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Dette er 2. hæfte med årsmødepapirer frem mod Enhedslistens 24. 
årsmøde d. 26.-28. april 2013.

Alle linjeangivelser henviser til det hæfte du fik med sidste 
Rød+Grøn. Har du mistet det, kan du ringe til landskontoret og få et 
nyt, eller finde det på www.enhedslisten.dk. Alle delegerede, supple-
anter og gæster vil før årsmødet modtage et samlet årsmødehæfte 
med alle forslag og ændringsforslag.

Delegeretvalg, urafstemning og tilmelding til årsmødet
Fra og med d. 1. til 9. april afholder afdelingerne lokale møder med valg 
af deres delegerede til årsmødet, samt vejledende urafstemning om 
de højst placerede folketingskandidater, og om Enhedslistens opstil-
ling til EU-parlamentsvalget.

Det er dér du skal dukke op, hvis du vil vælges som delegeret eller 
suppleant, eller tilmelde dig som gæst på Enhedslistens årsmøde. Det 
er også her, du skal afgive din stemme, hvis du vil have indflydelse 
på, hvem der skal repræsentere Enhedslisten i folketinget, og om En-
hedslisten skal stille op til EU-parlamentet.

Du kan finde dit lokale møde på listen bagerst i dette nummer af 
Rød+Grøn

Prisen for at deltage er 550 kr, som din afdeling betaler.

Deltag i debatter og workshops på årsmødet
Enhedslistens årsmøde skal i år debattere principprogram, og fredag 
aften vil der være workshops og cafe-seminarer om organisationens 
udvikling. Som noget nyt skal alle delegerede derfor, sammen med til-
meldingen til årsmødet, også angive hvilke debatter man ønsker at 
deltage i. Med årsmødehæftet her følger et større oplæg til debatter-
ne om principprogrammet, samt et overblik over fredagens works-
hops om organisationsudvikling. Så kig dem godt igennem, og overvej 
hvad du gerne vil deltage i.
Du kan vælge én af de otte organisations-udviklings-workshops, 
samt en 2. prioritet. Og så kan du vælge ét af de fire temaer for prin-
cipprograms-debatten (Kapitalismen i dag, Vores socialistiske grund-
holdninger, Vejen mod socialisme eller Demokrati og rettigheder).

Guide til proceduren omkring ændringsforslag  
og hovedbestyrelsens anbefalinger
I hæftet her får du overblik over alle de ændringsforslag, der er ind-
kommet til de forslag til årsmødet, du fik i 1. årsmødehæfte.

Hovedbestyrelsen vil på sit møde d. 6. april gennemgå alle æn-
dringsforslag til hovedbestyrelsens egne hovedforslag og tage stil-
ling til de forslag, man finder væsentlige, eller som hovedbestyrelsen 
mener umiddelbart kan indarbejdes i hovedforslaget.

Forslag, som hovedbestyrelsen mener umiddelbart kan indarbejdes 
i hovedforslaget, eller som vil kunne indarbejdes med mindre sprogli-
ge nyformuleringer, vil der ikke blive stemt om på årsmødet, med min-
dre det bliver krævet på årsmødet. Det er hovedbestyrelsens ansvar 
at sikre, at forslagsstillerne af de forslag, hovedbestyrelsen foreslår 
indarbejdede, evt. med mindre sproglige ændringer, er indforståede 
og har godkendt evt. ændringer.

Det vil fremgå af årsmødehæfte 3, hvilke forslag som hovedbesty-
relsen foreslår indarbejdet uden afstemning. Delegerede, der ønsker 
at opretholde oprindelige ændringsforslag eller ønsker afstemning 
om forslag som hovedbestyrelsen foreslår indarbejdet, skal meddele 
dette til dirigenterne senest fredag d. 26. april kl 18.

Herudover tager hovedbestyrelsen stilling til, om de ønsker at 
komme med stemme-anbefalinger ved enkelte forslag. Anbefalinger-
ne er begrundede. Hvis der er blevet begæret afstemning om anbe-
falingen på hovedbestyrelsesmødet, fremgår stemmetallene også af 
anbefalingen.

Bliv aktiv i debatten
Inde på Enhedslistens netforum kan du finde alle de opstillede kan-
didater til både hovedbestyrelsen og urafstemningen og spørge ind 
til deres holdninger. Der vil også være diskussioner og debat med ud-
gangspunkt i forslagene til årsmødet. Så er du i tvivl, enig eller uenig – 
gå ind på Enhedslistens netforum og deltag i debatten op til årsmødet.

Læs mere på www.enhedslisten.dk – find Enhedslistens netforum på 
netforum.enhedslisten.dk
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1.1.2 Ændringsforslag til dagsorden
Side 4

Fredag d. 26.april kl. 14.00-21.00

Nuværende:
17.30-18.00 ”pause”

ændres til: ”debat”

Nuværende:
19.00-21.00 ”Organisationsudvikling-workshops m.v.”

ændres til: ”- fortsat debat.”

Stillet af Ole Waagensen, Lolland

1.1 FORSLAG TIL DAGS- 
ORDEN FOR ÅRSMØDE 2013

1.1.1 Ændringsforslag til dagsorden
Side 4

Forslag til ”Punkt 1.1 Dagsorden” (eller direkte til 7.2 og 7.3)

”Årsmødet tager ikke stilling til forslagene 7.2 og 7.3.”

Begrundelse:
Både forslag 7.2 og 7.3 indeholder gode elementer. Men debatten om 
demokrati er fejlplaceret på dette Årsmøde. Indholdet af debatten er 
identisk med vigtige dele af den programdebat, som vi først skal kon-
kludere på om et år. Vi har derfor ikke behov for at ”klargøre” vores 
holdning til demokrati og demokratiske rettigheder. Tværtimod kan 
det nemt forstørre et ikke særligt stort problem, hvis én demokra-
ti-udtalelse opnår et lille flertal.

Stillet af Anders Hadberg, Nørrebro Park
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2.1 HOVEDBESTYRELSENS 
BERETNING 2012-13
Hovedbestyrelsen indstiller til, at årsmødet tager hovedbesty-
relsens beretning til efterretning.

1.  Finanslov 2013     5
2. Job og dagpengekampagnen   6
3.  Organisationen     7
4.  Programdiskussionen    8
5.  Sommerens revolutionsdebat   8
6.  Forberedelsen af kommunal- og regionsvalget 9
7.  Forberedelsen af EU parlamentsvalget  9
8.  Samarbejdet med SUF    10
9.  Internationalt arbejde    10
10. Hovedbestyrelsens arbejde   11

Det seneste år har styrket Enhedslisten. Vores organisation er styr-
ket, vores politiske position står klarere og vi har oplevet fremgang 
i både medlemmer og meningsmålinger. Men det har samtidig været 
et år, der parlamentarisk har været præget af regeringens højrekurs. 
Selvom Enhedslisten på en række konkrete delområder (fx miljø- 
politikken, kampen mod social dumping, sundhedspolitikken) har et 
godt samarbejde med regeringen, har S-SF-R-regeringens overord-
nede politiske kurs været helt forkert.  Med en økonomisk politik, der 
på alle centrale punkter ligger klods op af VKO-regeringens politik og 
øget arbejdsudbud som den vigtigste prioritet, er håbet om en soli-
darisk ændring af Danmark, der kan betyde bedre forhold for almin-
delige lønmodtagere, studerende og arbejdsløse, svækket. Det så vi 
da regeringen gennemførte en skattereform, der gavner de højtløn- 
nede og stjæler fra personer på overførselsindkomster. Det så vi 
med de store forringelser i reformen af fleksjob- og førtidspension 
og igen i udspillet til SU-reform og kontanthjælpsreform. Regerin-
gens manglende vilje til at indfri sine løfter op til valget i 2011 har 
ført til et dramatisk fald i S og SF’s troværdighed og en stor utilfreds-
hed blandt vælgere, fagligt aktive og tilmed i partiernes eget bag-
land.  

