tid er det en hoved-
opgave at overbevise de skuffede S-SF 
vælgere om at Enhedslisten er et reelt 
solidarisk alternativ.

Derfor er vores kommunikationsind-
sats central. Vi skal ud med vores poli-
tik i vores lokalområder og på vores ar-
bejdspladser, uddannelser og jobcen-
tre. Det kræver at vi bliver bedre til at skabe forbindelse mellem 
ml. afdelinger, udvalg, folketing og hovedbestyrelse. Vi skal ud-
nytte det store potentiale der ligger i vores organisation på over 
8000 medlemmer.

Udvalg og lokalafdelinger skal øve konkret indflydelse på par-
tiets politik og alle medlemmers erfaringer og viden skal bruges 
og udvikles.

jeg stiller op til hovedbestyrelsen for at bidrage til denne or-
ganisationsudvikling i en tid hvor Enhedslisten skal balancere 
på en knivsæg for at få politisk indflydelse og samtidig undgå at 
blive genstand for den skuffelse som har ramt S/SF. 

Prioriteringen af det internationale samarbejde er også cen-
tral. Den kapitalistiske krise aktualiserer arbejdet på tværs af 
landegrænser både som modstand mod nedskæringer og som led 
i at udvikle af langsigtede strategier mod kapitalens offensiv.

 jeg er 27 år og trådte mine politiske barnesko i den globalise-
ringskritiske bevægelse og i krigsmodstanden i 2003, og har si-
den da været feministisk aktivist og lavet solidaritetsarbejde i 
Internationalt Forum og Kirkeasyl. jeg læser historie og under-
viser i arbejderbevægelsens historie på Arbejdermuseet. jeg var 
sidste år med til at stifte lokalafdelingen på ydre Nørrebro.

Anne Mette Omø carlsen,  
Nørrebro Blågård
Vi har fået et stort parti, vi har fået et 
parti med indflydelse, vi har fået et me-
get mangfoldigt parti og et parti der har 
vist, at det vil noget med Danmark! 

Et sådan parti kræver en stærk, 
handlekraftig og visionær ledelse – 
det vil jeg gerne være med til at arbej-
de for. jeg har gennem det sidste år sid-
det i hovedbestyrelsen og har lært en masse om vores parti,  bla. 
gennem arbejdet med finansloven, hvor jeg sad i følgegruppen. 
Året har givet mig mod på at fortsætte arbejdet med at bringe 
Enhedslisten videre for at blive et større parti, men vigtigere et 
mere aktivt og handlekraftigt parti. 

jeg brænder for at forene det parlamentariske og det uden-
omsparlamentariske arbejde, og ser det ikke som modsæt-
ninger, men som to aspekter af samme stykke i arbejdet for et 
mere retfærdigt samfund og for kampen for socialismen. Stærkt 
udenomsparlamentarisk arbejde er vigtigt for at kunne bringe 
de rette krav frem i det parlamentariske. jeg arbejder til dagligt i 
Københavns Forældreorganisation, hvor det lige netop er det vi 
forsøger – at lægge pres på politikerne hele tiden for at få bedre 
forhold for børn i København. 

jeg vil bidrage med mange års organisatorisk erfaring fra poli-
tisk, ledelsesarbejde, forældrebestyrelsesarbejdet og lignende. 
jeg brænder for det velfærdspolitiske område – daginstitutio-
ner, folkeskole og indretningen af velfærdssamfundet generelt. 

jeg er 36 år, bor på Nørrebro med min datter på 8 og min søn på 
7, som begge går på fritidshjem og i den lokale folkeskole. 

  

Bjarne Thyregod,  
Tårnby-Dragør 
En af de vigtigste opgaver i den kom-
mende HB periode er at få Enhedsli-
stens voksende medlemstal og parla-
mentariske tilslutning til at afspejle sig 
i aktiviteterne udenfor Folketinget.  

Vi skal undgå, at det bliver det par-
lamentariske arbejde, der alene styrer 
politikudviklingen og partiets aktivi-
teter. Dette gøres ikke gennem programomskrivninger, hvor so-
cialismen nedtones – og derfor skal vi ikke lave et nyt program 
inden vi har haft en diskussion af det eksisterende programs 
indhold.

Vi skal gennem konkrete tiltag sikre Enhedslistens udvikling 
fra at være et storbyparti centreret omkring København til at 
blive landsdækkende. Dette skal gøres gennem en målbevidst 
planlægning med at flytte aktiviteter fra København og ud i re-
sten af landet.  Derfor er jeg bla. medforslagsstiller på forslaget 
om at Organisationssekretærerne geografisk placeres udenfor 
København. 

Velfærdskampen bliver omdrejningspunktet for Enhedsli-
stens arbejde i den kommende tid – her vil jeg kæmpe for at En-
hedslisten fastholder sin politik om en samfundssikret mindste 
indkomst og princippet om at de arbejdsløse skal have ”rigtige 
jobs til Rigtig løn” og mod krav om at arbejde for Kontanthjælp 
og dagpengene. 

ligeledes er jeg modstander af udhulingen af det progressive 
skattesystem som undergraver velfærdssamfundets indtægts-
grundlag og solidariteten, derfor er jeg lodret mod Topskattelet-
telse tilkendegivelserne fra FT-gruppen – vi skal have mere pro-
gression ikke mindre.

Med mig får man i HB en kritisk men positiv stemme.
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Brian Skov Nielsen, Odense
Enhedslisten er medlemmernes parti

Enhedslistens styrke er vores aktive 
og engagerede medlemmer. Det var jer, 
der vandt valget. Og det er jer, som skal 
drive de lokale aktiviteter, bevægelser 
og protester, der kan tvinge regeringen 
til at skifte spor og indfri løftet om en ny 
politik.

Derfor skal vi også fortsætte arbej-
det med at styrke Enhedslistens organisation. Det skal være let-
tere at deltage i de politiske aktiviteter. Vi skal styrke afdelin-
gernes og udvalgenes arbejde. Og så skal vi fortsætte med ud-
dannende aktiviteter såsom Aktivistfabrikken og Organisati-
onsværkstedet, så vi virkelig kan give aktivismen et løft.

Det arbejde bliver specielt vigtigt i forhold til kommune- og re-
gionrådsvalget i 2013, hvor det jo netop er afdelingerne, der skal 
sikrer opstillingerne, føre valgkamp og vælges i byrådene rundt 
i landet. Forberedelserne af kommune- og regionsrådsvalget bør 
være en prioritet for hele partiet, for det er en unik chance for 
virkelig at gøre Enhedslisten til et landsdækkende parti.

Men at Enhedslisten er medlemmernes parti betyder også, at 
vi skal sikre medlemmernes muligheder for demokratisk indfly-
delse på partiets linje og politikudviklingen. Her er det vigtigt, at 
hovedbestyrelsen og folketingsgruppen betragter medlemmer-
ne som en resurse, der kan lette og opkvalificere partiets aktivi-
teter, og som derfor skal inddrages mest muligt i diskussioner og 
beslutninger.

Alt dette og meget mere glæder jeg mig til at arbejde for i Ho-
vedbestyrelsen.

  
  

Bruno jerup, Næstved
jeg har været med fra partiets start og 
var med i den første folketingsgrup-
pe Enhedslisten fik valgt i 1994. jeg har 
siddet i regionsrådet på sjælland i sidste 
valgperiode, hvor jeg primært har arbej-
det med sundhedspolitik. jeg er medlem 
af den nuværende hovedbestyrelse og 
er valgt til forretningsudvalget, hvor jeg 
har partiets økonomi som ansvarsområ-
de. jeg har mange års erfaring med ledelse i Enhedslisten.

Enhedslisten er inde i en spændende udvikling. Enhedslisten 
betydning i Dansk politik er blevet flerdoblet. Ikke kun fordi vi 
har fået flere folketingsmedlemmer og flere medlemmer. En-
hedslisten har et afgørende ord både i folketinget og overalt i 
samfundet. Vi bliver hørt og vi kan holde årsmøde med ca. 8000 
medlemmer og en kvart million vælgere i ryggen.

Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og 
som organisator for venstrefløjen. Vi har i dag en reel mulighed for 
at blive et stort venstrefløjsparti. Og det skal vi målrettet gå efter.

Det kræver at vi udvikler vores organisation så vi bliver bedre 
til at organisere nødvendige politiske diskussioner i partiet, be-
nytte årsmøder til, at træffe principielle politiske retninger for 
partiet og være politisk ledelse for en socialistisk bevægelse og 
et socialistisk parti på en meget synlig måde.

Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig 
flere medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverda-
gen. Men det er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, 
der bevæger os ud over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få 
centrale kampagner, som hele organisationen skal med I. jeg me-
ner vi skal lave flere minikampagner/initiativer, som griber ind 
i en konkret politisk dagsorden. jeg er lektor i fysik og matema-
tik og jeg bor i Næstved sammen med Marie og vores søn Mads.

carsten Oddershede,  
greve-Solrød
jeg er 37 år og er gift, samt har to børn 
på 6 og 9 år. jeg er bestyrelsesformand 
i DN, aktivt medlem i Enhedslisten, Nat-
teravn mv. 

jeg kan diskutere de fleste områder. 
Dog er jeg særlig stærk på uddannelses-
politik og miljø. jeg arbejder desuden med 
kommunikation og har organisatorisk er-
faring.

jeg vil arbejde for, at vi skal holde Enhedslisten fast på de socia-
listiske idealer om frihed, lighed og broderskab. Vi må ikke give køb 
på disse værdier, da vi er det eneste parti tilbage, der ikke bedri-
ver en borgerlig økonomisk tænkning. En tænkning, hvor vækst og 
grådighed er det ultimative mål. jeg mener ikke, at økonomisk rig-
dom løser samfundets problemer. Vækstfokuseringen tager hver-
ken hensyn til vores miljø, dyr og medmennesker.

I min tid som selvstændig tømrermester, stødte jeg tit på kun-
der der efterspurgte sort arbejde. Dette sygdomstegn udgør et 
meget overset problem for Danmark. Samfundet legitimerer 
herved den asociale, usolidariske og egoistiske holdning til fæl-
lesskabet. Vi skal alle bidrage, og på lige vilkår, så vi kan styrke 
vores velfærdsydelser og skabe mere lighed.

VKO’s aftryk er også at finde i folkeskolen hvor paramenter for 
vækst, er konkurrence. Dette mål er forsøgt stimuleret via test, 
fællesmål, og øget pres om mere disciplin. jeg ønsker at folke-
skolen sigter mod formålsparagraffen, der i sin grundtanke om-
handler åndsfrihed, ligeværd og demokrati. jeg mener, at folke-
skolen skal være en dannelsesinstitution, der skal skabe livsdu-
elige menneske og ikke en opdragelsesanstalt for erhvervslivet.

  

christine lundgaard,  
Vesterbro
Når S og SF står på den forkerte side i 
klassekampen, må Enhedslisten være 
et knaldrødt alternativ. Hovedbesty-
relsen skal føre an i udviklingen af de 
visioner og konkrete forslag, der viser 
hvad vores socialisme handler om. Det 
er ledelsens opgave at få hele organi-
sationen med i formuleringen af vores 
antikapitalistiske strategier. 

 Skal vi få det bedste ud af Enhedslistens nye rolle i dansk po-
litik og de flere tusinde nye medlemmer, skal vores organisati-
on bygges op nedefra. Nye medlemmer skal inviteres indenfor i 
et parti, hvor det er let at være med i arbejdet i lokalafdelinger-
ne og i de faglige og politiske netværk. Vi skal blive en vigtige-
re del af fagbevægelsen og andre bevægelser, hvor afgørende 
kampe lige nu tages. Vi skal skabe bedre uddannelsesmulighe-
der for græsrødderne. Derfor er jeg med til at udvikle Enhedsli-
stens nye organiseringsværksted og vil gerne arbejde med flere 
slags politisk og organisatorisk uddannelse for alle, der har lyst.

 jeg har lagt kræfter i hovedbestyrelsen før og vil gerne ind i 
kampen igen. jeg er 37 år gammel og har mange års solidaritets-
arbejde med mig. I dag bor jeg på Vesterbro, men jeg har også ar-
bejdet og studeret i latinamerika, hvor stærke græsrodsbevæ-
gelser i de her år giver nye svar på den økonomiske og økologiske 
krise. jeg arbejder for internationalt udsyn frem for NATO-bom-
ber og for solidaritet frem for EU-pagter og nyliberale teknokra-
ter.

  



73Årsmøde 2012

Flemming leer jakobsen, Vejle
43 år, Førtidspensionist
Mit motto er: Spred glæde
Medlem siden 2007.

jeg har været udsendt som FN-soldat 
i Namibia som sygepasser i 1989. Her 
var missionen med til at sikre overgan-
gen fra et Sydafrikansk protektorat til 
en selvstændig stat.

Efter hjemkomsten var det en brat 
opvågen at opleve mit NEj ved Folkeafstemningen om Ma-
astricht-traktaten blive omgjort & sendt til omafstemning ef-
ter d. 2. juni 1992. jeg er unionsmodstander, da EU er den største 
hindring for indførelsen af Socialismen i Danmark. 

Det nuværende principprogram er fuldt dækkende. Den viser 
Enhedslistens historie & fastsætter grundlæggende principper 
for et socialistisk samfund. jeg går ind for nationalisering af el-
sektoren & nordsøolien.

De grundlæggende menneskerettigheder & retsstatsprincip-
per er hjørnestene. jeg glæder mig over, at Fns Handicapkonven-
tion er trådt ikraft i 2009 for en svag gruppe. Disse menneske-
rettigheder skal selvsagt fortsat bestå efter indførelsen af so-
cialismen.

jeg er aktiv i SIND lokalafdeling med en medlemsfremgang på 
40 % siden genetablering i september 2010. Her har jeg vundet 
en klagesag, hvor 20 beboere fra bostedet Sukkertoppen i Vejle 
fik Kr. 40.000,- udbetalt i 2011.

Min blog: Denmarkonline.dk med over 1 Mio. unikke besøgende.
jeg fik førtidspension i 2008, da jeg ikke fik den rigtige hjælp 

hurtig nok til at afhjælpe en svær depression.
jeg har været projektansat hos Muskelsvindfonden i 1999.

jeg er kontaktperson i Vejle siden december 2011. 

  

 
Hans christian Nielsen,  
Hillerød
jeg opstiller til HB. El er det bedste ud-
gangspunkt for at vinde befolkningsfler-
tallet for at afskaffe kapitalismen, sætte 
mennesket før markedet – og indføre et 
socialistisk demokrati. El får forbedrin-
ger vedtaget i FT. Forbedringer til fordel 
for befolkningsflertallets levevelvilkår. 
Uden at partiet lægger stemme til den 
mindste forringelse. Finansloven 2013:Hvis, folketingsåret op til fi-
nansloven bliver en samling, asociale forlig, der forringer levestan-
darden for befolkningen og øger uligheden (f.eks. skattereformen, 
nedskæringer på fleksjobordningen, kontanthjælpsordningen 
døgnplejen, førtidspension og revalidering) er der tale om NyE 
nedskæringer ift 2011. En sådan finanslov kan vi ikke stemme for! 
jeg vil kæmpe for et nej! Eller FT kan undlade at stemme, hvis det gi-
ver en taktisk mulighed. Også selv om de borgerlige også stemmer 
imod regeringen for at vælte den. Regeringen vælter da sig selv og 
DE fremprovokerer nyvalg i januar 2013.Den største organisatori-
ske opgave bliver at få vore 8000 medlemmer gjort aktive. Så vi kan 
mønstre en hær ved kampagner, gadeaktionerne, og få livlige, ud-
viklende og skolende diskussioner i afdelingerne. Og styrke HB’S 
POlITISKE ledelse gennem mange forslag fra afdelingerne. Afde-
lingerne skal styrkes som partiets grundenhed.

Danmarks eneste Socialistiske Parti - af gavn, men endnu ikke 
af navn!

Har været medlem af partiet siden 1989. Uddannet flymekaniker.

Hans jørgen Vad, Århus
jeg har siddet i HB siden 2007 og tidlige-
re i to perioder tilbage fra 2000. Mit fo-
kus har altid været en styrkelse af En-
hedslistens græsrodsarbejde, i org.-ud-
valget, ved at indføre dobbeltorganise-
ring, i vores lærernetværk, hvor jeg er 
kontakt-person. Også i Århus – på for-
skellige felter som Palæ-solidaritet, 
kamp mod budgetbesparelser, antiraci-
stisk netværk (senest EDl-demoen).

Bliver jeg valgt til den nye hovedbestyrelse, vil jeg ikke kun 
arbejde for at Enhedslisten fastholdes på en traditionel opposi-
tions/venstrekurs ift. folketinget, finanslov osv. Men også at vi 
udvikler en mere konkret praksis udenfor Borgen, som ikke bare 
skal forpligte landskontoret, men også folketingsgruppe, pres-
sekontor og FT-ansatte. For vi har ikke parlamentarisk magt til 
at holde regeringen til venstre. Så skal vi udfylde det tomrum, 
som SF efterlader, må vi opbygge os udenfor.

jeg stod personligt bag et forslag til ”100-dages”-aktiviteter 
(i forlængelse af finanslovs-møderne), som HB vedtog enstem-
migt. Det fik begrænset opbakning (Odenses ”fynske forår”, År-
hus, lidt i Kbh. og et par mindre afdelinger). Men det vigtigste var 
at vise, det kan lade sig gøre. Med en helhjertet opbakning fra FU 
og FTg har vi et arbejdsfelt, som vi først lige er begyndt at op-
dyrke.

lokalt har jeg siddet i bestyrelsen en del år, udsendt nyheds-
breve i ti år og debatmails i fem år. Kommunikation og debat er al 
aktivismes ilt.