1. Finanslov 2013
Regeringens beslutning om at indgå skatteaftale med de borger- 
lige, selvom der lå en færdigforhandlet aftale med Enhedslisten var 
et varsel om, at det ville blive uhyre vanskeligt at få regeringen i tale, 
når der i efteråret skulle forhandles finanslov. Skulle der ændres på 
regeringens manglende vilje til at føre politik til venstre, var det nød-
vendigt at skabe mest mulig bevægelse for en anden politik udenfor 
Christiansborg. 

Forud for finanslovsforhandlingerne iværksatte hovedbestyrel-
sen kampagnen ”Regeringen må skifte spor”.  Allerede i juni blev der 

fra folketingsgruppen sendt mails til omkring 1.500 modtagere i fag-
bevægelsen, elev- og studenterbevægelsen samt sociale og miljø- 
organisationer med opfordring til at indsende forslag til finansloven.  
Efter sommerferien blev der over hele landet afholdt lyttemøder, hvor 
repræsentanter fra organisationer og bevægelser gav deres bud på, 
hvilke krav der var væsentlige i de kommende finanslovsforhand- 
linger. Mange af Enhedslistens afdelinger gik i august og starten af 
september på gaden og gennemførte folkehøringer blandt borger-
ne i deres lokalområde om, hvad der skulle til for at få regeringen ind 
på en anden kurs. Alt dette førte til en bred vifte af krav, der kom til 
at indgå i forhandlingerne med regeringen. Et af de oftest forekom-
mende krav, var kravet om at finde løsninger, der kunne forhindre, at  
tusindvis af arbejdsløse ville miste retten til at modtage dagpenge, 
når de forringelser, der var vedtaget af VKO og de Radikale tilbage i 
2010, skulle træde i kraft d.1. januar 2013. Der var dermed god over-
ensstemmelse mellem de indsamlede krav til finansloven, og de krav 
som hovedbestyrelsen havde formuleret som grundlag for kampag-
nen for retten til tryghed og arbejde, og som folketingsgruppen hav-
de fremført ved deres sommergruppemøde. 

Da hovedbestyrelsen formulerede målene for finanslovsforhand-
lingerne, var der bred enighed om, at dagpengespørgsmålet var helt 
centralt. Mandatet indeholdt en række punkter, hvor der blandt an-
det blev lagt vægt på at øge den økonomiske lighed, forbedre velfær-
den, fremme grøn omstilling og imødegå udnyttelse af udenlandsk  
arbejdskraft, men det centrale udgangspunkt for Enhedslisten  
finanslovsforhandlinger blev, at der skulle findes en løsning på dag- 
pengeproblemet. Kravet om at ingen skulle kunne falde ud af dag- 
pengesystemet uden at have fået et tilbud om arbejde blev også det 
gennemgående hovedbudskab, som Enhedslistens forhandlere igen 
og igen fremførte i den politiske debat op til og under finanslovs- 
forhandlingerne. Dette meget vidtgående krav lykkedes det som be-
kendt ikke at indfri ved forhandlingerne. 

Regeringen stod under forhandlingsforløbet stejlt fast på at fast-
holde VKO og de Radikales forringelser af dagpengesystemet. Denne 
afvisning af Enhedslistens krav blev bl.a. muliggjort af den alt for pas-
sive holdning til dagpengespørgsmålet, der prægede hovedparten af 
fagbevægelsens top. På trods af initiativer fra bl.a. fagforeninger og 
LO-sektioner i Midt- og Østjylland og en række af de kommunalt an-
sattes forbund lykkedes det ikke at få hovedorganisationerne og ho-
vedparten af de store LO forbund til at presse regeringen, og det vi-
ste sig i løbet af efteråret 2012 heller ikke muligt at få organiseret en 
bredere faglig bevægelse for ændring af dagpengereglerne. Det lyk-
kedes gennem en aktiv indsats fra en række Enhedsliste-aktivister 
at organisere en manifestation i forbindelse med Folketingets åbning, 
men forsøg på at samle til en bred faglig demonstration lykkedes ikke. 

Regeringens manøvremuligheder blev samtidig væsentligt for-
bedret af, at Venstre skiftede kurs fra en total afvisning af at læg-
ge stemmer til en finanslov til en åben invitation til regeringen om at 
indgå forlig med højre side i folketingssalen. 

Dette resulterede i, at folketingsgruppen på et tidspunkt i forhand-
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lingerne vurderede, at det ikke længere var muligt at komme igen-
nem med vores krav. Valget stod mellem at bryde forhandlingerne  
eller sige ja til en finanslov, der ikke indeholdt en løsning på dagpen-
geproblemet, men betød, at arbejdsløse, der mister deres dagpenge i 
første halvår af 2013 som følge af dagpengeforringelserne, ikke står 
helt uden indkomst efter de har mistet dagpengeretten. De får i ste-
det en forsørgelse svarende til kontanthjælp sammen med en række 
nye muligheder for at uddanne sig.  

Ved afstemningen om finanslovsaftalen stemte 15 HB medlem-
mer ja til aftalen, mens 9 stemte nej. Efterfølgende tilsluttede et fra- 
værende medlem sig flertallet. Disse stemmetal er ikke udtryk for, at 
der var identiske argumenter fra alle ja- og nej-stemmer. Der var en 
meget nuanceret debat med forskellige holdninger og argumenter for 
både et ja og et nej, hvorfor den følgende oplistning af begrundelser 
for at stemme for og imod ikke nødvendigvis er dækkende for de en-
kelte HB medlemmer.

Enhedslistens årsmødebeslutning fra 2010 lyder, ”En finanslov er 
både en opsamling på det foregående års politik og et budget for det 
kommende. Enhedslisten opfordrer en ny regering til at gennemføre 
et markant brud, der erstatter VKO-politikken med en social, solida-
risk og bæredygtig politik. En finanslov, der markerer sådan et brud, 
får også vores stemmer. Men vi stemmer under ingen omstændighe-
der for en finanslov, som indeholder forringelser, som ikke indeholder 
markante forbedringer og som opsummerer et års nedskæringspoli-
tik, gennemført sammen med partier til højre i salen”.

Nogle af de vigtige argumenter, for de der stemte for indgåelsen af  
finansloven, var:

•	 at det med aftalen lykkedes at sikre en midlertidig forsørgelse og  
nye uddannelsesmuligheder til tusindvis af arbejdsløse.

•	 at	der	ud	over	aftalen	på	dagpengeområdet	blev	opnået	forbedrin-
ger på en række områder. Bl.a.
•	  en række initiativer til fremme af grøn omstilling og beskæftigelse, 
•	 en øget indsats mod social dumping,
•	 en øget indsats for at oprette adskillige tusinder fleksjob, 
•	 forbedringer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet, 
•	 en udvidelse af seniorjobordningen, 
•	 forbedringer for socialt udsatte,bedre vilkår for etablering af so-

cialøkonomiske virksomheder, 
•	 en styrket indsats mod menneskehandel  
•	 initiativer mod økonomisk kriminalitet.

•	 at den aftalte skatteomlægning tilgodeser kontanthjælpsmodta-
gere og andre grupper, der blev ramt af regeringens skatteaftale 
med de borgerlige og øger den økonomiske lighed målt på Gini-ko-
efficienten. 