  

Helge Bo jensen, Albertslund
Mens vi glæder os over den store med-
lemsfremgang og uhyre store interesse 
for Enhedslisten, er det afgørende, at vi 
ikke kopierer SFs fejltagelser og glider 
med S og SF til højre i jagten på endnu 
flere stemmer. Vi skal ikke til at sælge 
vores politiske synspunkter på et mar-
ked, eller sigte mod et indholdstomt 
principprogram på nogle få sider.
Vi skal stå fast og forsvare alle velfærdsordninger - og ikke lade 
os afpresse af en regering, der fører borgerlig økonomisk politik.

Nej tak til rollen som medgørligt støtteparti - vi er parlamen-
tarisk grundlag, men støtter ikke en regering, der modarbejder 
vores politik.

Vi skal bruge al vores fantasi og kreativitet til at udvikle vores 
politik og politiske kampagner.

Organisatorisk skal vi have et HB, der baserer sig på de aktive 
medlemmer og konsekvent støtter og hjælper afdelinger, net-
værk og udvalg - og ikke mindst SUF. Vi skal være et bevægel-
sesorienteret og udadvendt parti.

Vi har ikke brug for et HB, der centraliserer magten i partiet, 
hverken i Studiestræde eller på christiansborg. Vi skal i den grad 
passe på vores medlemsdemokrati og debatten i partiet.

Det vil jeg gerne bidrage til - og stiller derfor op til endnu en pe-
riode i HB.  

jeg er 52 år og kultursociolog. Er aktiv lokalt i Albertslund (bl.a 
i KB), hvor jeg bor med min kæreste og vores tre døtre på 22, 8 og 
6 år. Til daglig arbejder jeg på en folkeskole i gladsaxe.
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Inger V. johansen, Østerbro
jeg vil gerne stille op til HB. Der er brug 
for en politisk og organisatorisk styr-
kelse af Enhedslisten med en udbyg-
ning af politikken ud fra et radikalt so-
cialistisk perspektiv. Samt at sikre en 
bedre kommunikation mellem HB/FU/
Folketingsgruppe og partiets basis, 
inkl. de mange nye medlemmer.

Enhedslisten skal løfte en stor poli-
tisk opgave: at blive den samlende kraft på venstrefløjen i en 
situation, hvor SF er blevet en del af en socialdemokratisk ledet 
regering, der viderefører en borgerlig økonomisk politik. 

Med sin uforbeholdne tilslutning til EU’s finanspagt har rege-
ringen endog bundet også fremtidige regeringer og folketing til 
en nyliberalistisk politik. Enhedslisten må diskutere og tage stil-
ling til sin rolle som støtteparti for denne regering.

Situationen med pres på den offentlige sektor og store forrin-
gelser samt tvungen lønnedgang på arbejdsmarkedet kalder på 
en styrkelse af venstrefløjen. Kampen mod EU’s finanspagt og 
dens følger er en del af det store arbejde i den kommende peri-
ode. I arbejdet for et alternativ til nyliberalismen og EU skal vi 
stå sammen med den voksende bevægelse i Europa og på globalt 
plan.

jeg håber at kunne bidrage med mine erfaringer fra mange års 
Enhedsliste-arbejde samt græsrodsarbejde: med EU- og Europa-
politik og europæisk venstrefløjssamarbejde, det internationa-
le solidaritetsarbejde (Palæstina), samt feminisme og kvindepo-
litik. 

jeg er 67 år og bor sammen med Niels Henrik. jeg underviser og 
arbejder som freelance journalist og skribent.

  

jakob lindblom, Århus
Efter at have holdt pause fra HB i en 
årrække er jeg klar til en tørn igen. jeg 
synes, at Enhedslisten står overfor en 
række meget spændende opgaver de 
kommende år. Det gælder især udarbej-
delsen af et nyt program, hvor jeg me-
get gerne vil deltage og sikre en fortsat 
klar venstreorienteret linie, hvor vi må-
ske nok skal forklare os bedre, men uden 
at skylle socialismen ud med badevandet, som det er sket hos SF. 
jeg glæder mig også til at deltage i alle de taktiske og strategi-
ske valg, som HB skal foretage i en for os ny og uvant situati-
on som halvstort parti, der både skal være opposition og støt-
teparti på samme tid. Og som både skal arbejde for konkrete 
forbedringer for miljø, klima og almindelige mennesker uden 
at miste perspektivet om egentlige forandringer på den store 
scene også. 

Endelig kan jeg især bidrage på EU-området, som jeg i en år-
række har beskæftiget mig indgående med i Folkebevægelsen 
mod EU, og hvor de kommende år bliver afgørende i en situati-
on, hvor EU står i en enorm krise og hvor demokratiet for alvor 
er presset i overlevelseskampen for eliternes ufolkelige pro-
jekt.

Privat arbejder jeg som faglig konsulent hos FOA med et ind-
gående kendskab til lO-fagbevægelsen og den markedsgørel-
se, som de senere år er sket i den offentlige sektor og desuden 
er jeg i den politiske fritid blogger på den venstreorienterede 
hjemmeside Modkraft.dk, hvor I kan læse mere om mine politi-
ske holdninger på adressen: www.modkraft.dk/blogs/jakob-
lindblom/

jakob Sølvhøj, Herlev
Det er svært at få armene ned, med al 
den politiske fremgang vi oplever i En-
hedslisten. Der ydes et fantastisk flot 
politisk arbejde på christiansborg. Der 
står bred respekt om listen. Vi er cen-
tralt placeret i den offentlige debat.  
Medlemstallet stiger. Den lokale aktivi-
tet vokser. Kan det være bedre?

ja, det kan. For det er stærkt bekym-
rende med en regering, der agerer, som vil den for enhver pris 
undgå at blive genvalgt. Som kigger for meget mod højre, selv 
om mulighederne til venstre er til at få øje på. Et visionsløst op-
læg fra S, der varsler opgør med velfærden, understreger beho-
vet for mere bevægelse udenfor Borgen.  At krav om forandrin-
ger rejses stærkere af organisationer og bevægelser, hvis det po-
litiske pendul ikke skal svinge kraftigt til højre ved næste valg.

Vi skal udvikle Enhedslisten til at blive mere handlekraftig. Kri-
tik skal altid ledsages af konkrete alternativer. Vi skal kunne age-
re hurtigt og energisk, når den politiske situation kræver det. Vi 
skal sammen skabe større engagement. gøre det attraktivt at 
være aktiv. Det skal være interessant og gerne sjovt at være med. 

jeg har været med i listen fra starten. I perioder været FT-kan-
didat og medlem af hovedbestyrelsen. Efter nogle år, hvor arbej-
det primært er lagt lokalt i Herlev, stiller jeg op til HB igen. I baga-
gen medbringer jeg erfaringer fra mere end 35 års arbejde i fag-
bevægelsen. Senest i FOA, hvor jeg sidder i forbundsledelsen og 
er formand for forbundets pædagogiske sektor.

  

jan Kronborg,  
Herning-Ikast-Brande
jeg vil gerne arbejde i Hovedbestyrel-
sen Enhedslisten. lidt omkring, jan He-
degaard Kronborg. jeg er sygemeldt, 
april 2008 langtidssygemeldt og sø-
ger beviglet fleks-job-ordning og så et 
fleksjob senere.

jeg vil gerne, Herning kommune er 
en kommune med fokus på den enkel-
te borger i kommunen. At Herning kommune tilbyder, har til-
bud og gode råd og god  vejledning til alle kommunes borger. 
At Herning bliver en attraktiv kommune, ikke blot for erhvervs-
livet, messe-kunder McH og gæster.

jeg er år 2011 skilt. Skilt fra Helene, bonus-børn lisa, Sambo 
og louise.  Året 1981 uddannet butikass. medarbejder og ja 12 år 
i faget. Uudannet pædagog år 1984, normal- og specielområdet 
15 år. Fastansættelser og timelønnet vikar. Og søger snart del-
tids-fleks-job, salgsass., sælger og vikar..

Tidlidshverv medlem forbruger grp. PENSAMlIV. Opstillet SF – 
Ungdom til byrådet i 1988 og så får socialdemokraterne byrådet 
i 1997, uden at opnå valg. Og medlem Enhedslisten år 2011 - …

jeg vil gerne have, et medlem Enhedslisten valgt til byrådet i 
7400  Herning kommune, hvor jeg bor. Bor 2 værelse leje-lejlighed 
i Almen byggeri gullestrup Hedebyen, på 5. År. Og bor alene siden 
år 2011.

Musik: country U.S., Folkemusik U.S. og dansk rock. Mary 
chapin carpenter, Pete Seeger, Allan Olsen.

Bøger jeg elsker. Kampen Normann Mailer, Obama David Men-
dell og Tordenskiold Dan H. Andersen.

jeg er sygemeldt. lidt mindre end god både fysisk- og psykisk, 
49 år d. 24. nov. 2011. Nedslidt, shauermann-ryg, knæ, håndled, 
smerte - stress- og depression diagnose siden 2008. M.V.H.

Nb. jeg har det okay, og er klar på et arbejde igen, får taget me-
dicin og får søvn- og hvile..
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janne gleerup, Valby
jeg stiller op til HB, fordi jeg gerne vil 
være med til at tilrettelægge udmønt-
ningen af vores politik og fordi jeg ger-
ne vil bidrage til den organisationsud-
vikling, som skaber rammerne for det. 
Konkret vil jeg gerne styrke forbindelsen 
mellem christiansborgpolitikken og li-
stens græsrødder, herunder styrke vores 
eget interne rum for politikudvikling fra 
neden. HB udgør også et væsentligt omdrejningspunkft for chri-
stiansborg strategiske manøvrer. jeg vil her gerne tage del i ansva-
ret for, at vi holder balancen i vores dobbelte rolle, som både radi-
kale kritikere af det eksisterende samfundssystem og pragmati-
ske stifindere for den gradvise omstilling af samfundet i en mere 
socialistisk retning. jeg er 38 år, bor i københavn med min 12 årige 
søn og har været politisk aktiv i listen i ca. 15 år, herunder også tid-
ligere i HB.  

  

jean Thierry, NordVest
økonom, cand.polit.

jeg stiller op for at være en del af en 
venstredrejning af Enhedslisten og 
samfundet. Regeringen og folketings-
flertallet er drejet så langt til højre, at 
det er mere nødvendigt end nogen-
sinde, at Enhedslisten står for en kry-
stalklar politik, der ikke går på kom-
promis med forringelser og som udfor-
drer den herskende neoliberale dogmatik.

Vi skal være et alternativ, som er for en demokratisering af 
økonomien og resten af samfundet, for en fundamental æn-
dring af vores samfund til økologisk bæredygtighed og for en 
fuldstændig universel skattefinansieret gratis velfærd på alle 
områder for alle.

Derfor må vi være 100 % imod EU, krig i andre lande og enhver 
forringelse af vores velfærd.

Vi er desværre de eneste, og vi må ikke vakle.

  

jens Otto Madsen, Thy-Mors
Enhedslisten har fået vokseværk – 
både medlemsmæssigt og parlamenta-
risk. Det er rigtig godt! Vi skal forsat op-
retholde en markant socialistisk og de-
mokratisk profil, og ikke gå på kompro-
mis med vore synspunkter for at blive 
endnu større…

jeg har været aktivt med på venstre-
fløjen siden starten af 70’erne – både 
som aktivist og i perioder på tillidsposter. jeg brænder for socia-
lismen, og det har jeg tænkt mig at gøre mange år i endnu. Min 
erfaring siger mig, at det vigtigste ikke er, hvem der har rege-
ringsmagten (selv om det er vigtigt!), men hvor stærkt alliancen 
er mellem de folkelige bevægelser og deres parlamentariske ta-
lerør. 

Enhedslisten vigtigste opgave er at fremstå med et på en gang 
troværdigt og visionært alternativ til den konsensus-kapitali-
stiske tankegang, der præger alle de forenede folketingsparti-
er – herunder også regeringen. Vi skal finde klare svar på, hvor vi 
giver medspil for at trække i den rigtige retning, og hvor vi giver 
modspil for at illustrere brudflader. Forsvaret for den demokrati-
ske produktion mod markedskræfternes hærgen, er den vigtig-
ste politiske kamp.

Da jeg kommer fra Nordvestjylland, føler jeg mig forpligtet 
over for de massive problemer Udkantsdanmark har, og vil for-
søge via HB at få opprioriteret området.

Til daglig er jeg rektor på Thy-Mors HF & VUc. Familiemæssigt 
har jeg 4 børn samt 3 børnebørn.  jeg anser mig selv som et loyalt, 
men kritisk medlem af Enhedslisten, der stiller, når det er nød-
vendigt – og til aktivistarbejde.  

  

johannes lund, Ringsted
I min tid i Enhedslisten (fra 2005) har 
jeg oplevet et parti, der har udviklet 
sig hen imod at blive et moderne so-
cialistisk parti med god jordforbindel-
se til den virkelighed, verden befinder 
sig i i dag. Men vi kan ikke nøjes med at 
kæmpe for de traditionelle socialisti-
ske mål og ideer, som udsprang af in-
dustrisamfundet.  Vi må erkende, at 
vi i dag står med en række eksistentielle udfordringer, der var 
nærmest ukendte for 30-50 år siden: klimakrise,  økologisk kri-
se, råstofkrise, fødevarekrise etc., alle med rod i, at det kapita-
listiske system har ekspanderet hæmningsløst, og dets logik 
indlejret sig i alle klodens og tilværelsens afkroge, langt mere 
intenst end socialismens fædre nogensinde havde troet mu-
ligt. 

En realistisk socialistisk strategi må derfor bygge på den 
grundlæggende erkendelse, at kapitalismens løbende nedslid-
ning af naturgrundlaget må stoppes og så vidt muligt vendes 
til genopbygning, samtidig med og som en del af kampen for et 
samfund med lighed, fællesskab, velfærd, ægte bæredygtighed 
og robusthed.  Partiet er kommet langt i den erkendelse, men vi 
er endnu ikke i mål.

Siden 2005 har jeg været aktiv i miljøudvalget (kontaktperson 
fra 2008), og i HB (2010-11), hvor jeg har arbejdet for, at det øko-
socialistiske perspektiv bliver en del af partiets selvforståel-
se.  Øvrige mærkesager: Retssikkerhed, kampen mod fattigdom, 
ulighed og diskrimination samt at styrke partiet som et skarpt, 
udogmatisk og spin-frit venstrefløjsparti.

jeg er 58 år, arbejder som It-administrator og bor med min kone 
og datter i bofællesskab ved Ringsted.
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john jessen, Århus
Socialisme er noget, vi skal kæmpe os til

Det er hovedbestyrelsens opgave at 
udføre de beslutninger, der træffes af 
årsmødet og tage stilling til nye og ak-
tuelle spørgsmål, som vi ikke allerede 
har svar på. Denne opgave vil jeg gerne 
være med til at løse. 

jeg vil som medlem af hovedbestyrel-
sen arbejde ud fra denne holdning til nogle af de vigtigste områ-
der i den kommende periode:
• Den nuværende krise er en del af kapitalismens væsen – det er  
 ikke kun en finanskrise. løsningen er derfor at afskaffe kapi- 
 talismen og gennemføre socialistiske løsninger – her, der og alle  
 vegne.  
• Vores principprogram skal hverken gemmes eller skrottes, før vi  
 har vedtaget et andet – og det haster ikke..
• Regeringens program er ikke vores program. Vi skal fastholde  
 kursen med at stemme for forbedringer for arbejdere og løn- 
 modtagere, men ikke støtte forringelser.
• Vores samarbejde med partier i andre lande skal bruges til at ud- 
 vikle fælles politik og aktioner – f.eks. med et fælles europæisk  
 aktionsprogram mod krisen.
• Vores samarbejde med SUF skal styrkes og udvikles, fordi en  
 selvstændig, demokratisk og kæmpende ungdoms-organisa- 
 tion er afgørende vigtig i kampen for socialisme.
jeg er 61 år og har været medlem af Enhedslisten, siden vi star-
tede partiet. jeg har tidligere været medlem af bestyrelsen i 
Århus i en snes år (og byrådskandidat et par gange) og medlem 
af hovedbestyrelsen i en årrække i 1990’erne og et par år ind-
til 2011.

  

Katrine Toft Mikkelsen, 
Brønshøj-Vanløse
Kapitalismen er ikke en naturlov. Mar-
kedskræfterne er måske nok stær-
ke, men det er ikke tyngdeloven vi ta-
ler om. Det er et menneskeskabt sam-
fundssystem og som sådan kan det 
også ændres af mennesker. Kapitalis-
men er i krise - klimakrise, finanskrise 
mm. - og Enhedslisten er med vores kri-
tik af det kapitalistiske system og vores bud på et alternativ så 
nødvendig som nogensinde. Men ord alene gør det ikke. Der skal 
bevægelse, mobiliseringer, aktive mennesker til.

Hovedbestyrelsens store opgave i den kommende periode 
bliver at skabe betingelserne for at alle Enhedslistens med-
lemmer kan være aktive - i bevægelser, i deres boligområder, i 
deres fagforeninger, forældrebestyrelser og skolebestyrelser 
m.m. Det er medlemmerne der skal skabe og styrke de bevæ-
gelser og den mobilisering, der er helt afgørende for at ændre 
styrkeforholdene til fordel for den almindelige befolkning, så 
vi kommer nærmere målet: et opgør med kapitalismen og ska-
belsen af et andet samfund, hvor mennesker og miljø kommer 
først. 

jeg er 41 år, har været medlem af Enhedslisten siden 1994 og 
har tidligere siddet i Hovedbestyrelsen i en periode i 90’erne 
(under den forrige S-ledede regering). jeg har desuden siddet i 
bestyrelsen for Enhedslisten-København 2008-2012. jeg bor i 
Brønshøj med mand og fire børn i alderen 4-12 år. Arbejdsmæs-
sigt arbejder jeg som arbejdsmiljøkonsulent i BUPl Hovedsta-
den. Og så har jeg en blog på Modkraft.dk, hvor man eventuelt 
kan læse mere.