•	 at et ja til finanslovsaftalen ville give et bedre udgangspunkt for 
at slås videre for forbedringer for de arbejdsløse og styrke En-
hedslistens politiske indflydelse end tilfældet ville være, hvis vi 
sagde nej, og der blev indgået en finanslov med de borgerlige uden 
nogen tiltag i forhold til dagpenge overhovedet. At denne kon-
statering ikke er udtryk for, at der var tale om en god aftale, blev 
tydeligt understreget på pressemødet efter aftalens indgåelse, 
hvor Enhedslistens forhandlere fremlagde deres vurdering af af-
talen, og der fremstår efter et flertal i hovedbestyrelsens opfat-
telse  ingen tvivl i offentligheden om, at Enhedslisten fortsat slås 
for at sikre job og tryghed til de arbejdsløse og står for en markant 
anderledes politik end regeringen. Det er samtidig et flertal i ho-
vedbestyrelsens opfattelse, at indgåelsen af finansloven lå inden 
for den ramme, der var fastlagt af årsmødet i 2010, da alle de i fi-
nansloven foreslåede forringelser var forhandlet ud af regerin-
gens udspil (herunder forslag til store nedskæringer i DSB og be-
sparelser på danskundervisningen af voksne udlændinge) , -afta-
len indeholdt markante forbedringer, især for de mange tusind le-
dige, der uden aftalen ville have stået helt uden forsørgelse fra 
d.1. januar 2013.- aftalen ikke kan siges at være en opsummering 
af et års nedskæringspolitik, bl.a. fordi den indeholdt en vis kom-

pensation for forringelserne på fleksjobområdet og til de grupper, 
der var blevet ramt af skatteaftalen.

Nogle af de vigtige argumenter, for de der stemte imod indgåelsen af 
finansloven, var:

•	 at aftalen ikke var i overensstemmelse med årsmødebeslutnin-
gen  fra 2010 om betingelser for at indgå i finanslovsaftaler, fordi 
finansloven 
•	  indeholdt flere forringelser, f.eks. besparelserne på tilskud til hø-

reapparater og fjernelsen af tilskud til håndkøbsmedicin til æl-
dre.

•	  ikke levede  op til kravet om, at aftaler skal indeholde markante 
forbedringer.

•	  ingen tiltag indeholdt, der modvirker eller blot afdæmper virk-
ningen af skatteforliget eller forliget om fleksjob og førtidspen-
sion. Finansloven opsummerede dermed et langt stykke af ve-
jen et års nedskæringspolitik gennemført sammen med partier 
til højre i salen.

•	 Enhedslisten skulle ikke have indgået en finanslovsaftale, der kun 
indeholdt en vækstramme på 0,1 procent, da det vil medføre nye 
besparelser og fyringer i den offentlige sektor

•	 Finanslovsaftalen indeholdt ikke tilstrækkeligt grønt aftryk, der 
vil medføre klima- og miljøforbedringer eller grønne jobs.

•	 Den gennemførte skatteomlægning var  ikke acceptabel, da skatte-
stigningerne  rammer forholdsmæssigt med den tunge ende ned-
ad gennem udhuling af personfradrag og stigning i bundskatten, 
og denne ændring ikke nødvendigvis kompenseres ved fjernelse af 
sukker- og fedtafgifterne, hvor der ikke er nogen garanti for, at de-
tailkæder og producenter ikke beholder differencen. 

•	 Aftalen om at give midlertidig forsørgelse til gengæld for uddan-
nelsespligt på 60 eller 80 % af dagpengene i en 6 måneders periode 
frem til sommeren 2013, var  ikke en tilstrækkelig forbedring for de 
tusindvis af ledige, der falder ud af dagpengesystemet efter d.1. ja-
nuar 2013. Her skulle der som minimum være sikret en for sørgelse 
af 12 måneders varighed, hvis det skulle være acceptabelt at indgå 
en finanslovsaftale med regeringen

•	 Indgåelsen af finanslovsaftalen med regeringen har svækket En-
hedslistens troværdighed.

Selvom der altså var markante uenigheder i hovedbestyrelsen i vurde-
ringen  af finansloven,  var der bred enighed om, at folketingsgruppens 
præsentation af finansloven bidrog  til at markere, at vi ikke var tilfred-
se med finanslovsaftalen og hele retningen i regeringens politik.

Efter indgåelsen af finansloven har Hovedbestyrelsen gennemført 
en lang række debatmøder i afdelingerne, hvor to hovedbestyrelses-
medlemmer med forskelligt syn på finansloven deltog. Det har resul-
teret i  rigtig gode diskussioner og været en god måde at håndtere en 
politisk uenighed på.

2. Job og dagpengekampagnen 
Beslutningen fra årsmødet 2012 om at gennemføre om at gennem-
føre en job- og dagpengekampagnen fra september til marts 2013 
betød, at partiet på et tidligt tidspunkt kom i gang med at forberede en 
massiv indsats for at sætte beskæftigelsen og de arbejdsløses situa- 
tion højt på den politiske dagsorden, og kampagnen har i høj grad præ-
get Enhedslistens arbejde i hele perioden siden årsmødet.

I udformningen af kampagnen blev der lagt afgørende vægt på, at 
det var vigtigt, at der både blev satset på en selvstændig Enhedsli-
stekampagne og bidraget til at igangsætte og udvikle en bred bevæg- 
else med udspring i arbejdspladser og fagforeninger, der kunne pres-
se regeringen til at sikre arbejdsløse mod at falde ud af dagpenge- 
systemet.

I grundlaget for kampagnen er der lagt vægt på, at ingen der står 
til rådighed for arbejdsmarkedet, skal kunne miste deres dagpenge, 
fordi der ikke er arbejde at få. Herudover er der i kampagnen rejst en 
bred vifte af krav til ændringer af dagpengesystemet samt krav om 
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at etablere flere reelle jobs, med særlig vægt på grønne jobs og jobs på 
velfærdsområderne.

Det er lykkedes at mobilisere et stort antal af partiets medlemmer 
i kampagnen, der som følge af den politiske udvikling er blevet for-
længet ud over den besluttede kampagneperiode. Der er gennem-
ført kampagneaktiviteter i stort set alle lokalafdelinger. Hundredvis 
af aktivister har været på gaden, og mange afdelinger har med afsæt 
i de lokale forhold fået synliggjort vores krav i lokalpressen, gennem 
offentlige møder m.m..

Det har været en væsentlig organisatorisk målsætning for kam-
pagnen, at den også generelt skulle bidrage til udvikle Enhedslistens 
evner til at gennemføre sammenhængende landspolitiske kampag-
ner og styrke afdelingernes arbejde med at omsætte overordnede  
politiske mål til konkrete lokale krav. Det er derfor vigtigt, at en kom-
mende evaluering af kampagnen får samlet både de mange gode erfa-
ringer og påvist, hvor der er behov for en styrkelse af partiets evner til 
at sikre et maksimalt landsdækkende gennemslag af politiske kampag-
ner. Herunder hvordan vi bedre kan inspirere og bidrage til udvikling 
af aktiviteter i fagbevægelsen og brede initiativer sammen med andre.

Selvom kampagnen endnu ikke er afsluttet, er det hovedbestyrel-
sens opfattelse, at kampagnen i høj grad har medvirket til at synlig-
gøre vores politik på dagpengeområdet og bidraget til at skabe be-
vægelse for forbedring af vilkårene for arbejdsløse. Det er desværre 
endnu ikke lykkedes at skabe et tilsvarende gennemslag i forhold til 
jobkravene, hvorfor der i den sidste fase af kampagnen skal lægges 
vægt på disse krav, der også vil være et godt afsæt for den kommu-
nale valgkamp.

3. Organisationen 
Enhedslisten er også styrket organisatorisk og medlemsmæssigt. 
Medlemstallet er steget hen over året, men specielt i sommermåne-
derne i forbindelse med regeringens aftale med de borgerlige på skat-
teområdet på det nærmeste eksploderede Enhedslistens medlems-
tal. På mindre end en måned steg medlemstallet med næsten 1.400 
medlemmer. Ved årets udgang var der således 9.300 medlemmer af  
Enhedslisten, hvilket er stigning på 16,25%.