Kurt Zirblad, Billund
Førtidspensonist. jeg er en 54 årig gam-
mel socialist som ønsker at være en del 
af fællesskabet i Enhedslisten.

jeg har min opvækst i Fagbevægel-
sen jeg har min grunduddannelse på 
lO.skolen (vinterbørnene ( højskolen 
22 uger) og igennem SID som ungdoms-
formand for sydjylland . 

Mine kompetence områder er Miljø/
trafik og ikke mindst Udkants  Danmark og deres forhold til land-
brug og alternativ energi.

jeg har altid været socialist , og igennem mine rejser til Bl.a. 
cUBA har jeg oplevet en verden udenfor Danmark.

Mit formål for at stille op til Hovedbestyrelsen er at vi også 
skal have folk udenfor de store byer, og at det er vigtig at vi er en 
del af samfundet , udenfor de samme byer.

  

lars Hansen,  
Nørrebro Blågård
jeg har i godt 3 år været aktiv i bestyrel-
serne for Enhedslisten Nørrebro/Blå-
gård og Enhedslisten København - og 
stiller nu op til HB.

jeg er glad for de seneste års udvikling 
hvor Enhedslisten ikke længere frem-
står som gammeldags og verdensfjern, 
og synes at gennemskrivning af prin-
cipprogrammet er en god idé.

Men det bekymrer mig når jeg hører at folk tror at vi er på vej 
mod højre. Måske skyldes det at vi ikke helt har fundet balancen: 
På den ene side at kæmpe for en forbedring af ”almindelige” 
menneskers hverdag - på den anden side at kæmpe for et funda-
mentalt anderledes samfund uden kapitalisme.

Men hvorfor er det så svært at tale om et samfund uden kapi-
talisme og samtidig blive taget ,seriøst? Det skyldes at folk nær-
mest er hjernevaskede til at tro at nyliberalismen er det eneste 
mulige. Se blot hvordan mange mennesker accepterer at demo-
kratiet i disse år bliver erstattet afteknokrater der regulerer på 
finansmarkedets præmisser.

Derfor er kampen om folks bevidsthed lige så vigtig som kam-
pen for bedre materielle forhold. Når Venstre i dag er det største 
arbejderparti, skyldes det ikke at Venstre kæmper for arbejder-
nes interesser, men at partiet har vundet kampen om deres be-
vidsthed.

Bliver jeg valgt til HB, vil jeg arbejde for et Enhedslisten helt 
til venstre. Et parti der både har svar på de nære dagligdags pro-
blemer, og visioner om et helt anderledes samfund. Ikke et sam-
fundssystem der allerede findes, men et vi skal udvikle og op-
bygge sammen.
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lars Hostrup Hansen,  
Nordvest 
Strategi, program og organisation
Hvis årsmødet beslutter det, er det nu 
på tide, at vi udarbejder et nyt program. 
Et program, hvor det overvældende 
flertal af partiets medlemmer, der al-
drig har været en del af de gamle par-
tier, bidrager med deres erfaringer. En 
fornyelse skal ikke lede til en situation, 
hvor hovedløs opportunisme regerer. Derfor er det vigtigt, at vi 
ikke skyller alle de historiske begreber ud med badevandet. Pro-
grammet skal have syn for vores politiske identitet og ideologi-
ske udgangspunkt. Det betyder dog ikke, at vi skal indtage en ul-
timativ linje, som låser os fast på sidelinjen. Vi skal søge indfly-
delse og kompromisser der hvor vi forskyder styrkeforholdene 
i samfundet til fordel for arbejderklassen og dens allierede. Ba-
lancen mellem det udogmatiske og bevarelsen af vores politiske 
identitet vil jeg meget gerne arbejde videre med i HB.

  Det er en hovedopgave for partiet, at sikre integration og fast-
holdelse af nye medlemmer. Vi bør opprioritere det identitetsska-
bende arbejde i Enhedslisten. Vi skal tilstræbe, at alle medlemmer 
føler de er en del af et større projekt. lykkedes denne opgave, er 
jeg sikker på, at vi har et solidt grundlag for at fastholde de mange 
nye medlemmer. Det vil jeg meget gerne bidrage til.

Mig: 
jeg er 29 år fra København NV. Arbejder som arkivar på Arbejder-
bevægelsens Bibliotek og Arkiv. jeg sidder i HB og redaktionen på 
Rød+grøn og er aktiv i Nordvest. larshostruphansen@gmail.com   

  

lasse P.N. Olsen, Aalborg
Sidste år skrev jeg i min HB-opstilling, 
at Enhedslistens fremgang tydeligt 
kan ses i vores medlemstal, og at det er 
en vigtig opgave for HB at sikre, at de 
mange nye medlemmer inddrages i par-
tiets arbejde og udvikling.

Den opgave er absolut ikke blevet 
mindre siden da – heldigvis!

Som jeg ser det, bliver den vigtigste 
organisatoriske opgave at sikre, at En-
hedslisten bliver et landsdækkende parti, hvis afdelinger gør en 
forskel lokalt, og hvis medlemmer føler ejerskab for partiets po-
litik – uanset om de bor i Vestjylland eller på Vesterbro.

Finanslovsforhandlingerne har vist, at det er muligt at skabe 
konkrete forbedringer uden at opgive vores socialistiske prin-
cipper. Det spor skal vi fortsætte ad, men det skal stå lysende 
klart, at Enhedslisten ikke er til salg.

Vil vil ikke blot rydde op efter VKO - vores mål er at trække 
samfundet i en klart socialistisk retning.

Hvis vi vil skabe radikale forandringer, skal Enhedslisten fort-
sat være bevægelsernes parti, og den røde tråd i vores politik 
skal være, at vi rykker styrkeforhold til fordel for arbejderklas-
sen og de sociale bevægelser.

Frihedsrettighederne skal sikres og udvides, bevægelsernes 
krav skal fremføres på tinge, og vi skal bakke op om folkelige 
protester – aktuelt i forbindelse med EU-formandskabet. 

Om mig:
jeg er 31 år og bor i Aalborg med min kone og vores to børn. Til 
daglig læser jeg på Aalborg Universitet. jeg har været aktiv på 
venstrefløjen siden midt-90’erne, i Enhedslisten siden 2003. jeg 
har siddet i HB i et år.

lene Rygaard jessen,  
Albertslund
Takket været en energisk valgkamp fra 
venstrefløjen i Danmark fik Enhedsli-
sten tolv mandater ind på christians-
borg, og vi fik et medlemsløft der sag-
de Spar To!

Derpå røg vi hovedkulds ind i fi-
nanslovsforhandlingerne, som årsmø-
det heldigvis havde lagt et overordnet 
mandat for. Det lykkedes Enhedslisten at sikre nogle forbedrin-
ger for udvalgte befolkningsgrupper, men det har ikke været 
muligt at gennemføre de markante forbedringer for arbejder-
klassen, som der er så meget brug for. Det medfører en stor skuf-
felse i befolkningen, og det er vores opgave, som parti, at ændre 
denne skuffelse til konstruktiv politisk kamp. 

Det er tredje gang jeg stiller op til Enhedslistens Hovedbesty-
relse, hvor jeg nu har siddet i to år. jeg synes det er et spænden-
de arbejde, som jeg til stadighed lærer noget af, og jeg vil gerne 
fortsætte. Mine styrker i dette arbejde er, at jeg, som lærer, le-
jer, mor og farmor, direkte mærker konsekvenserne af den til en-
hver tid førte politik. jeg vil gerne deltage i arbejdet med at ven-
de frustrationerne til klare politiske krav og handle på dem. 

Enhedslisten står overfor store organisatoriske udfordrin-
ger, som skal løses samtidig med, at der skal udvikles politik på 
alle områder. Afdelingerne og det lokale arbejde er en vigtig brik 
i dette arbejde, de faglige netværk en anden.

Det er mit håb, at vi kan stå sammen, og finde den rette balan-
ce mellem arbejdet med reformerne og arbejdet i bevægelserne. 

  

line Barfod, ydre Nørrebro
jeg har siddet I HB i tre år i denne om-
gang og vil gerne bidrage også i næste 
periode. Den massive fremgang til En-
hedslisten både medlemsmæssigt og 
til valget stiller os med store opgaver 
og et stort ansvar. Det er ikke nok at 
der kom en ny regering, vi har brug for 
en helt ny politik.

Vi skal sikre at vi får udviklet vores 
organisation så alle 8.000 medlemmer føler sig hjemme og får 
lyst til at bidrage. For vi har brug for alle kræfter, hvis vi skal 
være med til at opbygge stærke bevægelser for en helt anden 
samfundsudvikling.

Vi skal gøre det krystalklart, at det ikke er de arbejdsløse og 
de syge der er skyld i hullet i statskassen og kommunekasser-
ne, men derimod spekulanter og skruppelløse virksomhedseje-
re, der kun er optaget af at tjene penge og er ligeglade med både 
mennesker og miljø.

Vi skal sammen udvikle de konkrete lokale eksempler på, hvor 
der kan skabes arbejdspladser, med klimarenoveringer, vedva-
rende energiinvesteringer, mere kollektiv trafik, flere til at tage 
sig af børn, syge og ældre og langt flere til at løfte den store op-
gave med at uddanne mange flere meget bedre.

Og vi skal alle være i stand til at argumentere for hvordan det 
konkret skal finansieres og hvordan det styrker samfundsøko-
nomien.

Derfor skal vi fortsætte udviklingen hvor HB både bruger tid 
på politisk debat og på at omsætte de politiske analyser til kon-
kret handling.
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lole Møller,  
Brønshøj-Vanløse
Enhedslisten har sammen med mange 
andre kæmpet for at gøre op med den 
nedskærings- og liberaliseringspolitik, 
der har ført til stigende ulighed og fat-
tigdom og hvor der overalt der er blevet 
skåret drastisk ned på de sociale, sund-
heds- og uddannelsespolitiske områ-
der. Desværre fortsætter den nye rege-
ring langt hen ad vejen hvor VKO slap.

Tiden råber derfor på et kommunalt og velfærdspolitisk oprør, 
som Enhedslisten overalt skal være en aktiv del af.  gerne ved at 
gå i spidsen for sociale aktionsgrupper, der kan være med til at 
rulle forringelserne tilbage og styrke fællesskabet.

Der er i den grad brug for at bryde med markedsfundamenta-
lismen og tænke socialistiske svar på den økonomiske krise. 

Enhedslisten har fået stor medlemsfremgang. Det bliver en 
vigtig opgave at inddrage alle nye medlemmers viden og resur-
ser. Det vil gøre Enhedslisten mere slagkraftig, samtidig med at 
forbindelserne  til de folkelige bevægelser styrkes.

jeg er cand.mag. i samfundsfag og historie og i en lang år-
række især arbejdet arbejdet med social- og arbejdsmarkeds-
politik som landssekretær i Socialpolitisk Forening. Vi skal 
have i det socialpolitiske udvalg, som er lige på trapperne.. jeg 
genopstiller derfor til HB – det giver god mening i tilværelsen 
som pensionist.

Mottoer: jorden kan opfylde alles behov, men ikke alles grådig-
hed. (gandhi)

Det nye sker, når den der er tiltænkt tilskuerens rolle, begyn-
der at blande sig ( carl Scharnberg).

  

lone Høegh christiansen,  
Assens
Efter min mening er det efter at vi er 
kommet ind i selve regeringssamarbej-
det, blevet endnu mere nødvendigt,at 
være mere end klar i mælet. 

Efter at SF i den grad har kørt direk-
te afgrunds og katastrofekurs, tror jeg 
også at vi på sigt vil se en hel del af de 
mere Røde af dem, søge over til os. Og så 
langt så godt. Vi tager selvfølgelig gerne mod alle nye medlem-
mer - der har Røde hjerter. Men desværre må jeg tvivle på hvor 
dybt det røde egentlig stikker, for efter min mening er der alt for 
stor tendens til, at mange af de her frafaldne SF `ere, har en lidt 
for stor snert af en blå strime. Og det gider jeg faktisk ikke skulle 
til at blive synonym med. 

For 37 år siden,som 18 årig i en lille provinsby, meldte jeg mig 
stolt ind i det lokale kommunistparti. 

Var nede og passe vores lille butik ret jævnligt og stod året ef-
ter på scenen ved Fæstningen og holdt den lokale 1-maj tale. 

Så Rød så det gjaldede ud over de skræmte Korsøranere. Og 
den dag i dag ikke spor bleg over at indrømme det. Her får I ingen 
undskyldning for min fortid. 

Ingen forklaringer om ungdommelig dårskab eller dumhed, el-
ler ”kloge ord” om, at man da ”heldigvis” bliver klogere med alderen. 

Alle de SF ere der synes det er fedt med alle Sohn`s beklagel-
ser , de kan for min skyld godt blive ovre i SF. Eller søge den mod-
satte vej af os. For det burde være der de passer bedst ind. Tæt 
på den rablende præst, der sammenligner Sohn med SS sympa-
tisørerne.

Helt enkelt mener jeg at alle de borgerlige har så meget mere 
at undskylde for.!

Så der var lige et eksempel på, hvorfor jeg vil være god at få i 
Hb. Hvis du er ved at være skide træt af den manglende stillings-
tagen, og af Politiske diskussioner der har det med at ligne ren ci-
tering fra det vedtagne partiprogram, så er det så ikke lige det jeg 
synes er fedt.

  

Mads Wilmann, Østerbro
Krisen kradser, betingelserne for et opgør med det kapitalistiske 
system er – i hvert fald på papiret - bedre end  længe set. Men er Ø 
klar? Det spørgsmål har optaget mig siden jeg for alvor blev aktiv i Ø. 
 Ø har de seneste år oplevet en stor tilslutning af medlemmer. 
Vores vigtigste opgave er at engagere og aktivere vores man-
ge medlemmer. Hvis vi skal ændre styrkeforholdene i samfun-
det, kræver det, at vi alle er i stand til at præsentere og diskutere 
de socialistiske alternativer i bevægelserne, på vores arbejde og 
hvor vi er aktive til hverdag.  Som medlem af hovedbestyrelsen 
vil jeg arbejde for, at Ø løfter den opgave. Konkret betyder det, at 
jeg vil arbejde for, at Ø prioriterer uddannelse af medlemmer, og 
her har udvalgene, de sektorbaserede netværker og lokalafde-
lingerne en vigtig rolle. Betingelserne for arbejdet i de dele af or-
ganisationen skal være gode, hvilket partiapparatet skal sikre. 

jeg vil også lægge kræfter i opstarten af et Sundhedspoli-
tisk Udvalg, hvor jeg vil bidrage til en programmatisk udvik-
ling af vores politik. Det er nødvendigt, at vi formår at ud-
vikle progressiv sundhedspolitik i en tid, hvor S-R-SF’s ene-
ste svar på udfordringerne er sundhedsafgifter. Disse afgif-
ter tjener ikke til andet end at lukke hullet i statskassen, og 
det løser slet ikke den vigtigste sundhedspolitiske opg: at sik-
re en sundhedstilstand, der ikke er klasse- og indkomstbestemt. 
 
jeg er 25 år, studerer biologi og er aktiv i Ø’s stud.netværk KUØ. 

  

Michael Schølardt,  
Sydhavnen
Enhedslisten skal styrkes i bredden og 
dybden. Vi er godt i gang med at få med-
lemmer fra alle dele af landet, og det skal 
også afspejles i organiseringen. Økonomi 
og ledelse skal ikke blot placeres i Køben-
havn, men søges decentraliseret. Der er 
gode initiativer i gang med at styrke sko-
ling og oplysning, det skal støttes. Ung-
dommen i SUF er et af vores største aktiver, alt hvad der kan styrke 
fælleskabet i respekt for hinanden skal støttes.

Socialdemokratisk liberalisme er bedre end en konservativ libe-
ralisme, men begge dele udsigtsløse. Enhedslisten skal være gode 
reformister og ikke være bange for at indgå i alle dele af det kapita-
listiske samfund for at opnå forbedringer. Vi forsvarer gerne den 
formynderiske velfærdsstat, men kun så langt den styrker den 
enkeltes autonomi og fællesskabet. Og vi skal være de fornuftige 
revolutionære der ved det ikke er nok – og ikke er bange for at sige 
det. Vi skal være gode internationalister og forbinde os med lige-
sindede uanset om dagbladene eller staten bryder sig om det.

jeg er 59 år, gift, 3 børn,  i Enhedslisten fra start, redaktør på 
Solidaritet i en årrække, tidligere ansat i Enhedslisten, trykker i 
20 år, men har netop afsluttet kandidat i filosofi. Højesteret har 
med terrordom (for støtte til blandt andet PFlP/Palæstina) gjort 
mig den tjeneste at jeg ikke behøver at tro på job – og derfor har 
endnu mere tid til politisk arbejde.
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Mie Susanne lilje, Amager
jeg er ikke bange for at kalde Enhedsli-
sten for et revolutionært funderet par-
ti. jeg gør det faktisk med glæde. jeg øn-
sker, at socialisme og den revolutionæ-
re tankegang skal frem i fokus som et 
alternativ til det parlamentariske sy-
stembevarende fokus, som S og SF står 
for. Derfor skal fokus også være på po-
litisk aktivisme. En aktivisme, der både 
gælder Enhedslisten selv, men sandelig også skal afspejles i vo-
res samarbejde med bevægelserne, således at vi i større grad 
end nu vil fremstå som et klassekamps-parti, der mener, at det 
betaler sig at kæmpe. jeg mener, at dette vil kræve, at vi bliver 
bedre til at skærpe os selv og hinanden, og anlægge et syn på det 
politiske arbejde som en slags vedvarende uddannelse og kol-
lektiv udvikling.