Sekretariatet på Landskontoret har været gennem en større om-
bygning og modernisering således at de ansatte nu har fået bedre  
arbejdsvilkår. De mange opgaver og ulemperne i forbindelse med den 
langvarige ombygning har været en betydelig belastning af lands-
kontoret, der nu igen fungerer for fulde omdrejninger.  Også EDB-net-
værk, servere og andet nødvendigt udstyr er blevet opdateret.

Enhedslistens Landsorganisation har benyttet 2012 til at opruste 
og styrke organisationen på alle niveauer. Den store vælger- og med-
lemsmæssige fremgang har ført til at antallet ansatte i organisatio-
nen er steget. På Landskontoret i Studiestræde har 13 ansatte deres 
daglige gang, og der er herudover blevet oprettet et provinskontor i 
Odense. På tværs af sekretariatet i Studiestræde og provinskontoret 
i Odense er der oprettet et organisationsteam bestående af 4 organi-
sationssektærer med hver deres ansvarsområder.

Det har betydet, at en lang række provinsafdelinger har oplevet en 
styrkelse af kontakten mellem Enhedslisten Landsorganisation og 
de enkelte afdelinger. Organisationsteamet er fra og med december 
2012 blevet fuldt bemandet, hvilket betyder, at denne proces yder- 
ligere kan bredes ud i 2013.

Der har i 2012 været satset på at få Enhedslistens interne uddan-
nelse op i gear. Der har således været afholdt fire gange Byg Op kur-
ser med både et kampagne- og et organisationsspor på hver. Omkring 
200 medlemmer har været på Byg Op i 2012. Arbejdsformen på Byg 
Op er en metode, der skal arbejdes videre med i det kommende år og 
gerne bredes ud til andre områder. HB har nedsat et udvalg, der er 
gået i gang med at koordinere udviklingen af organiseringskurser, po-
litiske grundkurser, introduktion af nye medlemmer, grundkursus for 
undervisere mm.

Landskontorets arbejde i relation til de HB-nedsatte udvalg er et 
område, der skal arbejdes med. Indsatsen har båret præg af, at en  
organisationssekretærstilling i en stor del af året har været vakant. 

Organisationsteamet er nu fuldt bemandet, og indsatsen overfor ud-
valgene skal fremover prioriteres.

Også indsatsen over for de faglige netværk er blevet styrket. Der 
er f.eks. blevet afholdt en god faglig konference, oprettet nye faglige 
netværk, og der er igangsat et arbejde med at udarbejde et egentligt 
fagligt program.

Om arbejdet i fagbevægelsen og i forhold til bevægelsesarbejdet i 
øvrigt, må det desværre konstateres, at vi ikke har været i stand til at 
spille en væsentlig rolle i organisering og udvikling af brede bevæg-
elser. Det er derfor nødvendigt med et stærkt fokus på udviklingen  
af  dette arbejde i den kommende periode, herunder især arbejdet med 
at få inddraget flere  fagligt aktive i Enhedslistens arbejde.

I takt med at vi vokser som parti er der et forsat behov for at disku-
tere, hvordan vi tilpasser vores organisation. Derfor er organisations-
udvikling på dagsordenen til årsmødet og derfor er det interessant at 
afprøve nye metoder og ideer, som fx da Enhedslisten København i 
februar som de første afprøvede elektronisk urafstemning i et forsøg 
på at involvere flere medlemmer i det interne demokrati. 

4. programdiskussionen
Årsmødet 2012 vedtog to forskellige formuleringer angående prin-
cipprogram: både at man skulle ”ajourføre det eksisterende princip-
program”, og at man skulle udarbejde et nyt principprogram. HBs  
første opgave var således at beslutte en proces for arbejdet med  
principprogrammet. Vi valgte en fremgangsmåde, hvor diskussionen 
tog sit udgangspunkt i det eksisterende program, men sigtede frem 
mod et nyt program, der kan vedtages på årsmødet 2014. HB-mødet  
i september nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et de-
batoplæg, der kunne danne grundlag for årsmøde 2013, der ikke be-
handler konkrete tekstforslag, men i stedet er rammen for tematiske  
diskussioner. Målet med denne proces  var at få en mere åben diskus-
sion af vores grundlæggende principper og sikre, at vi ikke blot end-
te i et hav af afstemninger, men skabte rum til reel politisk debat.

Gruppen udarbejdede en række arbejdsspørgsmål om det eksiste-
rende program og et nyt programs funktion, der blev sendt ud til alle 
afdelinger og trykt i Rød-Grøn. Arbejdsgruppen har indhentet input 
fra både afdelinger og enkeltpersoner og på den baggrund udarbej-
det debatoplægget til årsmødet 2013. Selvom diskussionen i efteråret 
i nogen grad druknede i diskussioner om finansloven og kampagneak-
tiviteter, er debatten efter nytår kommet godt i gang.

5. Sommerens revolutionsdebat
I starten af juli 2012 brød der en debat ud om Enhedslisten og revolu- 
tionsbegrebet. Debatten opstod efter, at socialdemokraten Henrik 
Sass Larsen havde rettet et usædvanlig hårdt angreb på Enhedslisten 
og bl.a. kaldt os et ekstremt parti. Det resulterede i et hav af artikler 
og tv-indslag, hvor medierne brugte centrale medlemmers udtalelser 
til at fremstille Enhedslisten som et parti, der skulle støtte vold, være 
imod demokratiet og ville fratage folk alle personlige ejendele. Et me-
diebillede ingen i partiet kunne genkende.

Det lykkedes efter nogle få uger at stoppet debatten i medierne,  
og debatten blev internt rundet af med en enstemmig udtalelse fra 
hovedbestyrelsen, hvor det bl.a. blev slået fast, at ” Enhedslisten ar-
bejder for en socialistisk revolution i forståelsen grundlæggende 
samfundsforandringer af fredelig og demokratisk karakter”. Som-
merens debat bidrog  umiddelbart til en tilbagegang i meningsmålin-
gerne, men efterfølgende må vi dog sige, at debatten ikke virker til at 
have skadet Enhedslistens position på længere sigt.

Dels var sommerens mediecirkus en lektie i, hvor svært det kan 
være at tale med pressen og en reminder om, at de danske borger- 
lige medier ikke har nogen interesse i at fremme Enhedslistens sag. 
Som en opfølger på sommerens debat gennemførte HB i september en 
workshop i pressehåndtering, for at gøre os selv og hinanden bedre i 
stand til at håndtere kontakt til presse - noget der fremover bør gen-
nemføres i starten af en HB-periode.

Dels var debatten også udtryk for nogle forskellige politiske opfat-
telser i partiet, om fx ejerformer, hvad ordet ”revolution” betyder og 
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spørgsmålet om demokrati. Disse diskussioner er vigtige og skal indgå 
i debatten om et nyt principprogram.

6. Forberedelsen af kommunal- og regionsvalget
Forberedelsen af Kommunal- og regionsvalget 2013 har været en vig-
tig prioritet gennem året. Til kommunalvalget 2009 mistede Enheds-
listen repræsentation over hele landet, men nu ser KV13 ud til at kun-
ne blive et nyt kommunalpolitisk gennembrud for Enhedslisten. I skri-
vende stund er målet således, at Enhedslisten er opstillet i 80 kom-
munerog alle 5 regioner til KV13, og Enhedslisten har gode chancer for 
at opnå valg mange steder.