Det er desuden afgørende, at vi bliver mere åbne for at disku-
tere interne uenigheder, som reelt er tilstede, og bruge dem kon-
struktivt.

jeg har været en del af bestyrelsen på Amager de sidste to år 
(nu medlem af bestyrelsen i Amager Vest) og har tidligere været 
aktiv på Amager og på Vesterbro. 

jeg er 26, har en Master i Antropologi, og bor med min søde 
roomie og mine marsvin Brutus og Rex.

  

Mikael Hertoft, Østerbro
55 år, 3 børn, medlem af HB i 3 år.

Det var godt vi fik en ny regering. Det er 
bare surt, at den fører en elendig poli-
tik. S og SF er løbet fra de få gode ideer 
de gik til valg på.

Til gengæld har regeringen tilslut-
tet Danmark EU’s finanspagt der binder 
Danmark til at lade arbejderbefolknin-
gen betale krisen.  

Som lærer for indvandrere følger jeg udlændingepolitikken 
tæt. Regeringen har stillet en række lovforslag til udlændinge-
politikken som nok mildner VKOs udlændingepolitik – men fort-
sætter den restriktive og diskriminerende linje.

Fx har regeringen efter aftale med Enhedslisten lempet på 
reglerne om hvordan udlændinge kan blive familiesammenført 
med deres børn, men fastholder at børnenes ”integrationsparat-
hed” skal vurderes før de måske kan komme til Danmark til deres 
forældre. Dette skal ske, hvis børnene er mere end 8 år og foræl-
drene har været mere end 2 år i Danmark.  Regeringen vil sætte 
antallet af år indvandrere har været i Danmark før de kan få per-
manent ophold op fra 4 til 5 år.

Fra udlandet ved vi at når ”røde” regeringer fører borgerlig po-
litik, så demoraliserer det vælgerne og kan nemt bane vejen for 
at borgerlige kommer til magten. Det er sket i mange lande se-
nest i Portugal og Spanien.

Enhedslistens chance er at være skarpt kritisk og ikke lade os 
bruge til at føre borgerlig politik.

Vores opgave er at gå i spidsen udenfor christiansborg for at 
opbygge en kæmpende, folkelig bevægelse for en anden politik 
og socialisme.

  

Mikkel Andersen, Kolding
Med journalistisk baggrund, erfaring 
som folketingskandidat for Enhedsli-
sten ved det seneste valg og to år som 
medlem af partiet siden min udstatio-
nering som freelancer i Afrika i baga-
gen, vil jeg rigtig gerne en tur i hoved-
bestyrelsen for at dele mine visioner 
for liste Ø. Politikken kan jeg recitere i 
søvne, og i udgangspunktet har jeg in-
gen ambitioner om at reformere Enhedslistens politiske kurs. 
Tværtimod mener jeg, at det er altafgørende, at vi fastholder 
skarpe, socialistiske idealer, mens de andre partier danser mod 
højre.

Det er uhyggeligt, at regeringen tilsyneladende hellere vil 
lave reformer med højrefløjen, men det betyder ikke, at vi skal 
lokke regeringen ind i vores favn ved at gå på kompromis med 
vores idealer. Dermed sagt: jeg ser gerne, at vi søger kompromis-
et, når kompromiset er muligt indenfor retfærdighedens, an-
stændighedens og socialismens rammer, men vi må aldrig søge 
indflydelse for indflydelsens skyld. Vi skal ikke være med til at 
støtte regeringspartiernes idealudsalg.

jeg vil ikke sætte gang i et sognerådspolitisk opgør, men jeg 
mener samtidig, at det er vigtigt, at vi får en bred sammensæt-
ning af HB, der repræsenterer hele landet og de emner, der opta-
ger provinsen, også.

jeg har adskillige kreative, rød/grønne visioner for partiet i ta-
sken, men anslagsbegrænsningen gør, at jeg må nøjes med at 
opfordre dig til at spørge, hvis du vil kende mine holdninger til 
konkrete emner. Find mig på fjæsbog eller via Kolding-afdelin-
gen.

  

Mikkel Warming, Sydhavnen
Mikkel Warming, 42 år og fra Sydhav-
nen. Medlem af Københavns borgerre-
præsentation for Enhedslisten siden 
1998 og socialborgmester siden 2006.

Regeringsskiftet giver muligheder, 
men desværre også mange udfordrin-
ger. 

På den ene side afskaffer vi sammen 
fattigdomsydelser og laver forbedrin-
ger, og på den anden side varsler regeringen opgør med funda-
mentet under velfærdssamfundet.

Enhedslisten vokser. Vi har en unik mulighed for at opbygge 
venstrefløjens nye rygrad. Det betyder også en enestående mu-
lighed for at bryde igennem lokalt landet over til kommunalval-
get.

I HB vil jeg gerne bidrage til at kvalificere vores bud på alterna-
tiver til regeringens bebudede angreb på den fælles velfærd. Og 
på den stigning i ulighed og fattigdom som vil være konsekven-
sen af det - Ikke mindst hvis kommunerne fortsat holdes i øko-
nomisk benlås. 

Samtidig skal vi skal bruge alle muligheder for at presse rege-
ringen til nødvendige forbedringer. Både for at skabe konkrete 
fremskridt, men også for at holde håbet om at en rød regering 
faktisk betyder forandring, i live. 

Hvis desillusionering og apati rammer venstrefløjen, vil de 
borgerlige kunne regere uforstyrret i mange år fremover.   En-
hedslisten har derfor pligt til at vise alternativer, skabe mulig-
heder og give håb.

Kommunalvalget skal allerede nu forberedes politisk og or-
ganisatorisk, hvis vores fremgang også skal medfører flere røde 
byrødder og styrkede lokalafdelinger.
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Mogens Duclos julsdorf,  
Slagelse
Efter det det gode valg, kom finanslovs-
forhandlingerne hvor jeg synes vi fik 
sat nogle store fingeraftryk. Det er jeg 
meget tilfreds med.

Sidenhen synes jeg det bare er gået 
den forkerte vej. Trængselsringen, so-
cialreformen og skattereformen er 
gode eksempler på at nok har vi fået en 
ny regering, men at de gerne viderefører den samme politik.

Det er på tide at sige fra. jeg er ikke tilhænger af ultimative 
krav og er selv pragmatiker. Vi skal opnå vores resultater via for-
handlinger. At vælte Regeringen bare for at vælte den, vender 
jeg mig imod, men jeg synes efterhånden at S-R-SF viderefører 
den VKOs dårligdomme og det skal vi sige fra overfor.

I fremtiden frygter jeg at vi stemmer for alt hvad der kommer 
fra S-R-SF, når de lige mangler mandater nok til et forslag, for 
de ved at vi ikke vil vælte dem og så bliver vi bare betragtet som 
stemmekvæg.

jeg vil arbejde for at partiet ikke hensygner i søgen efter ind-
flydelse. Indflydelse er godt, men ikke for enhver pris. Vi skal pri-
oritere fordelingspolitikken meget højt om det så må koste rege-
ringen magten. Vi skal ikke blive et nyt SF!

jeg er meget engageret for handikappedes rettigheder og er 
med i et netværk for forældre til handikappede børn. jeg er anti-
racist, rødglødende old-school socialist og er Brøndby-fan. Alle 
ting der betyder meget for mig.

jeg er 39 år og pt. går jeg hjemme og passer min handikappede 
datter. jeg er gift og har udover min datter, en søn på 2, barn nr. 3 
er på vej. jeg bor i lejet rækkehus i Skælskør.

  

Morten Riis, Bornholm
Det kommende år vil byde på mange 
udfordringer. I Folketinget vil vi blive 
presset i retningen af kompromis, og 
desuden har vi en stor opgave, der be-
står i at få flere til at blive aktive, samt 
igangsætte og understøtte det fremad-
rettede bevægelsesarbejde. 

Vores linje skal vi stå fast på, selvom 
fristelsen for at samle frafaldne social-
demokrater og SF’ere op og indtage de standpunkter, disse parti-
er nu har ladt ledige, kan være stor. Den øgede opbakning til vo-
res parti beror netop på, at vi holder fast, og forbinder vi punk-
terne i SF’s gradvise opgivelse af deres standpunkter, ser vi, 
hvor en sådan kurs ender. 

Der er brug for en strategisk diskussion af partiets arbejde, 
og den vil naturligt følge, dersom principprogrammet bliver sat 
til debat. Der bør dog være andre veje, især taget i betragtning 
af, at vi har et udmærket program, der nødig skulle udvandes. 
Men det er vigtigt, at vi udpeger de indsatsområder, der kan flyt-
te folk, og som kæver handling: Modstand mod EU, kamp for en 
værdig fremtid for ungdommen, styrkelse af krigsmodstanden 
samt en kamp for at få den offentlige velfærd tilbage på sporet.

jeg har været kandidat ved såvel kommunal- som folketings-
valg på Bornholm, hvor jeg bor og lever og har siden 2006 været 
lokal kontaktperson. Pt. er jeg arbejdsløs. Min seneste ansættel-
se var som koordinator for 3F Bornholms SKÆVT-kampagne.

  

Namdar Khezri
jeg er imod krigen, især angrebs og ko-
lonikrig. Da El’s politikere støttede krig 
fik jeg chok. Man opdigtede folkemord 
og civil beskyttelse som kun idioter tro 
på det. I Spanien i 1936 skete det samme 
da folkefronter, bestående af kommu-
nister og socialister kom til magten på 
demokratisk vis, general Franco gjorde 
oprør og startede borgerkrig. England, Frankrig, Italien, Tysk-
land og USA holdt møde om Spanien, efter møde Italien sendte 
40.000 soldater og Tyskland 10.000 elitesoldater for at hjælpe 
Francos oprørere, tysk luftvåben hjalp Franco’s oprør fra luften. 
Nazipiloter begik simpelthen folkemord. Picassos kunstværk 
”guernica” drejer sig om nazipiloters folkemord i byen guernica. 
Mens Mussolini, Hitler og Franco slagtede folk i Spanien tre kapi-
talist kolonimagter USA, Frankrig og England gned i hænderne 
af glæde og de så gennem fingre og stadig ser gennem fingre og 
hyklerisk tillod Franco leve i fred til sin død.

Man taler om lovlig krig med FN mandat og ulovlig krig. jeg me-
ner krig er lige som dødsstraf. Enten er man for eller imod døds-
straf lovlig eller ej. Det samme gælder for krig enten man er for 
eller imod krig FN mandat eller ej. FN blev skabt i 1945 af USSR og 
USA for at holde fred i verden, ikke føre krig. Desværre efter Sov-
jets død, gamle kolonimagter hyklerisk misbruger FN for at tage 
tabte kolonier tilbage i libyen og Irak lykkedes. Ny våben skal te-
stes, olie skal nappes! lige børn leger bedst! Fem sorte arabisk 
kings, en højrefransk-indvandrer. Sig!: gud bevare hykle+Riget.

  

Niels Frølich, Østerbro
Den vedvarende og fundamentale kri-
tik af kapitalismen, forestillingen om 
at vi kun står ved begyndelsen af de-
mokratiet og et andet samfunds mulig-
hed, opfattelsen af, at det parlamenta-
riske arbejde kun er del af det samlede 
politiske arbejde og at partiet er til for 
medlemmerne og dermed også mod-
stand mod centralisering og bureau-
kratisering af politikken har været de røde tråde i mit politiske 
liv - noget mine mange år i fagbevægelsen har bestyrekt mig i 
troen på. jeg har været med hele vejen fra SFs sprængning over 
VS til Enhedsliste og når jeg nu stiller op til partiets hovedbesty-
relse er det for at lade disse ledetråde få plads i partites leden-
de organ. Enhedslistens nuværende rolle som støtteparti og den 
kapitalistiske krise, der langt fra er ovre, kræver mere radikale 
svar, ikke mindre. Derfor vil jeg i hovedbestyrelsen lade mit ar-
bejde hvile på:
•  At partiet forholder sig nøgternt og kritisk til den siddende  

regerings politik og bedømmer dens politik i lyset af sin fun-
damen tale kritik af kapitalismen og visionerne om et sociali-
stisk samfund.

• At partiet lader sit arbejde som støtteparti lede på forståel-
sen af at regeringspartierne og den borgerlige opposition har 
fælles  forståelsesramem af økonomien.

• At partiet ikke kommer så tæt på regeringen at det trækkes med  
 i faldet, hvis regeringen bryder sammen, men tværtimod går  
 styrket ud af det næste valg.
• At den nuværende situation kræver mere radikale svar, ikke  

mindre radikale svar samtidigt med at partiet formulerer 
konkrete krav og forslag.

• At inddrage medlemmer, udvalg og netværk i en dialog med 
HB og folketingsgruppe for at styrke politik og politikudvik-
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ling og modvirke centralisering og bureaukratisering af poli-
tikudviklingen.

• At partiet fremfører og forstærker sin kritik af den herskende  
opfattelse af vækst.

• At Enhedslisten ikke kan deltage i finanslove, hvor rammerne  
 hviler på EUs finanspagt og som cementerer finansmarke-
dernes krav til økonomisk politik.

• At forsvare partites principprogram, men ajourføre det sprog 
ligt, inddrage analysen af kapitalismens nyere udvikling og 
modernisere klasseanalysen uden at give køb på program-
mets marxistiske grundlag

  

Niels c. F. Rasmussen,  
lolland
1. For mig er det vigtigt, at det ikke

kun er de 4 største byers afdelingers 
medlemmer, som sidder i partiets 
hovedbestyrelse. Det er godt med en 
vis geografisk beddde.

2. Politiske hovedinteresser: Arbejds-
markedspolitik,EU-politik, uddan-
nelses- og ligestillingspolitik.

3. Mærkesager: Der er råd til solidarisk velfærd og en ak-
tiv Robin Hood-politik over for 350 nassende og forurenen-
de multiationale selskaber, der skattemæssigt skal bidra-
ge til det danske samfund. Kamp for de mindste sociale for-
bedringer og kamp mod de mindste forringelser samt gra-
tis tandreparationer til alle. Mindst 5-års dagpengeperiode.

4. Særlige kendetegn: jeg var en af initiativtagerne til  det nu-
værende 15.000 kroners-kravet til forbedring af overførsels-
indkomstgruppernes urimelige, økonomiske livsbetingelser.

5. EU-politik: jeg er en stor tilhænger af Folkebevægelsen og ind- 
 ædt modstandet af Finanspagten.
6. Tillidshverv i Ø: Folketingskandidat fra 2004 i Nakskov-, og 

siden 2007 i lolland-kredsen. Nuværende HB-medlem og ho-
vedbestyrelsesmedlem i Ø 5 gange fra 2004 til 2012. 
Hovedbestyrelsens repræsentant i Handicappolitisk udvalg 
fra 2010.

7. Faglige tillidshverv: gl-tillidsrepræsentant gennem 8 år og  
 medlem af gl’s hovedbestyrelse.
8. Religion: Alle trosretninger skal være lige velkommen i En- 
 hedslisten, når bare de sætter socialisme og demokrati højere  
 end deres trosforhold.
9. Erhverv: VUc-lærer i dansk, religion og kultur- og samfundsfag  
 i Nykøbing Falster.

  

Nikolaj Villumsen,  
ydre Nørrebro
Enhedslisten står i en historisk stærk 
position, men udfordringerne er også 
historisk store. Den nye regering er 
en skuffelse. Selvom Helle Thorning-
Schmidt blev valgt på at ville investe-
re og skabe arbejdspladser for at kom-
me ud af krisen binder hun sig til EU-
finanspagtens nedskæringspolitik og 
fortsætter jagten på de arbejdsløse og syge. Den afgørende op-
gave bliver derfor at opbygge folkeligt pres på regeringen uden-
for christiansborgsmurer. Særligt skal vi have fagbevægelsen 
ud af starthuller så krav og forventninger afløser resignation. Vi 
er blevet mange flere i Enhedslisten, men det bliver en stor op-
gave at opbygge en stærk partiorganisation, der tager godt imod 
de tusinder af nye og sikrer uddannelse og erfaringsudveksling. 
Det bør være en hovedprioriteten for hovedbestyrelsen.  

Det er afgørende at vi har en hovedbestyrelse, der tør priori-
teter og have visioner for både Folketingsgruppen og partiorga-
nisationen så vi samlet kan trække Danmark i en mere grøn og 
solidarisk retning. 

Vi skal aldrig gå på kompromis med en klar socialistisk og anti-
kapitalistisk politik, men vi skal ikke være bange for at gøre ting 
på nye og bedre måder. Enhedslisten skal være et parti hvor al-
mindelige lønmodtagere tør ligge deres lod fordi de forstår hvad 
vi siger og ved vi kæmper deres sag.  

jeg er nyvalgt til Folketinget for Enhedslisten og har de sene-
ste 4 år været valgt til hovedbestyrelsen, hvor jeg det meste af 
tiden også har siddet i forretningsudvalget. jeg har bl.a. arbejdet 
med velfærdsmobiliseringer og siddet i valgkampsledelsen. 

  

Ole Donbæk jensen,  
Nørrebro Blågård
jeg sad i HB i en del år fra Enhedslistens 
start.

  Efter at have arbejdet i små 20 år i 
industrien som arbejdsmand og lukket 
Aalborg Værft og B&W  bag mig, har jeg 
nu i en lang periode arbejdet som faglig 
sekretær i en stor god og aktiv 3F afde-
ling.

 jeg håber jeg vil kunne styrke HB med holdninger og erfarin-
ger fra mit arbejde i fagbevægelsen. En nutid hvor de venstreori-
enterede i fagbevægelsen, har en fælles opgave med socialde-
mokraterne i at forsvare, udvikle og styrke fagbevægelsen, der 
udover håndfast at forsvare medlemsinteresserne, skal være 
en aktiv politisk kraft for solidaritet. Fagbevægelsen skal være 
en kraft der aktivt blander sig i samfundets udvikling og ikke er 
forlovet med nogen regering, men fastholder medlemmernes 
og solidaritetens interesser overfor statsmagten. Derfor er det 
livsvigtigt, at fagbevægelsen aktivt blander sig politisk og stil-
ler krav til den nuværende regering, den største fejl der kan be-
gås , er at blive halehæng.

  jeg har med stor fornøjelse støttet den linje og det skifte i 
hvordan vi henvender os til befolkningen, som var medvirken-
de til vores fremgang både i antal medlemmer, lokalafdelinger 
og stemmer til valg.

  Vores muligheder for at fastholde og udbygge det gennem-
brud, som nogle af os har arbejdet på siden vi dannede listen i 89, 
er grunden til at jeg gerne vil stille mig til rådighed hvis årsmø-
det ønsker mig som en del af HB.

 jeg er 55 år bor på 26 ́ ende år på Nørrebro i almennyttigt bolig-
byggeri, og er medlem af FlU.
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Ole Hyldahl, Høje-Taastrup
jeg har altid været faglig aktiv. jeg har 
været TR, aktiv i fagligt ungdomsarbej-
de i HK, hovedbestyrelsesmedlem i BUPl 
og faglig sekretær i BUPl. jeg er kontakt-
person for Enhedslisten Høje-Taastrup 
afdeling.

jeg har arbejdet indenfor forskellige 
fag:
• Isenkræmmer – i læretid var jeg med i

HK’s ungdomsgruppe, som udlært isenkræmmer var jeg valgt 
som TR

• jord- og betonarbejder
• Portøraspirant
• Pædagog – ansat i forskellige institutioner i Ballerup, valgt som  
 TR, hovedbestyrelsesmedlem og faglig sekretær i BUPl, aktiv i  
 Tillidsmandsringen i København som repræsentant for BUPl.

jeg er nu folkepensionist, men jeg er stadig aktiv: 
• jeg hjælper mennesker i Høje-Taastrup Kommune, der er kom- 
 met i klemme i forhold til en meget borgerlig kommune, hvor der  
 bliver skåret helt ind til benet.
• jeg har taget initiativ til en Facebook side, ”Borger Samling Nu”.  
 Her kan folk, der er kommet i klemme, diskutere og komme med  
 synspunkter. Desværre er siden blevet en succes! 
• jeg er en dag om ugen i Frivilligcenteret.  Her kan borgerne søge  
 hjælp i forskellige sager. En del af brugerne er indvandrere, der  
 har brug for hjælp med at forstå kommunens breve. 
• jeg er aktiv på en børnefestival, som holdes en gang om året. 
• jeg er med i 1. maj arbejdsgruppen som består af  3F, FOA/Pmf,  
 SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten.

jeg mener, at min erfaring fagligt, politisk og socialt kan bruges 
i hovedbestyrelsen.

  

Ole Waagensen, lolland
Der er grund til at ønske enhedslisten 
tillykke med valget. Ikke så meget pga. 
mandattallet i sig selv, men med den 
betydning, resultatet kan/bør få, samt 
det der kan udledes af fremgangen.

Det sidste først: Den klare fremgang 
ved folketingsvalget, afspejler alt an-
det lige, at der er en voksende forståel-
se og ønske om at udvikle samfundet i 
en anden retning end den såvel den tidligere regering som den 
nuværende står for.

Enhedslisten må under ingen omstændigheder svigte denne 
spirende vilje til at vælge en anden vej, en social retfærdig vej, 
en demokratisk vej, en socialistisk vej.

Forholdet til den nuværende regering må i sagens natur være 
brolagt med taktiske overvejelser – at vælte en regering der fø-
rer borgerlig politik i socialdemokratiske klæder, er ikke noget 
vi bare lige gør, når alternativet er en borgerlig regering med en 
endnu mere asocial politik.

Taktiske overvejelser kommer vi ikke uden om, men strate-
gisk bør vi ikke give køb. Valget viste, at der er grobund for en 
samfundsforandrende udvikling, denne skal vandes og gødes!

Vejen er at skabe optimisme og bevægelse. Valget giver så-
vel politisk som organisatorisk og økonomisk muligheder her-
for. Desværre ser vi endnu ikke rigtige resultater af den forøge-
de styrke i enhedslisten i form af folkelige bevægelser.

Enhedslistens opgaver er at påtage sig ansvaret for at skabe 

gejst og tro på egne kræfter blandt alle de der i dag reelt ikke har 
et sted at gå hen med deres protest; ganske enkelt fordi platfor-
men ikke er der.

Et enhedslisten der stiller forslag i folketinget med 100.000 på 
slotspladsen er andet og mere end 10, 15 eller 20 mandater.

lad Marx 11. tese om Feurbach være rettesnoren for enheds-
listens arbejde.

”filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad 
det kommer an på, er at forandre den.”

  

Paw Nielsen, Middelfart
jeg er 35 år, gift og far til 3 børn på 4 og 
10 år, og en lille nyfødt på 2 måneder.

jeg er uddannet informatikassistent, 
men har arbejdet som post i snart 16 år. 
jeg har været tillidsrepræsentant for 
mine kollegaer i af et par omgange igen-
nem de sidste 12 år.

Efter valget sidste år er en af vores 
største opgaver at fastholde den så-
kaldte røde regering på en mere social og arbejdervenlig politik. 
Vi har fortsat brug for et opgør med de sidste 10 års VKO politik, 
hvor uligheden i Danmark nærmest blev indskrevet i den men-
tale grundlov.

Hvis Enhedslisten på længere sigt skal være et afgørende par-
ti i Danmark, så er vi nødt til at opbygge et socialistisk parti der 
er stærk rodfæstet i hele landet.

jeg tror, at Enhedslistens største udviklingspotentiale lig-
ger i de mindre provinsbyer. Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbej-
de for udviklingen i disse afdelinger. jeg ønsker et Enhedsli-
sten, som bliver opfattet som hele Danmarks venstrefløjspar-
ti. jeg ønsker et Enhedslisten, der af almindelig mennesker bli-
ver betragtet som et arbejderparti med gode ideer til Danmarks 
fremtid.

jeg vil også gerne være med til at drøfte vores dagsorden over-
for EU. Vi er alle mod det storkapitalistiske projekt, men jeg tror 
at vi har brug for at overveje vores fremtidige strategi. Hvordan 
kan vi fremme et EU, som samarbejder og udvikler Europa til et 
bedre sted for den almindelige europæer og ikke kun til gavn for 
kapitalen?

  

Per clausen, Aalborg 
I den nye politiske situation efter val-
get skal vi både være i stand til at lægge 
et massivt pres på regeringen og kom-
me med selvstædige politiske udspil. 
Det kræver, at Enhedslisten udvikles, 
så vi bliver langt bedre til at engage-
re os i politiske diskussioner og kampe 
i befolkningen. Medlemmerne er vores 
vigtigste styrke i dette arbejde. Derfor 
skal Enhedslisten organiseres, sådan at vi giver medlemmerne 
de bedste muligheder for at hente viden og inspiration til delta-
gelse i politisk aktivet og diskussion.

Enhedslisten skal være et moderne parti med en effektiv og 
forståelig kommunikation, men også bevare medlemsdemokra-
tiet og fastholde, at det er medlemmerne, som lægger den poli-
tiske linje.

Vi skal sikre sammenhæng i kampen for røde solidariske og 
demokratiske løsninger med kampen for grønne løsninger, hvor 
vi reducerer for vores ressourceforbrug og vores forurening. Re-
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alistiske bud på konkrete forandringer, som vi slås for her og nu 
skal kombineres med mere langsigtede visioner med socialistisk 
perspektiv.

jeg er 57 år, har været aktiv på venstrefløjen de sidste 40 år i 
VS og herefter Enhedslisten. I lange perioder har jeg herudover 
været aktivt i fagligt arbejde og arbejde i studenterbevægelsen. 
Siden 2005 har jeg siddet i folketinget for Enhedslisten, hvor jeg 
i hele perioden har været ordfører på det grønne område. jeg bor 
i Aalborg.

  

Pernille Skipper, Vesterbro
Valget betød stor fremgang for vores 
parti. Vi har fået tusindvis af nye med-
lemmer, en stor folketingsgruppe, mere 
opmærksomhed og flere ressourcer. Det 
skal udnyttes optimalt.

Vi er allerede godt i gang med at tage 
godt imod de mange nye medlemmer, 
men der er lang vej endnu. Det skal 
være naturligt for nye medlemmer at 
deltage aktivt. Derfor mener jeg, at vi skal satse hårdt på at hjæl-
pe, støtte og uddanne lokalafdelingerne i at intervenere i lokale 
kampe; det skal være Enhedslisten, der går forrest i kampen mod 
skolelukninger, og vi skal være dem, der mobiliserer mod den lo-
kale boligspekulant. Vi skal ikke kun være stærkt repræsente-
rede i Folketinget, men særligt i lokalområder og i bevægelser.

Derfor skal vi blive bedre til at uddanne nye medlemmer og lo-
kalafdelinger, men det kræver også en stærk ledelse. Hovedbe-
styrelsen skal være i stand til at agere kollektivt og vise politisk 
retning, hvis vi skal rykke fremad. HB skal lave overordnede po-
litiske prioriteringer uden at detailstyre – og samtidig knokle for 
at yde den optimale organisatoriske opbakning til lokalafdelin-
ger og aktive i fagforeninger, studenterorganisationer og andre 
bevægelser.

jeg har siddet i hovedbestyrelsen i tre perioder, og har også 
tilbragt et år i forretningsudvalget. Nu sidder jeg i Folketinget, 
men har også en lang fortid i elev- og studenterbevægelsen. Med 
det håber jeg på at kunne bidrage til at sikre en god kontakt mel-
lem Folketing og hovedbestyrelsen, udvikle vores parti og styr-
ke hovedbestyrelsen som politisk og organisatorisk ledelse.

  

Peter jensen, Frederikshavn
Mit navn er Peter jensen, uddannet ma-
skinarbejder, jeg har været fagligt ak-
tiv i 30 år som tillidsmand og miljøre-
præsentant, jeg sidder i Metal Vendsys-
sels bestyrelse. 

Mine kompetencer er overenskomst og 
arbejdsmiljø. jeg mener at den danske 
model er under stort pres, der er for me-
gen indblanding fra politisk hold. jeg går sjældent på kompromis 
med mine holdninger, har været medlem af Enhedslisten i 5 år, 
arbejder på at få fagforeningen til at tage medlemmerne alvor-
ligt  og kæmpe deres sag .

Min erfaring, energi  og lyst til at arbejde,  mener jeg at kan bidra-
ge med meget i Enhedslistens hovedbestyrelse.
 
  

Pia Boisen, lyngby
2012 og 2013 bliver spændende år for 
Enhedslisten – og for Enhedslistens ho-
vedbestyrelse. Der skal arbejdes med 
både politik og organisation.

Selv for os, der altid har været skepti-
ske overfor socialdemokraterne er det 
en gyser, at regeringens linie stort set 
ikke kan skelnes fra VK-regeringens po-
litik, når det gælder økonomi, arbejds-
marked, socialpolitik, finanspagt osv.

Enhedslisten skal indædt arbejde for at få vore mærkesager 
gjort til virkelighed – og vi skal samtidig holde fast i vores prin-
cipper i forhold til en regering, der må vælge om den vil føre rød 
politik med os eller borgerlig politik med de borgerlige.

Enhedslisten er kommet i voksealderen. HB skal skabe rum 
for alle medlemmers virkelyst – både når det gælder politikud-
vikling og formidlingen af vores ideer. Vi skal tænke nyt, når det 
gælder medlemsinformation og debat både indadtil og udadtil. 
Færre ord og mindre papir - flere levende billeder og mere net.

jeg har været medlem af listen siden 1989 og bl.a. været afde-
lingskontakt, folketingskandidat og – suppleant, amtsrådsmed-
lem og medlem af HB i 2007/08.

jeg ved mest om områder som uddannelse, sundhed og ar-
bejdsmarkedspolitik, men interesserer mig også for økonomi, 
trafik og planlægning. Til daglig arbejder jeg som faglig konsu-
lent i gymnasieskolernes lærerforening.

  

Rasmus Bredde,  
Nørrebro Blågård
Efter en super valgkamp fik vi det nye 
flertal, vi har kæmpet for i 10 år. Des-
værre viser det sig, som frygtet og for-
ventet, at den nye regering ikke fører 
en politik til gavn for menigmand, af sig 
selv. Derfor bliver det en stor opgave for 
os at arbejde for, at de håb og forvent-
ninger som den danske arbejderklasse 
havde til en ny regering, bliver indfriet. Vi skal arbejde for, at det 
pres som bl.a. fagbevægelsen har lagt for at få en ny regering, 
også bruges til at skaffe en ny politik.

Samtidig skal vi sørge for at de folk som skuffes over S+SF ikke 
glider til højre men kan se et brugbart alternativ i os.

Arbejdet for at forbedre arbejdernes vilkår foregår mange an-
dre steder end i folketinget, i f.eks. fag- og boligbevægelsen. Og 
her er argumenter ikke nok. Før vi kan vise vores kolleger, ven-
ner eller naboer at vi faktisk kan sikre dem forbedringer, vil de 
ikke tiltro os at ændre samfundet. 

Til det arbejde har vi brug for værktøjer. I hovedbestyrelsen 
vil jeg arbejde for at styrke partiet politisk, såvel som organisa-
torisk. 

For afdelingerne skal vi afholde workshops i mobilisering og 
organisering. Vi skal have politisk skoling både for nye og gamle 
medlemmer. Vi skal skærpe vores argumenter og blive bedre til 
at komme ud over rampen med dem. 

Vi har løsningerne – nu skal vi gøre dem til virkelighed.
jeg er 33 år, født og opvokset på Nørrebro. jeg er aktiv i Blågård 

afdeling, i Fagligt landsudvalg, har tidligere siddet i HB og er pt. 
ansat på landskontoret.
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Signe Færch, ydre Nørrebro
I det kommende år får vi brug for et 
stærkt og kvalificeret HB. Derfor har jeg 
efter mange års arbejde i Enhedslisten 
fået lyst til at give mit bidrag i ledelsen. 
HBs allersværeste opgave bliver at sty-
re partiet gennem det politisk skær-
fyldte farvand, som er skabt af den par-
lamentariske situation og regeringens 
opførsel. jeg er meget enig i den hidti-
dige strategi. Hvis regeringen vil lave politik med de borgerlige, 
skal vi sørge for – og udstille – at det er deres eget valg. Vi skal al-
tid stå klar med et realistisk, gennemførligt alternativ og vise, at 
de kunne føre en solidarisk politik, der trækker samfundet i so-
cialistisk retning.

  Organisatorisk skal vi arbejde videre mod at skabe et hand-
lekraftigt parti, hvor vores medlemmer uddannes og gives kon-
krete redskaber samt viden, der ruster dem til at organisere og 
skabe forandringer. Modtagelsen af de mange tusinde nye med-
lemmer er en mulighed for at styrke vores organisation, tænke 
nye tanker og lade os inspirere af andre, som fagbevægelsen og 
andre progressive organisationer. 

 jeg har siden 2010 repræsenteret Enhedslisten i Københavns 
Borgerrepræsentation men har Enhedsliste-erfaring som ansat 
på landskontoret, folketingskandidat og ikke mindst som afde-
lingsaktiv både i Odense og i forskellige afdelinger i København.  
Når jeg ikke laver politik, læser jeg på sidste år på Socialrådgi-
veruddannelsen og hænger ud på ydre Nørrebro, hvor jeg bor i 
et skønt kollektiv og er med i en af landets nyeste og bedste af-
delinger.

  

Stine Brix, Nørrebro Park
For det første skal vi blive bedre til at 
tage strategiske diskussioner og be-
slutninger. Derfor har jeg i hovedbe-
styrelsen de sidste par år arbejdet for 
at udbrede diskussionen om Enhedsli-
stens mål og rolle – ikke mindst nu un-
der et nyt flertal. Vi skal bruge et rødt 
flertal til at flytte på magten – fra direk-
tionsgangene til den brede befolkning, 
fra de borgerlige ideer til de socialistiske og fra en centralistisk 
stat til et udbredt og levende demokrati. Det er vores opgave at 
finde frem til, hvordan vi udnytter Enhedslistens styrke maksi-
malt for at nærme os disse mål.

For det andet har vi en stor opgave i at tage imod de mange nye 
medlemmer og interesserede. jeg tror, at nøglen til, at så mange 
som muligt føler sig velkomne og får lyst til at give en hånd med, 
er, at vi får opbygget et godt uddannelsesarbejde. Vi skal have 
uddannelser i, hvordan vi kan lave godt lokalarbejde og gode 
kampagner, hvordan vi organiserer og engagerer. Derfor er jeg 
rigtigt glad for, at nogle af vores nye ansatte skal tage sig sær-
ligt af dette organisationsopbyggende arbejde. Det vil jeg følge 
tæt.

For det tredje ser jeg frem til en programdebat, hvor hovedbe-
styrelsen har en nøglerolle i at sikre en god proces, hvor så man-
ge medlemmer som muligt kan være med til at formulere vores 
grundlæggende principper. 

jeg er 29 år og medlem af Folketinget. jeg har siden 2009 siddet 
i hovedbestyrelsen og vil gerne fortsætte arbejdet. 