For at sikre en god forberedelse af valget ansatte HB i sommer en 
kommunalvalgssekretær, der har stået for den centrale understøttel-
se af de afdelinger, der stiller op til kommunalvalget. Der har været 
en meget stor interesse i partiet for forberedelserne til KV13, hvilket 
bla. kom til udtryk til det kommunalpolitisk seminar i november, der 
havde over 100 deltagere, hvilket er langt flere end tidligere semina-
rer. Hovedbestyrelsen har vedtaget et overordnet politiske grundlag 
for Enhedslistens kommunalvalgkamp, men de konkrete valggrund-
lag og kampagnematerialer udarbejdes decentralt, da det er lokal- 
afdelingerne, der bedst kender og kan navigere i den konkrete lokale 
politiske virkelighed. Partiet understøtter fra centralt hold med lay-
out og tryk af materialer, organisatorisk og politisk sparring, afhold-
else af kandidatseminarer og udarbejdelse af kandidathåndbog.

7. Forberedelsen af EU parlamentsvalget
Det afgående HB opfordrede det nuværende HB til at igangsætte dis-
kussionen om, hvorvidt Enhedslisten skal stille selvstændigt op til 
EU-parlamentsvalget. Ved tidligere EU-valg har Enhedslisten peget 
på både Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen, men efter Juni-
bevægelsens nedlæggelse står den progressive EU-modstand i en ny 
situation. Folkebevægelsen har som situationen ser ud lige nu ingen 
muligheder for at indgå i et valgforbund, som det ellers har været til-
fældet siden 1994. Der kan derfor være en risiko for, at EU-modstan-
den mister repræsentation i EU-parlamentet, såfremt Folkebevæg- 
elsen ikke kan hente et fuldt mandat selv. Det har rejst spørgsmå-
let, om Enhedslisten bør stille op i valgforbund. Det vil kunne sik-
re et mandat til den progressive EU-modstand, men skaber samtidig 
en risiko for at skubbe Folkebevægelsen ud af EU-parlamentet, hvis 
valgforbundet kun opnår ét mandat, og det går til Enhedslisten. Det 
har været en afgørende forudsætning for HB, at diskussionen hand-
ler om, hvordan vi bedst muligt styrker EU-modstanden. På HB-mø-
det i september blev diskussionen taget med deltagelse af flere aktive 
medlemmer fra Folkebevægelsen.

For at sikre en beslutning på det bedst mulige grundlag gennem- 
føres der en vælgeranalyse, der skal vurdere, hvilket scenario der 
bedst sikrer EU-modstandens repræsentation, to debatseminarer i 
foråret 2013 for at supplere de debatter mange afdelinger afholder 
samt en vejledende urafstemning i forbindelse med urafstemningen 
om folketingskandidater.  Alt dette for at sikre, at beslutningen byg-
ger på en bred demokratisk proces og sker efter en vurdering af. hvad 
der styrker EU-modstanden mest muligt.

8. Samarbejdet med SUF 
Der har i perioden været et godt samarbejde med SUF på en række 
områder. Det gælder f.x. i job- og dagpengekampagnen, fælles tur til 
Rosa Luxemburg-demonstrationen og demonstrationen i Bruxelles i 
marts.  Desværre må det konstateres, at den besluttede skolestart-
kampagne ikke blev ført ud i livet.

Samtidig er der efter lang tids tilløb kommet gang i en positiv en  
positiv dialog mellem Enhedslisten og SUF om mål og midler i den poli-
tiske kamp, der forhåbentlig kan danne grundlag for et mere kontinu-
erligt og udviklende politiske samarbejde. 

9. Internationalt arbejde
Enhedslisten har i det forgangne år haft et voksende internationalt 
engagement, hvor vi bl.a. har været værter for 2 større arrangemen-

ter  - ledelsesmødet i European Left  i november samt et uformelt  
ledelsesmøde for en række europæiske venstrefløjspartier, bl.a. alle 
de nordiske partier, Die Linke fra Tyskland, SP fra Holland og AKEL fra 
Cypern. Vi har også øget vores deltagelse i det europæiske venstre-
fløjssamarbejde, og havde bl.a. en stor deltagergruppe på European 
Lefts sommeruniversitet i Grækenland, ligesom vi har fortsat vores 
engagement i Mellemøst- og kvindegruppen.   

Enhedslisten oplever klart en øget opmærksomhed fra andre euro-
pæiske venstrefløjspartier, pga. af vores store fremgang og evne til at 
modernisere os som parti uden at dreje til højre. Det er bl.a. kommet til 
udtryk ved, at både Venstrepartiet fra Sverige og Rødt fra Norge har 
været på besøg for at samle inspiration.

Det internationale arbejde har haft hovedfokus på kampen mod  
Finanspagten samt kritikken af den europæiske nedskæringspolitik 
og afdemokratiseringen i EU. Bl.a. deltog medlemmer af Enhedslisten 
i Firenze 10+10, der samlede tusinder af repræsentanter fra Europas 
venstrefløj og sociale bevægelser. Desuden har konflikten i Syrien, 
den forsatte kamp mod besættelsen af Palæstina, den danske krigs-
deltagelse i Mali  samt fredsforhandlingerne i Colombia været vig- 
tige emner.

Spørgsmålet om storskalaloven og råstofudvindelse i Grønland var 
baggrunden for en konstruktiv debat i HB i januar om, hvilke princip-
per folketingsgruppen skal arbejde efter. Diskussionen er svær, fordi 
der er konflikt mellem forskellige hensyn – ønsket om at sikre basale 
rettigheders overholdelse og grønlændernes selvbestemmelse. Kon-
klusionen blev, at vi som udgangspunkt stemmer for de forslag, som 
den grønlandske regering og landstinget ønsker gennemført, men 
at vi i sager, hvor disse ønsker strider mod menneske- og arbejd-sta-
gerrettigheder og/eller strider mod internationale konventioner, kan 
undlade at stemme eller i helt særlige situationer stemme imod de 
grønlandske ønsker.

 På mødet i december diskuterede Hovedbestyrelsen det internati-
onale samarbejde og den politiske situation i Europa og var i den for-
bindelse enige om, at vi som parti skal blive endnu bedre til at bruge de 
mange internationale erfaringer, som partimedlemmer henter hjem, i 
vores politiske analyser og forståelse af den politiske situation.  

10. Hovedbestyrelsens arbejde
Hovedbestyrelsen har gennem året afholdt 10 ordinære møder, samt 
5 ekstraordinære møder, heraf fire i forbindelse med indgåelse af  
Finansloven og et i forbindelse med forhandlingerne om skatterefor-
men.

Især forløbet omkring Finansloven har krævet stor fleksibilitet og 
hårdt arbejde fra Hovedbestyrelsen. Det lykkedes at indkalde møder 
med meget kort varsel og at holde den politiske diskussion internt 
i partiet, hvilket må siges at være imponerende. I evalueringen af  
Finanslovsforløbet har det været fremhævet, at det kommende års 
hovedbestyrelse har brug for klare retningslinjer for, hvordan mø-
der indkaldes, og hvordan fortrolige papirer håndteres osv., så det-
te ikke skal diskuteres undervejs i forløbet, og så beslutninger kan 
tages på et oplyst grundlag og demokratiske procedurer kan over-
holdes.

Hovedbestyrelsens forretningsudvalg, der mødes ugentligt, har 
i perioden lagt vægt på at løse en række opgaver af mere organisa- 
torisk karakter mellem HB møderne og forberede hovedbestyrel-
sesmøderne på en sådan måde, at hovedbestyrelsen i størst muligt  
omfang har kunnet anvende tiden til de politiske diskussioner og 
fastlæggelsen af de politiske hovedlinjer.

Hovedbestyrelsen har forsat arbejdet på at forbedre de politiske 
diskussioner, så det i højere grad bliver fremadrettede politisk stra-
tegiske diskussioner. Bl.a. har det været et mål at bruge mindre tid på 
afstemninger om ændringsforslag til skriftlige udtalelser og mere tid 
på at diskutere fælles analyser af den aktuelle situation. Som et led 
i dette arbejde har HB løbende diskuteret, hvordan debattonen kan 
forbedres, særligt på mail. Målet er at kunne håndtere store politiske 
uenigheder på en konstruktiv måde, der kvalificerer diskussionerne. 
Et nyt HB opfordres til at forsætte dette arbejde.  
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Workshops om Enhedslistens organisation
Fredag aften kan du melde dig på en workshop fra kl. 19.00-21.00.

Formålet med aftenen er se nærmere på Enhedslistens organisation, 
blive inspireret, debattere og sammen udvikle konkrete ideer til for-
bedring. Resultatet af aftenen vil forhåbentlig være, at alle deltagere 
tager hjem med gode idéer og værktøjer, de kan dele og bruge i deres 
afdeling, udvalg eller netværk.

Alle workshops er åbne for nye såvel som og erfarne deltagere, der 
kræves ingen forhåndsviden for at være med. Du skal angive den 
workshop, du helst vil på samt en 2. prioritet, når du tilmelder dig til 
årsmødet. 

1. Verdens bedste årsmøder  
– medlemsdemokrati med vokseværk
Hvordan tager vi højde for Enhedslistens vokseværk i den måde vi 
afholder årsmøder? Hvordan håndterer vi, at vi bliver flere og flere? 
Hvordan sikres demokrati og beslutningsdygtighed? Har vi årsmøder 
for ofte? Skal vi gentænke årsmødets form og formål? 
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

2. Hvordan tager vi godt imod de mange nye medlemmer?
Hvordan tager vi imod de mange nye medlemmer? Er det nemt at kom-
me med i fællesskabet og bruge sine kræfter i partiet? Hvordan skal 
vi udvikle vores introduktioner til Enhedslisten - lokalt og landsdæk-
kende? Nye medlemmer opfordres særligt til at deltage! 
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

3. Inspirerende møder - hvordan gør vi?
Hvordan træffer vi vigtige beslutninger uden opslidende møder, der 
dræber lysten til at handle? Hvordan gør vi de politiske møder mere 
effektive og inspirerende, så flere har lyst til at deltage i dem?
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

4. Hvordan debatterer vi i Enhedslisten? 
Den store debatlyst er en styrke i Enhedslistens demokrati. Vi bru-
ger facebookgrupper, netforum, mails og medlemsblad - men bruger 

3. ORGANISATIONSUDVIKLING
vi dem rigtigt? Hvordan får vi bredt debatterne ud og får fat i dem, vi 
ønsker at debattere med?
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

5. Organisering og uddannelse i Enhedslisten  
– hvad har vi brug for?
Organisering er et håndværk, men hvordan bliver vores aktivister ud-
lært? Enhedslisten har udviklet organiseringsuddannelsen Byg Op, 
men der skal endnu mere til. Hvad har vi mere brug for af lokale og 
landsdækkende kurser, netværk og mødesteder, hvis vi vil styrke det 
lokale arbejde, netværk, udvalg og give nye medlemmer mulighed for 
at blive dygtige aktivister?
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

6. politisk skoling i Enhedslisten - hvad har vi brug for? 
En demokratisk debat kræver en fælles platform. Hvad skal man 
have på rygraden for at være aktivist, kontaktperson eller kandidat i  
Enhedslisten? Hvordan formidler vi Enhedslistens politiske værdier 
og grundbegreber til flere mennesker? Hvilke gode debatter og studie-
kredse har vi allerede, og hvad bør et politisk grundkursus indeholde?
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

7. De faglige netværk 
Kom og hør hvad andre bruger deres faglige netværk til, vær med til 
at diskutere hvad de skal kunne i fremtiden og hvordan de kan styr-
kes. Workshoppen er for alle, du behøver ikke at være aktiv i et fagligt 
netværk for at deltage.
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.

8. De politiske udvalg - hvordan bruger vi kræfterne?
Der er mere end 20 udvalg i Enhedslisten, og deres rolle er til debat. 
Hvordan kan vi udnytte ekspertise og nye ideer fra de mange udvalg i  
partiet? Er et udvalg et åbent forum for udveksling af ideer - eller sna-
rere en baggrundgruppe for byrådsmedlemmer og folketingsvalgte? 
Er der kræfter der ikke bliver brugt? 
Workshoppen er en blanding af oplæg, gruppediskussion, debat og kon-
krete forslag.
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Begrundelse:
Det er vigtigt, at sundhed - og sundhedsvæsenet bliver en del af En-
hedslistens temaer for regions- og kommunalvalg valgkamp. Det be-
rører uhyre mange borgeres dagligdag og er samtidig arbejdsplads for 
en stor del af de offentlig ansatte - og koster rigtig mange penge at 
drive. 

Et helt centralt spørgsmål er derfor at skabe sammenhæng mel-
lem indsatsen/opgaverne i kommuner og regioner for at skabe det 
bedst mulige og mest effektive forløb for den enkelte borger/patient 
og samtidig gøre området mere samfunds- og sundhedsøkonomisk ef-
fektivt.   

Derfor skal sundhed være et valgtema og derfor må regions- og 
kommunevalg ses under et. 

Stilet af Else Kayser, Aarhus, og Erik Wissing, Silkeborg.

4.1.2 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, linje 4:

Tilføjelse:
”Region og kommuner skaber eller administrerer en meget stor del af 
de offentlige velfærdsydelser og udgør samtidig en meget stor del af 
den samlede offentlige sektor.

Enhedslisten og dens repræsentanter i kommunalbestyrelser og 
regionsråd arbejder for at udbygge og forbedre ydelserne fra regioner 
og kommuner til gavn for borgerne.

Enhedslisten og dens repræsentanter i kommunalbestyrelser og 
regionsråd arbejder for at gøre regioner og kommuner til aktive med-
spillere for at udvikle denne del af samfundsøkonomien, så der kan 
skabes øget beskæftigelse.”

Som konsekvensrettelse slettes afsnittet linje 27-31:
”I regionerne har vi en central målsætning.. etc.”

4.1 ENHEDSLISTEN KLAR 
TIL VALG I KOMMUNER  
OG REGIONER
4.1.1 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, linje 1

Der tilføjes et tema til, så første linje lyder:
”Enhedslisten er klar til kommune- regionsrådsvalget, og vi gå til valg 
på fem temaer: Velfærd, sundhed og forebyggelse, beskæftigelse, kli-
ma og miljø, og demokrati”

I linje 11 tilføjes afsnittet:
”Vi vil have sundhed og forebyggelse. Enhedslisten mener, at det 
samlede sundhedsvæsen skal arbejde ud fra en målsætning om lig-
hed i sundhed - vi vil arbejde for, at adgangen til sundhed og behand-
ling bliver lige for alle. Vi vil have forebyggelse i lokalsamfund og på 
arbejdspladserne. Kommuner og regioner skal sammen med fagbevæ-
gelse og arbejdsgivere skabe en ny bedriftssundhedstjeneste.

Vi vil arbejde for at dette kan tilbydes af et offentligt sundhedsvæ-
sen - der er for alle.

Vi ser derfor det regionale sundhedsvæsen - hospitaler og psykia-
tri - og det kommunale sundhedstilbud i sammenhæng. Vi ønsker, at 
kommuner og regioner skaber et sammenhængende sundhedsvæ-
sen i tæt samarbejde om at tilbyde befolkningen og den enkelte bor-
ger nødvendig forebyggelse, behandling og pleje.

Det betyder, at kommunerne skal udbygge og specialisere hjemme-
sygeplejen, så den i langt højere grad kan understøtte moderne be-
handlingsformer og det hurtigere udskrivningstempo. 

Det kræver, at kommuner og regioner får større råderum i beslut-
ninger, og at regionerne får ret til selv at udskrive skatter.”
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Begrundelse:
Se begrundelsen v. forslag 4.1.1

Stilet af Else Kayser, Aarhus, og Erik Wissing, Silkeborg.