  

Sune Blom, Frederiksberg
Enhedslisten står i dag over for 2 store 
udfordringer, der skal løses, hvis vi som 
parti vil geares til den kommende tid, 
hvor angrebene på velfærden samt løn 
og arbejdsvilkår vil blive intensiveret. 

For det første får vi ikke nok ud af, at 
vi er blevet 8.000 medlemmer. Vi skal 
være langt bedre til at engagere og ak-
tivere vores egne medlemmer. Vi skal 
uddanne hinanden, så vi som parti bliver de dygtigste til at mo-
bilisere til aktivisme, de dygtigste i fagforeningen, på uddan-
nelsesstedet og i forældrebestyrelsen.  Dette kræver et kon-
stant fokus fra hovedbestyrelsen, og anderkendelse af, at man 
kan være aktiv på mange forskelige måder. 

For det andet, skal vi være bedre til at agere som ét parti. Ar-
bejdet i folketinget må ikke blive isoleret, men skal tænkes sam-
men med resten af organisationen og de bevægelsesaktive. Ko-
ordineringen skal styrkes, så Enhedslisten for alvor kan påvir-
ke den politiske bevidsthed. Dette kræver, at vi i hovedbestyrel-
sen bliver bedre til at tænke strategisk og lægge de overordnede 
rammer for arbejdet i folketing og parti. 

jeg stiller op til hovedbestyrelsen for at deltage i dette arbejde. 

Mig?
Aktiv på venstrefløjen siden 2005. Medlem af Hovedbestyrelsen 
og kandidat til folketinget i København. Studerer Politik og Admi-
nistration på Roskilde Universitet. Baggrund i elevbevægelsen 
samt Enhedslistens og SUFs velfærds- og uddannelsesarbejde.

Kontakt: sune@suneblom.dk

  

Sune Hundebøll,  
Indre Nørrebro – Røde firkant
Enhedslistens arbejde i Folketinget er 
vigtigt. Det er her rammen for danske-
rens hverdag sættes. listen skal kæm-
pe for forbedringer, der vil gøre det let-
tere for enlige forældre, arbejdsløse og 
for den almindelige arbejdende kvinde 
og mand.

Folketingets magt er begrænset. EUs 
direktiver definerer store dele af lovgivningen - og det uanset 
om regeringen er blå eller rød. Danmark er en del af en global ver-
den, hvor alt for meget magt er lagt i hænderne på spekulanter 
og tvivlsomme fonde, der er sat i verden for at øge profitten hos 
dem, der i forvejen har rigeligt. Det er vigtigt at vi fastholder et 
internationalt perspektiv.

For at vinde en bedre verden, skal vi have et opgør med den ka-
pitalistiske verdensorden. Det ligger ikke lige for, men vi skal hu-
ske vores mål og drømme. Verden kan overraske. jeg havde ikke 
set det arabiske forår komme. Og jeg vil ikke spå om, hvornår ka-
pitalismens epoke er omme. Til gengæld ved jeg, at hvis regerin-
gen ikke kun skal være rød af navn, men også af gavn, er der brug 
for et stærkt og arbejdsdygtigt Enhedslisten. Partiet skal være i 
god kontakt med verden udenfor christiansborg. Vi skal samar-
bejde med de bevægelser og organisationer, der vil et bedre Dan-
mark - en bedre verden.

jeg er bibliotekar og arbejder hos Københavns Biblioteker. Mit 
hjem ligger på Nørrebro og hver anden uge deler jeg det med min 
søn. Blandt mine mange interesser er løb (som aktiv) og fodbold 
(som tilskuer).

læs og se mere: http://sh.newsun.dk/Politik.php



85Årsmøde 2012

Susanne Flydtkjær, Aalborg 
49 år, og pt. ansat i Brønderslev kom-
mune som sagsbehandler  på området 
fleksjobvisiterede.

Har - med undtagelse af nogle få gode 
år i Kbh. - boet hele mit voksenliv i Aal-
borg. 

Mangeårigt  - for mange vil nogen sik-
kert mene –  og stadig aktivt medlem i 
afdelingsbestyrelsen, tidligere kom-
munal spidskandidat – og nu tager jeg blot min plads nede på li-
sten til både kommunal, region og folketingsvalg.

Har siddet i HB i flere perioder i årenes løb – og også i den sene-
ste periode, og har her klart stemt mod forslag og politisk prak-
sis, der ikke ligger indenfor Øs linje og principper og ej heller in-
denfor vores politiske grundlag eller årsmøde beslutninger. Og 
selvfølgelig skal der siges klart ja til den mindste forbedring og 
nej til den mindste forringelse.

Mangeårig faglig aktiv i DM og lVU – Hovedbestyrelsesmed-
lem og TR – er nu medlem af HK Nordjylland. 

Har et ganske grundigt teoretisk og eget erfaringsgrundlag 
på det arbejdsmarkedspolitiske område - og har kørt utallige 
klagesager over misbrug af virksomhedspraktik og løntilskuds-
jobs. Er dog også noget fikseret på trafik og miljøpolitik . Har er-
faring med at succes i afdelingsarbejde ofte opnås bedre i sam-
arbejde med andre afdelinger.  Det skal vi udvikle og blive me-
get bedre til.. 

  

Søren Egge Rasmussen,  
Århus.
Ethvert godt forlig i folketinget kræ-
vet et godt funderet bagland i Enheds-
listen. Og den største udfordring bliver 
at inddrage flere medlemmer i det poli-
tiske arbejde.

Succes ved kommunalvalget i 2013 
skal forberedes godt, så afdelinger-
ne og vores nyvalgte ved hvilket fire-
årigt arbejde de skal løfte. At nominere en spidskandidat er kun 
en lille del af opgaven. Vi skal styrke lokalafdelingerne, samar-
bejde ligeværdigt med SUF, udvikle debatkulturen og forbedre 
foreningslivet i partiet. Enhedslisten har potentialet til at blive 
større og bedre. Det skal ske i hele landet og ikke kun i hoved-
staden. 

jeg er 50 år, uddannet tømrer og økologisk landmand, men ar-
bejder mest for vedvarende energi i bestyrelser i forbrugerejede 
energiselskaber. læs mere på www.soerenegge.dk

jeg mener små partier ofte er overrepræsenteret i HB og at En-
hedslistens miljøprofil også skal styrkes ved at få flere miljøfolk 
i HB. Det politiske arbejde skal medtage økologiske hensyn på 
lige fod med økonomiske for at sikre bæredygtig udvikling uden 
vækst i resurseforbruget.

jeg har været aktiv i Enhedslisten siden 1991, repræsentere-
de Enhedslisten i Århus Byråd fra 1994-2001, har siddet i afde-
lingsbestyrelse – emnegrupper - miljøudvalg, har arbejdet på 
christiansborg med kommunalstof og miljø, været stedfortræ-
der i folketinget, tidligere været i HB 5-6 år, lavet mad på som-
merlejren, deltaget i debatter i afdelingerne, lavet kampagner, 
været folketingskandidat og kender mange mennesker og hjør-
ner i Enhedslisten. 

  

Søster From Petersen,  
Sydsjælland-Møn
Kære allesammen
jeg vil gerne stille op til hovedbestyrel-
sen. Mht. partipolitik der er jeg ikke så 
velbevandret MEN min viden på et me-
get aktuelt område.. DEN har I brug for. 
Nemlig fordi jeg er en af dem der falder 
ml. div stole KONSTANT, som for rask 
til pension og for syg til fleks og under-
støttelse. Så jeg kæmper en daglig kam por at overleve trods 3 
kroniske diagnoser, og jeg kæmper for mine medlemmer i lFFV.
dk

jeg er 47, single,  mor til to, aktiv ”livredder” i Foreningen for 
langtidssyge, Flexjobbere, Førtidspensionister. Vordingborg og 
aktiv i Facebook-grupperne: syg i vordingborg, Menneskesynet 
bag Term-modellen, TTA og lægekonsulenternes arbejde m.fl.
  Så kan I rumme en handicappet  i hovedbestyrelsen, med stor 
livserfaring og hjerte for de svageste så giv mig en chance og 
SPØRg om det I gerne vil vide mere om.
 
Mange hilsner
(jette) Søster From Petersen
Tidl.: skuespiller, regissør, radiojournalist, rengøringsassistent, 
iværksætter, terapeut, dagplejer,  mindfullness coach, salgs-
chef oma.

  

Tobias clausen, Østerbro
Finans- og eurokrisen har ført til massi-
ve nedskæringer over hele Europa. Med 
EU’s krav om strengere økonomisk sty-
ring vil de kommende år byde på store 
udfordringer for venstrefløjen. Skal be-
folkningen mobiliseres i kampen for en 
anden samfundsudvikling, er det vig-
tigt, at Enhedslisten kan tilbyde alter-
native svar. Det sikrer vi ved forsat at 
udvikle og styrke vores socialistiske og antikapitalistiske svar 
på den økonomiske krise. Det arbejde vil jeg gerne bidrage med i 
hovedbestyrelsen. 

De seneste år har jeg, som medlem af Enhedslistens Europa-
politiske Udvalg, taget aktiv del i at styrke Enhedslistens sam-
arbejde resten af den europæiske venstrefløj. I en tid, hvor be-
hovet for international solidaritet vokser, er det vigtigt, at En-
hedslisten forsat prioriterer det internationale arbejde højt. I 
hovedbestyrelsen vil jeg derfor især arbejde for, at Enhedsli-
stens internationale arbejde og visioner udvikles og styrkes.  

Som medlem af hovedbestyrelsen kan jeg bidrage med man-
ge års erfaring fra parti- og bevægelsesarbejde. Eksempelvis har 
jeg siden 2010 siddet i Folkebevægelsens ledelse, og et år i for-
retningsudvalget, og tidligere arbejdet for Søren Søndergaard 
i EU-parlamentet. jeg er aktiv i solidaritetsorganisationen Afri-
ka kontakt, har arrangeret introforløb for nye medlemmer af En-
hedslisten, og senest været en del af kampagnegruppen, der har 
udarbejdet Enhedslistens euro-krisekampagne.

jeg bor i dag på Østerbro, hvor jeg gennem en årrække har væ-
ret aktiv i lokalafdelingen.
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11.1 ENHEDSLISTENS  
ARBEJDSPLAN 2012–2013
Perioden omkring folketingsvalget d. 15. september sidste år 
var en vild fed oplevelse. Enhedslisten gik bare frem og frem og 
folketingsgruppen tredobledes: Medlemmerne var aktive og på 
gaden som aldrig før. Og de nye medlemmer væltede bare ind. 
Det var helt vildt!   

Men med sejre kommer udfordringer. Og valgsejren stiller da 
også Enhedslisten overfor en række udfordringer, som vi skal 
have diskuteret og løst. 

Hvordan sikrer vi at alle de nye medlemmer bliver godt og ak-
tivt integreret i partiest afdelinger? Hvordan sikrer vi balan-
cen mellem den tredoblede folketingsgruppe og resten af par-
tiet? Og hvordan sikrer vi den lokale hyperaktivitet i afdelin-
ger, netværk og udvalg, der tilvejebragte de 12 mandater? Det 
er blandt andet disse spørgsmål, som denne arbejdsplan søger 
at svare på. 

Styrk organisationen
En stor del af svaret på disse udfordringer ligger i styrkelsen af 
partiets basis; af medlemmernes muligheder for aktiv og kvalifi-
ceret deltagelse i politikudvikling, aktiviteter og bevægelsesar-
bejde. Derfor skal arbejdet med en styrkelse heraf også fortsæt-
tes i 2012/2013. 

Det skal blandt andet ske igennem en intensivering af indsat-
sen i forhold til uddannelsestilbud til Enhedslistens medlemmer 
og lokalafdelinger. De organisatoriske uddannelsestilbud (orga-
nisations-værkstedet og lignende) skal fortsættes og udvides. 
Det samme gælder rejseholdets aktiviteter i forhold til introkur-
ser for nye medlemmer. Og endelig skal uddannelsestilbuddene 
i 2012/2013 også udvides til det politiske område i samarbejde 
med udvalg, fagsekretærer og folketingsgruppen. 

 Et andet vigtigt aspekt af styrkelsen af Enhedslistens ba-
sis er dobbeltorganiseringen og de faglige netværk, og disse 
er også en prioritet i 2012/2013. Vi skal udvide antallet af le-
vedygtige faglige netværk og styrke arbejdet i dem, der alle-
rede er i gang. 

RØD+gRØN er en vigtig kommunikationskanal til partiets 
medlemmer. Det er derfor vigtigt, at bladet fortsat udvikler sig, 
så medlemmerne bliver bedre orienteret om partiets arbejde og 
mulighederne for deltagelse heri. 

HB igangsætter desuden arbejdet med en sproglig og juridisk 
gennemgang af vedtægterne, da der er foretaget mange for-
skellige rettelser igennem årene, uden at der altid er foretaget 
konsekvensrettelser alle steder i vedtægterne. F.eks. står der i 
nogle paragraffer Hovedbestyrelsen og i andre Bestyrelsen. HB 
nedsætter en arbejdsgruppe der har dette snævre mandat og 

derfor ikke skal komme med forslag til indholdsmæssige æn-
dringer i vedtægterne.

Der afholdes i vinteren 2012-13 et delegeretmøde om vedtæg-
terne, således at der kan ligge et samlet forslag til årsmødet 2013.

Kampagner
Vi skal fortsat præge den aktuelle politiske debat. Det er kun ble-
vet endnu mere vigtigt efter regeringsskiftet, for det er nu helt 
klart, at det er vores opgave at vise alternativet og trække rege-
ringen mod venstre. 

Derfor er det også vigtigt, at vi fortsætter med løbende aktu-
elle kampagner, der er skarpt formuleret i forhold til den aktu-
elle dagsorden. Og det er vigtigt, at vi hele tiden eksperimente-
rer med nye kommunikationskanaler og former for inddragelse 
af medlemmerne. 

centralt fra inspireres der til og faciliteres det, at vi løbende 
bruger muligheden for at lave mindre og hurtige kampagner i 
forhold til specifikke politiske sager.   

Der tages tiltag, der sikrer at der løbende forefindes materiale, 
som man kan sende til afdelinger der efterspørger dette til ud-
deling. 

Herudover kommer der en afstemning omkring et eller flere 
EU-forbehold på et eller andet tidspunkt inden næste årsmøde. 
Det er vigtigt, at vi er klar til denne udfordring, hvor vi – i samar-
bejde med andre EU-modstandere skal stoppe udsalget af vores 
demokrati og suverænitet.   

Herudover er der en række konkrete kampagner og udfordrin-
ger, som primært har relevans for dele af partiet. Det gælder fx 
skolestartskampagnen, som igen i 2012 arrangeres i samarbej-
de med SUF. Og det gælder kampagneaktiviteter/aktiviteter om-
kring de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013.   

Kommunalvalg
Forberedelsen af kommune- og regionsrådsvalget i 2013 er eks-
tremt vigtigt i forhold til at bevare og fortsætte partiets frem-
gang parlamentarisk, aktivitetsmæssigt og politisk. Og derfor er 
det også en stor prioritet fra nu af og frem.   

Som tingene ser ud nu, har vi en unik mulighed for at slå igen-
nem bredt i landets kommuner og regioner, og det skal selvfølge-
lig udnyttes. Men det kræver, at afdelinger, kandidater og akti-
vister er klar, og det kræver at forarbejdet er gjort. 

Derfor skal kommunalvalgsgruppen også intensivere sine ak-
tiviteter, og der skal indkaldes til seminarer, findes kandidater, 
udarbejdes programmer og meget mere. Det er bare med at kom-
me i gang. 

Nyt principprogram
En anden stor prioritet i den kommende periode er diskussion og 
udarbejdelse af et nyt principprogram. Der er sket rigtig meget si-

FOTO: BlA BlA
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den vi vedtog det nuværende program. Både internt i Enhedsli-
sten, men også eksternt, hvor kapitalismens krise bare tager til. 

Diskussionen og vedtagelsen af et nyt principprogram skal vise 
os vejen fra kapitalismens krise og til socialismen. Og denne vej 
finder vi kun gennem en bred, oplyst og grundig diskussion, der 
involverer hele partiet frem mod vedtagelsen på årsmødet i 2014.

Programdiskussion
1. Årsmødet 2012 beslutter at påbegynde udarbejdelse af nyt
 program.
2. FU begynder at forberede arbejdet umiddelbart efter årsmø-
 det.
3. Hovedbestyrelsen afholder seminar /internat i september 

2012 med programarbejdet som et hovedpunkt. Med bag-
grund i HBs beslutninger og retningslinjer, nedsættes der en 
redaktions- og skrivegruppe.

4. Redaktions og skrivegruppen forelægger det første program-
udkast på HB-mødet i februar 2013.

5.  Programudkastet drøftes på medlemsmøder og offentlige
 møder i foråret 2013
6. Programforslaget offentliggøres på Årsmødet 2013, hvorfra

den egentlige medlemsdebat skydes i gang. Det er ikke tan-
ken at sætte forslaget til afstemning, men at introducere det 
for medlemmer fra hele landet og derpå drøfte det i en række 
arbejdsgrupper.

7. Programmet drøftes på medlemsmøder og offentlige møder i
 efteråret 2013.
8.  Ændringsforslag skal være HB i hænde senest i februar 2014.
9.  Programmet vedtages endeligt på årsmødet 2014.

De ovenstående aktiviteter skal sikre, at Enhedslisten fortsæt-
ter fremgangen på alle fronter. Og det er vitalt, at vi udnytter 
chancen for at tage dette kæmpe skridt på vejen mod et mere 
grønt og solidarisk samfund. 

11.1.1 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Udlændingepolitik.
Enhedslistens hovedbestyrelse pålægges at iværksætte en dis-
kussion i partiet om vores udlændingepolitik, med henblik på at 
hovedbestyrelsen fremlægger et forslag til en samlet udlæn-
dingepolitik på årsmødet 2013.