4.1.3 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, linje 4:

Sætning i linje 4 ændres til: ”De sidste mange års nedskæringer i kom-
munerne og regioner har skabt..”

linje 11 ændres til: ”Vi vil have flere i beskæftigelse i kommunerne og 
regionerne.”

Linje 14-15 ændres til: ”Enhedslisten vil ophæve anlægsloftet og give 
kommuner og regioner friere muligheder for at gennemføre renove-
ringer af deres bygninger.”

Linje 17-20 ændres til: ”Vi vil have bedre klima og miljø. Kommunerne 
og regionerne skal være frontløbere i den grønne omstilling til bære- 
dygtighed, blandt andet gennem investeringer i klimarenovering,  
anvendelse af vedvarende energi, omlægning til økologi og mere natur.”

Begrundelse:
Se begrundelsen v. forslag 4.1.1

Stilet af Else Kayser, Aarhus, og Erik Wissing, Silkeborg.

4.1.4 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, efter linje 10:

Tilføjes:
”Enhedslisten arbejder for, at lønstigninger til de ansatte gives nede-
fra og op, d.v.s. større stigninger til de lavest lønnede medarbejdere 
end til de højest lønnede chefer.”

Stillet af John Jessen, Aarhus

4.1.5 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, efter linje 16:

Tilføjes:
”Enhedslisten vil have udliciterede opgaver og arbejdspladser til- 
bage i kommunerne - både for at sikre lokale arbejdspladser og løn og 
arbejdsforhold efter overenskomster.
De mange steder, hvor kommunen udnytter løntilskuds- eller aktive-
ringsordninger, skal der i stedet oprettes almindelige stillinger.”

Stillet af John Jessen, Aarhus

4.1.6 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, linje 22:

Tilføjelse ind i linie 22: 
”Enhedslisten vil arbejde for at indkøb af varer og tjenester til kom-
muner og regioner foretages under hensyn til miljø og mennesker, 
uanset om produktionen foregår i Danmark eller i udlandet.

Som meget store kollektive forbrugere af alt fra legetøj i dag- 
institutioner, over arbejdstøj og linned i hospitaler til elektronisk ud-
styr til medarbejderne, bærer kommuner og regioner et medansvar 
for miljøskader og udbytning af fattige fabriks- og minearbejdere i  
udlandet. Vi accepterer ikke, at offentlige kriterier for indkøb alene 
skal være den laveste pris.” 

Begrundelse:
Enhedslisten fremhæver ofte international solidaritet og har man-

ge gange samlet ind til arbejdskampe i udlandet. Som forbrugere er 
vi imidlertid passive deltagere på virksomhedernes/kapitalisternes 
side, når produktionsforholdene fastsættes, hvis ikke vi stiller mini-
mumskrav til miljøforhold, løn- og arbejdsforhold, når vi køber ind. Det 
kan måske være svært at se hvordan man som lille og ”ensom” forbru-
ger kan gøre en forskel; men det har stor effekt når vi er samlet i store 
forbrugsenheder som kommunerne og regionerne er.  

 
Stillet af Margit Kjeldgaard, Helsingør

4.1.7 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, efter linje 26 :

Tilføjes:
”Et flertal af vælgerne i et skoledistrikt skal have vetoret mod lukning 
af en skole i distriktet.”

Stillet af John Jessen, Aarhus

4.1.8 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6, efter linje 16 :

Tilføjes:
”De ansatte skal have retten til at vælge deres egne ledere.”

Stillet af John Jessen, Aarhus

4.1.9 ÆF til ”Enhedslisten klar til valg…”
Side 6

Der tilføjes nyt afsnit:
”Vi vil styrke borgernes retssikkerhed. Under kommunernes vold-
somme nedskæringer er det gået hårdt ud over borgernes retssikker-
hed, hvor kommunernes grønthøster særligt har ramt borgere med 
handicap. Vi vil sætte fokus på, at mennesker med handicaps ret til 
at vælge bolig, blive inkluderet i skoler, daginstitutioner, arbejdsmar-
kedet, demokratiet, samfundet og at få den hjælp, de har behov for, er 
menneskerettigheder skåret ud i pap i FN’s handicapkonvention, og at 
det skal efterleves.”

Begrundelse
Det er pinligt snævert kun at omtale skole- og daginstitutionsområ-
derne under nedskæring af velfærden.

Vi er klar over, at der generelt ikke er særlig stor viden heller ikke i 
Enhedslisten om handicapområdet, og at emnet ikke er særlig sexet. 
Men der har været og er generelt i kommunerne voldsomme nedskæ-
ringer over for hjælp til borgerne, der i særlig grad rammer personer 
med handicap, forhold, der er i lodret modstrid med FN’s handicapkon-
vention. Retssikkerheden for borgerne trædes under fode for et godt 
ord, og der er massivt behov for opmærksomhed på de grove kræn-
kelser af mennesker med handicaps rettigheder, der på den mest yd-
mygende og nedværdigende måde foregår i kommunerne hver ene-
ste dag.

Når det foreslås som et nyt afsnit, er det fordi, handicapforhold og 
krænkelserne gælder de fleste områder.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød, Handicappolitisk udvalg
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6.1 VEDTAGELSE  
OM ENHEDSLISTENS  
PRINCIPPROGRAM
6.1.1 ÆF til ”Vedtagelse om Enhedslistens  
principprogram”
Side 9, linje 17:

Sætningen ”Programmet skal maks. være 10 sider” udgår

Stillet af Marie Lassen, Århus

6.1.2 ÆF til ”Vedtagelse om Enhedslistens princip-
program”
Side 9, linje 22:

Tilføjes:
”Enhedslisten går ind for dansk udmeldelse af EU og vil arbejde for re-
alistiske alternativer til EU-medlemskabet.”

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

6.1.3 ÆF til ”Vedtagelse om Enhedslistens princip-
program”
Side 9, inje 33:

Ændres til:
”Første tekst-udkast til program forelægges HB, som kan vedtage æn-
dringer, og sendes derefter ud..”

Stillet af John Jessen, Aarhus

6.1.4 ÆF til ”Vedtagelse om Enhedslistens  
principprogram”
Side 9, linje 35:

Ændres til:
”December-februar”

Stillet af John Jessen, Aarhus

6.1.5 ÆF til ”Vedtagelse om Enhedslistens  
principprogram”
Side 9, linje 39-40:

Slettes fra komma’et:
”, hvor man inddrager bevægelser, eksterne ressourcepersoner osv.”

Begrundelse:
Det er kun medlemmer af Enhedslisten, som skal debattere princip-
programmet. Hvis enkeltpersoner i bevægelser & andre steder ønsker 
at deltage i denne debat skal man melde sig ind. 

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

6.1.6 ÆF til ”Vedtagelse om Enhedslistens  
principprogram”
Side 9, linje 47:

Fra linje 47 (Delegeretkonference ...) til og med linje 64 udgår - og er-
stattes af:
”Debat i afdelingerne”

Stillet af John Jessen, Aarhus
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Dette er et baggrundspapir til debat og orientering. Der kan 
ikke stemmes om papiret på årsmødet.

Du sidder nu med et debatoplæg til Enhedslistens programdebat i 
hænderne. Hæftet er til inspiration til debatter i afdelinger og på års-
mødet 2013.

Siden sidste års årsmøde har Enhedslistens afdelinger og med-
lemmer diskuteret de mest principielle spørgsmål for Enhedslisten.  
Hovedbestyrelsen foreslår, at den debat fortsættes frem til årsmødet 
2014, hvor principprogrammet sættes på dagsordenen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at debatoplægget ikke er et 
forslag til, hvordan programmet skal formuleres frem over. Debat-
ten på årsmødet 2013 skal derfor ikke handle om formuleringer og 
ord, men om principperne. Du kan derfor også finde modstridende ar-
gumentation mellem papirerne, uklarheder med videre. Tanken med  
debatoplæggene er først og fremmest at være kickstarter af diskus-
sionen.