Begrundelse
Der har de seneste år, både lokalt men især på årsmødet, om dele 
af vores udlændingepolitik, herunder asyllejre, åbne grænser 
og boligpolitik. Debatten har været præget af mangel på prio-
ritering og mindst to tilfælde, hvor et årsmødeforslag om dette 
emne slet ikke blev behandlet.

Én af enhedslistens mærkesager har længe været flygtninge 
og indvandreres rettigheder og livsvilkår, men vi har aldrig haft 
den store og grundige diskussion af emnet. Dette mener jeg nu 
er på tide. Ikke mindst efter, at vi har fået en ny regering, hvor vi 
faktisk har en smule mere at skulle have sagt. 

Stillet af Sarah Victoria Bruun, Århus

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 6/
undlader 2)

11.1.2 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
D. 5. september, på den såkaldte nationale flagdag, indkalder og 
mobiliserer Enhedslisten (gerne sammen med sympatiserende 
bevægelser) til en fredsmarch under parolen: Støt tropperne - 
send dem hjem.

Den interne målsætning skal være at få minimum 2.000 med-
lemmer til at deltage.

Begrundelse:
Det er på tide, at Enhedslisten går offensivt til antikrigs-spørgs-
målet, presser regeringen til at indtage en anden linje, og sam-
tidigt viser befolkningen, at Enhedslisten er et antimilitaristisk 
parti.

Den anden fordel ved dette forslag ligger i, at det konkret gi-
ver Enhedslisten mulighed for at skabe bevægelse, og ikke kun 
deltage i eller for 117. gang på papir nedfælde ønsket om delta-
gelse i bevægelsesarbejde.

Stillet af Morten Riis, Bornholm, Lars Henrik Carlskov, Århus, Jens 
Lund Hansen, Bornholm, Jens Peter Kaj Jensen, Madrid, Margit 
Kjeldgaard, Nordøstsjælland, Martin Mørch, Skive, Per Schwalbe, 
Bornholm, Erik Mortensen, Bornholm,  Hans Jørgen Vad, Århus, 
John Joseph Singleton, Bornholm, Birthe Marker, Østerbro, Inge-
lise Bech Hansen, Odense, Michael Schølardt, Sydhavnen, Rune 
H. Jacobsen, Århus.

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 5/
undlader 3)

11.1.3 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Følgende tilføjes arbejdsplanen:
Handicappolitisk Udvalg har udarbejdet en redigeret version af 
Enhedslistens valgudspil i 2011 om de pt vigtigste handicappoli-
tiske temaer ud over de psykiatripolitiske udfordringer, som En-
hedslisten vedtog et program for på årsmødet i 2011.

Til fremlæggelse på årsmødet i 2013 udarbejdes en handicap-
politik, der skal have særlig focus på mennesker med handicaps 
ret til at deltage ligeværdigt i samfundet på alle niveauer med 
den nødvendige kompensation, på den diskrimination gruppen 
udsættes for dagligt, og på hvordan Enhedslisten vil arbejde for 
inklusion og ligebehandling.

Begrundelse
Personer med handicap udsættes for diskrimination på alle ni-
veauer og har ikke mulighed for at deltage i samfundslivet, selv 
om handicappet ikke udgør en barriere i sig selv. generelt er der i 
samfundet ingen synderlig forståelse for, at gruppen udsættes 
for diskrimination, og selv denne regering trækker lovgivning 
ned over hovedet på personer med handicap, som udsætter os 
for yderligere diskrimination.

Derfor kan det ikke vente med at få sat focus på, at der faktisk 
er tale om diskrimination, som selv ikke andre grupper har været 
udsat for, og at Enhedslisten vil sætte focus på det.

Stillet af Handicappolitisk Udvalg

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 15/imod 3/
undlader 2). Hovedbestyrelsen tager sagen op og vedtager et 
handicappolitisk program efter indstilling fra handicapudvalget.

11.1.4 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 86, linje 40

Efter linje 38 tilføjes:
”En måde at styrke kontakten mellem medlemmerne indbyrdes 
og mellem medlemmerne og organiationen er at vores medlems-
blad kommer hyppigere. Derfor skal Rød+grøn udkomme hver 
hver 14 dag fra 1. januar 2013. Perioden frem til årsmødet 2014 
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er så en prøveperiode med hyppigere udgivelse og årsmødet ta-
ger stilling til om bladet fortsat skal udkomme hver 14. dag.

Den øgede plads skal bruges til:
At være mere aktuelt i forhold til den politiske situation
At give medlemmerne og andre interesserede kritisk informa-

tion om politiske problemer i Danmark og internationalt
At have kulturstof i bladetsåsom boganmeldelser, filmanmel-

delser information om vigtige begivenheder og hjemmesider..
At gøre bladet mere egnet til debatforum, med reel udveksling 

af synspunkter.
Bladet skal udvikles til at blive interaktivt med vores hjemme-

sider, så man let kan finde de enkelte artikler.

Begrundelse:
Vi har nu over 8000 medlemmer. Næsten halvdelen af vores 
medlemmer er kommet til i 2011-12. Enhedslisten har brug for 
at kommunikere direkte med medlemmerne. Det er forholdsvis 
dyrt at lave et medlemsblad hver 14. dag – især fordi den bor-
gerlige regering har fjernet den billige porto for masseforsen-
delser. Men penge der gives ud på medlemspleje gives godt ud. 
Rød+grøn er den simpleste og mest direkte kommunikation til 
og mellem medlemmerne.

I Rød+grøn kan vi selv sætte dagsordenen for politiske spørgs-
mål og ikke være afhængige af om journalister på borgerligt kon-
trollerede medier mener om vi kommer med ”en god historie”. 
Ved at styrke vores medlemsblad styrker vi også vores evne til 
selv at sætte mediedagsordenen.

Et godt, hyppigt udkommende blad vil være en god forbere-
delse for Enhedslisten for senere at tage andre mediepolitiske 
initiativer.

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 5/
undlader 3)

11.1.5 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 86, linje 40

Efter linje 39 på side 86 tilføjes:
For at sikre, at organisationsudviklingen bliver taget alvorligt i 
hele organisationen, skal der sættes særligt fokus på den på års-
mødet i 2013 på samme møde som i 2006, hvor det var temaet 
for gruppe-arbejdet og der blev vedtaget papirer om organisati-
onsudvikling, herunder en række konkrete initiativer. Diskussi-
onen skal munde ud i et nyt papir med konkrete initiativer med 
afsæt i beslutningerne fra 2006.

Begrundelse: 
På strategi-seminaret slog Finn Sørensen til lyd for, at vi slet 
ikke diskuterede strategi, men udelukkende forholdt os til den 
organisatoriske side. Selv om det forvirrede folk lidt, da det var 
et strategi-seminar, viste der sig et meget stort behov og inte-
resse for at sætte fokus på vores organisatoriske udvikling. Så 
alene af den grund er det naturligt, at vi også gør det på et års-
møde.

Derudover er det også sådan, at vi i 2006 vedtog, at ”Organisa-
tionens udvikling skal også være et vigtigt punkt på næste års-
møde, hvor der gøres status og vedtages nye initiativer, der kan 
sikre organisationens fortsatte udvikling”. 

Hvad enten det skyldes en syltning eller at man bare har glemt 
det, er det en stor mangel, at vi næsten aldrig diskuterer organi-
sation, da det klart er vores svageste led. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

HB tilslutter sig. (Stemmetal på HB-mødet: For 10/imod 8/undla-
der 2)

11.1.6 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 86, linje 48-49

linjerne 48-49 udgår.

Begrundelse: 
Af forslaget fremgår det, at ”HB nedsætter en arbejdsgruppe 
der har dette snævre mandat (en sproglig og juridisk gennem-
gang) og derfor ikke skal komme med forslag til indholdsmæs-
sige ændringer i vedtægterne”, virker det som et ”overkill” at der 
skal holdes et delegeretmøde om det. HB og arbejdsgruppen skal 
kunne sikre, at vedtægterne paragraf for paragraf umiddelbart 
bliver så genkendelige, at det mest bliver en formalitet at god-
kende dem i 2013.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

11.1.7 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 86, linje 67

Indsættes:
”Samtidig er det vigtigt, at Enhedslisten har en stærk, fælles 
kampagne, der dels præsenterer Enhedslistens politik udadtil 
og dels er mobiliserende og samlende for partiets medlemmer. 
I løbet af den kommende årsmødeperiode afvikler vi derfor en 
landsdækkende dagpenge- og jobkampagne under titlen ”Be-
kæmp arbejdsløsheden - ikke de arbejdsløse”. Kampagnen løber 
af stablen fra september 2012 til marts 2013, hvor regeringens 
midlertidige forlængelse af dagpengeperioden udløber. 

Kampagnens overordnede krav er en forlængelse af dagpen-
geperioden samt kravet for flere reelle jobs. Der kan også arbej-
des med efterlønnen, hetzen mod arbejdsløse, højere satser, 
rettigheder og optjening, aktiveringscirkusset, overarbejde, 
sænkning af arbejdstid mm. Derudover kan kampagnen bruges 
til at bringe forskellige dele af Enhedslistens politik på dagsor-
denen. Det kan f.eks. være opførelse af billige almene boliger, 
styrkelse af velfærdsområdet og grøn energi eller offentlig pro-
duktion.

Med kampagnen ønsker vi at sætte fokus på arbejdsløsheden 
og de arbejdsløses situation. Vi har desuden et ønske om at brin-
ge diskussionen ind i fagbevægelsen i håb om, at der stilles krav 
til regeringen herfra. Samtidig skal kampagnen bruges til at mo-
bilisere og aktivere Enhedslistens mange nye og gamle medlem-
mer.

Det præcise indhold af kampagnen skal udvikles blandt En-
hedslistens medlemmer, blandt de fagligt aktive og i hovedbe-
styrelsen.”

Begrundelse:
Arbejdsløshed er et centralt og påtrængende samfundsproblem, 
som Enhedslisten må forholde sig proaktivt til.

Med VKO’s forkortelse af dagpengeperioden til to år stod man-
ge arbejdsløse til at ryge helt ud af dagpengesystemet i løbet af 
sommeren 2012. S-R-SF regeringen har med en udskydelse på et 
halvt år givet kunstigt åndedræt til de mange, der stod til at mi-
ste deres dagpenge. Hermed har regeringen anerkendt proble-
met, og det vil være vanskeligt for dem at påstå, at problemet er 
blevet mindre. Et krav om permanent forlængelse af dagpenge-
perioden vil derfor, helt eller delvist, kunne give en sejr til arbej-
derklassen. 
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Samtidig kan en dagpenge- og jobkampagne mobilise-
re bredt, og er dermed en god måde at aktivere de mange nye 
medlemmer i Enhedslisten. Enhedslistens medlemmer kan 
bringe en arbejdsløshedskampagne ind i fagbevægelsen og ud 
på arbejdspladserne, og kampagnen kan desuden være med til 
at styrke Enhedslistens interne prioritering om dobbeltorgani-
sering. 

Derudover kan en dagpenge- og jobkampagne være et red-
skab for lokal dialog med S-SF, fagbevægelsen og andre bevæ-
gelser og kan kombinere aktivisme, intervention, kampagne og 
propaganda. job- og dagpengespørgsmålet er et emne, hvor S/
SF-baglandet har forventninger til regeringen lige fra menige 
arbejdere til højt op i fagbureaukratiet. 

En vellykket kampagne kan optimalt betyde, at S og SF vur-
derer, at det vil blive mere politisk omkostningsfuldt at følge re-
geringspartneren De Radikale og fastholde to-års-reglen end at 
tage konfrontationen med dem og afskaffe reglen. 

Stillet af Lone Degn, Århus, Christina Celeste Nielsen, Nørrebro 
Park, Jørgen Arbo-Bæhr, Valby, Simon Kristensen, Silkeborg, Ce-
cilie Früstück, Esbjerg, Lars Mogensen, Esbjerg, Ulla Morin, Glad-
saxe, Hans Henrik Nielsen, Nørrebro Park, Gitte Pedersen, Nørre-
bro Park, Mads Wilmann, Østerbro, Hans Jørgen Vad, Århus, Joan 
Seneka, Døveafdelingen, Mette Sommer Lindsay, Døveafdelin-
gen, Mikael Hertoft, Østerbro, Marie Lassen, Århus, Per Herman-
sen, Faverskov, Torben Thim, Ydre Nørrebro, Mogens Edvard Pe-
tersen, Østerbro, Bo Hardel, Døveafdelingen, Kirsten Sjøstrøm, 
Vesterbro, Jonathan Simmel, bestyrelsen i Nordvest, afdelinger-
ne Køge, Skive, Vejle, Odsherred, Østfyn, Djursland, Århus

HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 11/imod 6/
undlader 4). Se 11.1.8

11.1.8 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 86, linje 67

Indsættes:
”Samtidig skal Enhedslisten have en stærk, fælles kampagne, 
der præsenterer Enhedslistens politik udadtil og mobiliserer 
partiets medlemmer. Derfor afvikler vi en landsdækkende dag-
penge- og jobkampagne under titlen ”Bekæmp arbejdsløsheden 
- ikke de arbejdsløse”. Kampagnen løber fra september 2012 til 
december 2012, hvor regeringens midlertidige forlængelse af 
dagpengeperioden udløber.

Kampagnens overordnede krav er en forlængelse af dagpen-
geperioden og flere reelle jobs. Der kan også arbejdes med efter-
lønnen, hetzen mod arbejdsløse, satser, rettigheder og optje-
ning, aktiveringscirkusset, overarbejde, sænkning af arbejdstid 
mm, så Enhedslistens politik på andre områder kommer på dags-
ordenen. Det kan f.eks. være opførelse af billige almene boliger, 
styrkelse af velfærdsområdet og grøn energi eller offentlig pro-
duktion.

Med kampagnen ønsker vi at sætte fokus på arbejdsløsheden 
og bringe diskussionen ind i fagbevægelsen, så den stiller krav 
til regeringen. 

Kampagnens  præcise indhold  skal udvikles af  Enhedslistens 
medlemmer, fagligt aktive og hovedbestyrelsen, og den kan 
have forskelligt fokus efter lokale forhold.”

Begrundelse
jeg har stor sympati for forslag 11.1.7 fra lone Degn, christina 
Nielsen m. fl. men det er så langt, at afsnittet i arbejdsplanen tip-
per, og der er mange gentagelser og snakkeord.

Stillet af Gunna Starck, Indre By

11.1.9 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 86, linje 93 - side 87, linje 29

linjerne udgår.

Begrundelse: 
Andetsteds er der stillet noget tilsvarende til ”Enhedslistens 
mål 2012-16”. Følgelig skal det også konsekvensrettes her.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

Hovedbestyrelsen anbefaler at dette forslag behandles under 
pkt. 4 om Enhedslistens mål. 
HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 7/
undlader 2)

11.1.10 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 87, linje 14-16

linje 14-16 (fra ”Med baggrund …..”) udgår og erstattes af:
”HB nedsætter en gruppe, som udarbejder et debatoplæg om En-
hedslistens principprogram. Det skal fremgå, hvordan og hvor-
for gruppen foreslår indholdsmæssige og/eller formmæssige 
ændringer af det nuværende program. 

Begrundelse:
Hvis vi skal have et nyt principprogram, skal det ske på bag-
grund af en diskussion af det nuværende program. 

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Morten Riis, Bornholm, 
Niels Rolskov, Køge, Peder Hvelplund, Hjørring, Sarah Victoria 
Bruun, Århus, Åge Skovrind, Roskilde

Hovedbestyrelsen anbefaler at dette forslag behandles under 
pkt. 4 om Enhedslistens mål. 
HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på HB-mødet: For 13/imod 7/
undlader 2)

11.1.11 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan  
2012-13”
Side 87, linje 21-29

Punkt 6, 7, 8 og 9 ændres til nyt punkt 6:
”Årsmødet 2013 diskuterer det fremlagte debatoplæg/program-
udkast. Det er ikke tanken at sætte forslaget til afstemning, 
men at drøfte det i en række arbejdsgrupper. Årsmødet tager 
stilling til den videre procedure.

Begrundelse:
Et nyt principprogram er en stor ting, som tager tid – især hvis 
medlemmerne skal inddrages. I stedet for nu at vedtage en præ-
cis datoplan frem til vedtagelsen af et nyt program, giver det 
mere mening at lade det næste årsmøde vurdere, hvordan de-
batten har udviklet sig og på den baggrund lægge en plan for det 
videre arbejde.

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Morten Riis, Bornholm, 
Niels Rolskov, Køge, Peder Hvelplund, Hjørring, Sarah Victoria 
Bruun, Århus, Åge Skovrind, Roskilde

Hovedbestyrelsen anbefaler at dette forslag behandles under 
pkt. 4 om Enhedslistens mål.  HB tilslutter sig ikke. (Stemmetal på 
HB-mødet: For 13/imod 7/undlader 2)
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12. REGNSKAB OG BUDGET
12.1.1 ÆF til ”Forslag til budget for 2012 og 2013”
Budget 2013:
Hensættelse til Rød Fond: 400.000

Begrundelse:
Rød Fond har ikke øget sin beholdning gennem mange år. Det be-
tyder reelt en, at Rød Fond er blevet mindre og mindre jf. inflatio-
nen. Nu, hvor Enhedslisten er gået frem, bør Rød Fond også øges 
gradvis. Reelt har Rød Fond kun været i stand til at uddele små-
beløb og derfor har der været mindre interesse for at søge den. 
Desuden er Rød Fond Enhedslistens reservekapital. Med man-
ge flere ansatte bør vi også have en større reservekapital, så vi 
f.eks. kan betale de ansatte i opsigelsesperioden, efter en evt. 
tilbagegang.

Stillet af Thomas Eisler, Gladsaxe

12.2 Regnskab for 2011

 Indtægter      
 Kontingent 3.920.189 3.600.000                3.708.000 5.200.000  5.356.000 

 Støtte til folketingsvalgkamp 1.753.336 513.280                   200.000 -  -   

 Indsamling til kommunalvalg(1kr-om-dagen) 0 0 - 300.000  300.000 

 Partiskat folketingsgruppen 623.767 395.520 407.386 1.096.848 1.100.000 

 Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre 47.881  - 64.745  -   

 Statsstøtte 2.099.496 2.123.865 2.187.581  6.872.478                 7.000.000 

 Statsstøtte til EU-oplysning 400.232 375.694 386.964 479.153 490.000 

 Diverse/ Div. støtte 69.440 60.000   -   -   -   

 Overført fra hensættelser til kommunevalg 0 0   - 250.000 

 Overført fra hensættelser folketingsvalg 737.215 447.090 - -     -   

 Overført fra hensættelser medie/propaganda 49.547 49.230  - -  -   

 Overførte EU-midler  119.281  -   -   

 Overført fra vikarfond 45.201 0 - - -   

 Indtægter på Rød+grøn 22.621 24.235 24.963 24.963 26.000 

 Indtægter på salg af kopier 33.364 18.722 19.283 19.283 20.000 

 Indtægter fra valgtilforordnede 122.316 125.000 -   -   -   

 Renteindtægter 21.498 30.000 30.000 30.000 30.900 

 Indtægter i alt 9.946.103 7.881.917 6.964.177  14.087.470  14.572.900 

Vedtaget på årsmødet 2011 Forslag til årsmødet 2012
 

Regnskab 2011 
(foreløbigt)

 
 

Budget 2011

 
 

Budget 2012

 
 

Budget 2013

Budget 2012 
(Revideret af HB 

februar 2012)

Regnskab 2011 - status  
Aktiver   

 Kasse 11.118 

 Driftskonto 1.461.623 

 girokonto 166.074 

 Aftaleindskud 0 

 Tilgodehavender 320.246 

 Fri opsparing 10.296 

 Mellemregning. Enh.listen Kbh, SAP m.fl 30.264 

 Deposita 158.372 

 Aktiver i Rød Fond 1.038.684 

 Driftsmateriel og inventar 78.038 

 Aktiver i alt 3.274.715 
   

 Passiver   
 Kreditorer 58.683 

 Skyldig skat m.v. 146.875 

 Rød Fond 1.038.684 

 Hensat til kommunalvalg 100.000 

 Mellemregning, SUF, chr,Borg m.fl. 180.604 

 Skyldige omkostninger 302.670 

 Personalekassen 2.654 

 Feriepengeforpligtelse 365.416 

 Afdelingernes tilgodehavender 694.620 

 gæld i alt 2.890.206 

 Egenkapital primo 742.464 

 Årets resultat -357.955 

 Passiver i alt 3.274.715 
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 Udgifter 9.847.108     
 løn m.m. inkl. efterud 3.227.756 2.378.905 2.450.273  5.874.428  5.938.395  

 Kørsel  ansatte 19.624 21.855       22.510     144.000     148.320  

 Porto, netto 166.610 180.000    185.400     260.000     267.800  

 Kopiudgifter 65.632 57.894       59.631        83.625        86.134  

 Husleje mv. 398.448 364.659    375.599     744.439     766.773  

 Papir, kuverter, avise 103.835 54.015       55.636     100.000     103.000  

 lokaleindretning  samt EDB 57.786 100.000    100.000     500.000     130.000  

 Telefon, sms 71.307 56.849       58.555     110.000     113.300  

 Kontorartikler 29.610 25.000       25.000        50.000        51.500  

 HB-møder  0                -       100.000     103.000  

 Rejser, transport, taxa 261.400 90.000    100.000     150.000     154.500  

 Rød+grøn 630.202 450.000    480.000     650.000     669.500  

 Kampagner og materialer 272.362 400.000    400.000     400.000     412.000  

 Medie/propaganda 63.552 49.230                -                   -                   -    

 Annoncer 35.625 30.000       30.000        30.000        30.900  

 Årsmøder 311.875 325.000    330.000     600.000     618.000  

 EU-oplysning 409.579 540.000    390.000     479.153     493.528  

 Seminarer og konferencer 47.366 69.000       71.000     181.000     186.430  

 Dobbeltmedlemskab SUF 102.000 90.000    100.000     120.000     123.600  

 Diverse medlemsskaber 33.987 6.901         7.108          7.108          7.321  

 Medlemskab af European left Party  3.000         3.000        50.000        51.500  

 Støtte til div. arr. 7.500           3.000          3.090  

 Kontingentandel lokalomr. 1.154.400 1.150.000 1.200.000  1.600.000  1.648.000  

 Støtte til lokalområder og SUF 45.702 60.000       60.000        60.000        61.800  

 Revision 51.800 33.055       34.047        50.000        51.500  

 Hensat til FT-valg/valgkamp 0 0    250.000     500.000     500.000  

 Hensat fra valgfondsindsamling ( KV) 0 0    200.000                 -                   -    

 Hensat til komm.valg /valg 0 100.000    100.000        50.000   

 Hensatte EU-midler 0                  -                   -   

 Hensat til vikarfond 0 20.000       20.000        40.000        41.200 

 Folketingsvalg 2.550.330 1.290.370                -                   -                   -   

 Kommunevalg 0 0                -       400.000     700.000 

 Afskrivninger 0 0                -                   -                   -    

 Hensat til tab på debitorer 12.890 0                -                   -                   -    

 Diverse, småanskaffelser og bøger 6.806 1.000         1.000          1.000          1.030 

 gebyrer 166.074 110.000    120.000     200.000     206.000  

 Udgifter i alt 10.304.058 8.056.734 7.228.759              13.537.754              13.668.120 
 Buffer        500.000     500.000  

 Resultat -357.955 -174.817   -264.582        49.716     404.780 
 Egenkapital herefter 449.671 697.147    176.930     491.227     896.006 

Vedtaget på årsmødet 2011 Forslag til årsmødet 2012
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13. Øvrige opstillede

13.1 Opstillede til Rød Fonds bestyrelse

listen over opstillede:
1 Birthe Marker
2 christian juhl
3 Elizabeth japsen
4 lene Fruelund
5 lisbeth Uhd
6 Malene Vallentin Kjer
7 Thomas Eisler

Birthe Marker, Østerbro
jeg vil efter en pause igen se og bedømme ansøgninger fra græs-
rødder.

græsrødders aktiviteter har ikke de hensyn som partiorgani-
sationens aktioner/demonstrationer har.

Derfor er græsrødders aktiviteter vigtige for demokratiets ek-
sistens og derfor skal de opilnes og støttes af Rød Fond. Enheds-
listen har igennem nogle afsat penge til fonden, men stoppede 
ved den ene million som er fondens kapital og det er renterne af 
denne million som Rød Fond deler ud. Af rentebeløbet udbetales 
10.000 kr. til græsrodsprisen, som uddeles på årsmødet.

Som I kan forstå så vil jeg foreslå at Enhedslisten afsætter et 
beløb til fonden, så der er mere at gøre godt med. 

jeg er kvindepolitisk aktiv i Kvindeudvalget og i Demos antira-
cistiske arbejde.

  

 christian juhl, Silkeborg
Enhedslisten er græsrøddernes parti.

Vi laver ikke kun politik for græsrødderne, men sammen med 
dem.

Ideer er der nok af - og ofte mangler der en lille håndsretning.
Den røde fond har hjulpet mange rundt i landet i gang med en 

demo, et debatmøde eller en happening.
lige nu har vi afkastet af 1 mill. kr., men de slår ikke til. 
Vi bør reservere en lille del af vores formue til fonden, så vi 

f.eks. over 3-4 år kan op på en grundformue på 2 mill. kr i fondet.
jeg har siddet flere år i fondet, og stiller mig gerne til rådighed 

i endnu en periode.

  

Elizabeth japsen, Århus
Rød Fond sender med sine begrænsede midler støtte til mange 
initiativer, der ellers ikke ville kunne gennemføres. Det er et vig-
tigt arbejde at deltage i.

Derudover er der uddelingen af Rød Fonds Pris, som jeg er 
sikker på, vi kunne gøre mere opmærksom på, gennem udar-
bejdelse af pressemeddelelser og gennem oplysning på inter-
nettet.

jeg støtter den linje vores folketingsgruppe kører, men opfat-
ter det som en svaghed, at vi som parti ikke har været i stand til 
at komme med en analyse af den kapitalistiske rovdrift mod det 
græske folk. Uden konkret kapitalisme kritik overlades folk til 
borgerlig propaganda. 

Stemmer man på mig, vil man få en person, der tør sige sin me-
nig - også når det ikke passer alle, at høre den. jeg er et loyalt, 
men ikke bovlamt, medlen af Enhedslisten
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lene Fruelund, Silkeborg
jeg har de sidste par år haft fornøjelsen af at være med til at ud-
dele midlerne fra Rød Fond. Det er en glæde og et privilegium, at 
være med til at dele penge ud fra en fond, som belønner og støt-
ter græsrodsaktiviteter på venstrefløjen. Det gør jeg gerne end-
nu et år.

Min baggrund er mangeårigt og aktivt medlem af Enhedsli-
sten i Silkeborg, hvor jeg har siddet i bestyrelsen, været kandi-
dat til by- og regionsråd og folketing i adskillige år. Nu har jeg ve-
get pladsen for nye og yngre kræfter, men bidrager fortsat til ak-
tiviteter i afdelingen og med denne opstilling også gerne i Rød 
Fond.

  

lisbeth Uhd, Århus
jeg melder mig her som kandidat til Rød fond.

jeg finder det meget vigtigt at vi som parti kan være med til at 
pege på udvalgte indsatsområder så vi også økonomisk kan syn-
liggøre områderne.

Malene Vallentin Kjer, Nordvest
Efter nogle år i Enhedslistens Hovedbestyrelse og senest i For-
retningsudvalget ønsker jeg at stille mig til rådighed for Rød 
Fonds bestyrelse. 

Rød Fond har mulighed for at være med til at understøtte so-
ciale initiativer og folkelige aktiviteter, der kan være med til at 
skabe forandring og bevægelse for et mere socialt og lige sam-
fund. Det arbejde vil jeg gerne være en del af. 

jeg har tidligere arbejdet i flere år for Erhvervsskolernes Elev-
Organisation og har derigennem et godt kendskab til elev- og 
studenterbevægelsen og ikke mindst ungdomsfagbevægel-
sen. Desuden tidligere slået mine folder i forskellige sociale ini-
tiativer på venstrefløjen i København og har en fortid som ak-
tiv i Operation Dagsværk i gymnasiet og dermed megen erfaring 
med bestyrelsesarbejde. 

Til dagligt studerer jeg til bygningskonstruktør og har et stu-
diejob i Københavns Kommune. jeg er 28 år gammel, bor i Køben-
havns Nordvestkvarter, som jeg holder meget af. jeg er dog op-
rindeligt stolt sønderjyde fra Aabenraa-egnen.

  

  
Thomas Eisler, gladsaxe
jeg er 42 år og læser jordbrugsøkonomi på Københavns Univer-
sitet. jeg har været politisk aktiv i 28 år har erfaringer fra meget 
forskelligt bevægelsesarbejde. jeg er medlem af internationalt 
udvalg og har tidligere arbejdet på Enhedslistens landskontor. jeg 
har siddet i bestyrelsen for Rød Fond siden 2004. jeg genopstiller 
for at sikre en vis kontinuitet og at erfaringerne bliver husket.

  

13.2 Opstillede til kritisk revisor
1. Thomas Egholm

13.3 Opstillede til lovudvalget
1. gunna Starck
2. jette gottlieb
3. Bue Nielsen
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14. Aktuelle udtalelser

14.1 Bekæmp arbejdsløsheden  
– ikke de arbejdsløse
Hver dag frygter titusinder af danskere, at de næste dag står 
med en fyreseddel i hånden. Regeringens og venstrefløjens svar 
til dem skal være: 

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du får mulighed for at bidrage 
til fællesskabet med noget vigtigt, som vi alle har brug for, og det 
skal du naturligvis have overenskomstmæssig løn for. 

Skulle det mod forventning ikke lykkes for os, så kan du være 
100 % sikker på, at vi vil sikre dig og din familie økonomisk, så I 
ikke skal gå fra hus og hjem.

Enhedslistens udgangspunkt er at alle mennesker gerne vil 
bidrage til samfundet. Den tilgang at de rige og højest lønnede er 
bedre bidragere end de lavest lønnede og folk uden for arbejds-
markedet er forkert. 

Enhedslisten er dybt uenig i den holdning, at de rige skal lok-
kes med gulerod og skattelettelser og de fattige tvinges med 
stok og aktivering og beskæring af de økonomiske ydelser, de 
skal leve af.

Vi lever i et klassesamfund og modsætningerne mellem klas-
sernes grundlæggende interesser bliver dagligt udstillet. En-
hedslisten har valgt side til fordel for arbejderklassen. 

De værdier, som vi styrer efter, er det som kan være fælles for 
alle: Frihed, sociale rettigheder, bæredygtig udvikling og demo-
kratiske rettigheder.

Enhedslisten vil have flere arbejdspladser inden for alternativ 
energi, miljø og velfærd. Kommunerne og regionerne skal bruges 
som motor til at skabe nye arbejdspladser, og der skal laves lov-
ændringer, som gør det lettere at dele arbejdet.

Stillet af Enhedslistens hovedbestyrelse

14.2 Folkeafstemning om finanspagten
Demokratiet trædes lige nu under fode i EU. Folkevalgte rege-
ringsledere afløses af teknokrater og nedskæringerne i Syd-
europa dikteres fra Bruxelles. Finanspagten, der vil binde EU-
landene til permanent nedskæringspolitik, listes igennem bag-
om ryggen på befolkningerne uden demokratiske folkeafstem-
ninger. Stritter de nationale parlamenter imod indholdet af 
finanspagten kan de idømmes dummebøder af EU-domstolen. 

Uden at spørge befolkningen, vil regeringen sammen med 
Konservative og Venstre indgå i finanspagten og dermed bin-
de Danmark til Eurolandenes asociale nedskæringspolitik. Fi-
nanspagten vil ikke fjerne eller modvirke den tårnhøje arbejds-
løshed i Danmark og EU. Tværtimod vil kravene om velfærds-
nedskæringer forværre krisen. 

Det var bankers og spekulanters skalten og valten med penge-
ne på finansmarkederne, der skabte krisen. Finanspagten dik-
terer den fuldstændig forkerte medicin mod krisen. Krisen for-

svinder ikke fordi den offentlige velfærd og lønningerne for de 
lavestlønnede skæres ned. I stedet skal kassen smækkes i for 
bankerne og finansmarkederne beskattes og reguleres. Det vil 
give penge til at investere i velfærdsjob og grønne arbejdsplad-
ser, der kan være med til at løse klimakrisen. 

Helle Thorning-Schmidt blev valgt på at ville gå investerings- 
og ikke spare-vejen ud af krisen. Men med Finanspagtens krav 
afskriver regeringen sig muligheden for i fremtiden at gennem-
føre en kick-starter af økonomien, der kan skabe arbejdspladser. 
Derfor møder finanspagten også bred modstand fra europæiske 
socialdemokrater og en samlet europæisk fagbevægelse. Rege-
ringen burde sige fra overfor Angela Merkel og Nicolas Sarkozys 
konservative dagsorden for EU.  

Enhedslisten er imod Finanspagten og ønsker at der skal være 
folkeafstemning om et skridt, der er så vigtigt for Danmarks 
fremtidige økonomiske politik. Derfor indsamler Enhedslisten 
i samarbejde med Folkebevægelsen mod EU underskrifter for 
en folkeafstemning. Det skal være befolkningen der afgør hvil-
ke muligheder Danmark i fremtiden skal have for at føre en øko-
nomisk politik, der sigter på øget beskæftigelse og grøn vækst.

Stillet af Enhedslistens hovedbestyrelse

14.3 Solidariske løsninger i stedet  
for borgerlige forlig
Enhedslisten opfordrer regeringen til at droppe ideerne om at 
gennemføre markante forringelser for de dårligt stillede dan-
skere sammen med de borgerlige partier. I stedet bør der sættes 
fokus på grøn omstilling, beskæftigelse, bedre velfærd og mere 
lighed. Det kan kun sikres gennem et samarbejde mellem rege-
ringen og Enhedslisten.

Vi vandt valget sammen på løfter om en ny regering og en an-
den politik end VKOs. Disse løfter forpligter os til at finde fælles 
løsninger på de udfordringer, vi står over for. Enhedslisten med-
virker gerne til kompromisser og har ingen forventninger om, at 
vi kan komme igennem med alle vores krav, men vi medvirker 
ikke til forringelser og vi redder ikke en regering, som gennem-
fører en konsekvent borgerlig politik sammen med Venstre. 

For igen at få fokus på kravet om forandring opfordrer vi fag-
bevægelsen, elev- og studenterbevægelsen samt miljøorgani-
sationerne til at gå i offensiven med deres krav og ønsker til re-
geringens politik.

De folkelige bevægelser spillede en afgørende rolle i kampen 
mod VKO-flertallet og for en ny regering. Nu skal de inddrages 
for at sikre, at vi også får en ny politik. Derfor tager Enhedsli-
sten nu initiativ til en dialog med disse organisationer om, hvil-
ke krav, der skal sættes i centrum ved de kommende finanslovs-
forhandlinger. 

Sammen kan vi skabe den nødvendige forandring.

Stillet af Enhedslistens hovedbestyrelse