Input fra afdelinger
En lang række afdelinger har med udgangspunkt i Enhedslistens 
nuværende program diskuteret styrker, svagheder og ønsker til et 
fremtidigt program. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for 
jeres input.

Afdelingernes tilbagemeldinger har dannet grundlag for hoved- 
bestyrelsens forslag til årsmødet i år om den videre proces (optrykt 
i årsmødehæfte 1). Det er også på baggrund af et gennemgående  
ønske fra afdelingerne, at hovedbestyrelsen lægger op til, at program- 
met skal være kortere.

Bortset fra ønsket om et kortere program, og at Enhedslisten  
naturligvis skal bevare sine socialistiske grundholdninger, så stik-
ker afdelingernes input i mange retninger. Lige fra et par linjer om, at 
programmet slet ikke skal ændres, fra Vejle til 37 sider med kommen- 
tarer fra Aabenraa. 

Fire temaer for debatten
Hovedbestyrelsens programdebat-gruppe har udvalgt fire temaer 
for årsmødedebatten i år, som, vi inspireret af input fra afdelingerne, 
mener, er de mest centrale diskussioner. De fire temaer er: 

•	 Kapitalismen	i	dag
•	 Vores	socialistiske	grundholdninger
•	 Vejen	mod	socialisme	
•	 Demokrati	og	rettigheder

På selve årsmødet vil det også være disse fire temaer, som er til dis-
kussion. Debatten vil foregå i grupper, så flest muligt har mulighed for 
at deltage. Herefter følger en fælles debat om den videre proces, med 
udgangspunkt i hovedbestyrelsens forslag til vedtagelse.

6.2 BAGGRUNDSPAPIR 
DEBATOPLÆG TIL ENHEDSLISTENS PROGRAMDEBAT

Selve debatoplægget
Debatoplægget er ikke godkendt af hovedbestyrelsen, men er ud-
arbejdet af programdebatgruppen. Selve teksten er ikke ment som 
tekstforslag til et program, men skal sparke debatten igen. Det er 
først i efteråret 2013 og frem mod årsmødet 2014, at der skrives et 
egentligt tekstforslag til en opdatering af programmet. Herefter kan 
man naturligvis stille ændringsforslag til selve teksten. 

Vi håber, at alle medlemmer har lyst til at deltage i denne debat – 
både dem, som har været med i mange år og dem, som er kommet til 
for nyligt. 

Hovedbestyrelsens programgruppe:
Jakob Lindblom, Per Clausen, Signe Færch, Mikael Hertoft og Stine Brix.

Del 1: Enhedslisten er imod kapitalisme
Kapitalismen har frembragt vidundere større end Ægyptens pyrami-
der, som Marx sagde. Den har skabt en enorm teknologisk udvikling 
og rigdomme blandt almindelige mennesker i den rige verden, men i 
særdeleshed hos dem, som ejer og kontrollerer produktionsmidlerne, 
kapitalen. 

Enhedslisten er imod kapitalisme – ikke fordi den har skabt rigdom-
me, men fordi den er præget af systemfejl, som smadrer sociale struk-
turer, er udemokratisk, skaber ulighed og ødelægger det økologiske 
grundlag på kloden. 

Hvad er kapitalisme?
Kapitalismen er en måde at organisere produktionen og samfundet 
med det formål at frembringe profit og dermed vækst. Er der ikke kon-
stant vækst, så er der ingen afkast af den private kapital. Så vil kapi-
talisten enten miste sine penge eller sætte dem i noget andet, som det 
sås op til finanskrisen med finansspekulation. Kapitalen akkumuleres 
– ophobes – hos dem med det største afkast, som så kan udkonkurrere 
konkurrenterne. Dermed tvinges kapitalisten til at handle som kon-
kurrenten. 

Konkurrencen skærpes ubønhørligt og fører til større ulighed 
og koncentreret kapitalmagt hos stadig større firmaer. Det er dette  
profit- og vækstfokus, som har enorme systemfejl. Kapitalismen ska-
ber rovdriften på natur, klima/miljø og på mennesker, idet den forud-
sætter væksten i profit enten ved at sælge mere og/eller ved at pres-
se omkostningerne – fx med underbetalt arbejdskraft, udflagning af  
arbejdspladser til Kina, øget udvinding af råstoffer og manglende 
hensyn til miljøet. Forudsætningen for det hele er vækst og udbyt-
ning. At nogen kan blive rige på andres arbejdskraft.

Kapitalismen koloniserer stadig flere livsområder og sociale for-
hold. I takt med, at konkurrencen øges, bliver nye områder markeds-
gjort og underlagt jagten på profit. Det ses fx ved kommercialisering 
af menneskelige relationer som pleje og service eller i kulturen, hvor 
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undergrundskulturer kommercialiseres på ingen tid. Det ses ved den 
enorme mentale magt, som kapitalismen har, hvor mennesker tillæg-
ges kunstige behov og reduceres til forbrugere uden fokus på fak- 
tiske behov eller bæredygtighed. På den måde tillægges mennesker 
også stereotype sociale roller, der alle passer ind i kapitalismens mar-
kedsføring og masseproduktion af konsumvarer. Alle har ret til et fedt 
køkken!

Det er systemfejlene, som gør, at vi som socialister er imod kapita-
lismen. Det er uligheden, fattigdommen, forureningen og den enor-
me magtkoncentration af kapitalmagt, som undergraver demokrati-
ske beslutninger. Det er ensretningen og varegørelsen af menneske-
lige relationer og alle de andre logiske følger af kapitalismen, som gør, 
at systemet skal afskaffes. Alt dette kan føres tilbage til en ting. Den 
private ejendomsret over produktionsmidlerne. Det er den, som ska-
ber nødvendigheden af stadig vækst i profit, da kapitalen ellers går 
til grunde i konkurrencen på det kapitalistiske marked. Det er dermed 
den, som bærer alle systemfejlene.

Et opgør med kapitalismen fordrer derfor et opgør med den pri- 
vate ejendomsret over produktionsmidlerne – både de faktiske, hvor 
varerne produceres, men også de indirekte som transportsektor,  
butikker, service, viden osv. der er genstand for kravet om vækst og 
profit.

Hvad med velfærdsstaten?
Ovenstående traditionelle kapitalismeanalyse er ikke det samme 
som, at der ikke kan presses forbedringer igennem under kapital- 
ismen. 

Velfærdsstaterne er historien om truslen fra kommunisme og 
stærke hjemlige arbejderbevægelser, som kæmpede velfærdsforbed-
ringer igennem. Velfærdsstaterne er dels historien om velfærd, som 
fjernede individets udsathed og ophævede jungleloven. Velfærds- 
staten er et resultat af en kæmpende arbejderbevægelse, som styrke-
de solidariteten og sin egen position gennem et sikkerhedsnet, hvor 
proletariatet (dem som kun har sin egen arbejdskraft at sælge for at 

overleve) ikke var tvunget til at underbyde hinanden og lade de svag- 
este i stikken i kampen for overlevelse. Velfærdsstaten er dermed  
historien fra proletariat til bevidst arbejderklasse. Fra overlever til 
menneske.

Men velfærdsstaten er også et historisk kompromis mellem arbej-
dere og arbejdsgivere – et klassekompromis, der også har tilgodeset 
kapitalismens behov. Da daginstitutionerne blev allemandseje ske-
te det for at sikre kvinders indtog på arbejdsmarkedet. Uddannel-
sessektoren skal sikre en tilgang af kvalificeret arbejdskraft, og hele  
arbejdsløshedssystemet er i den grad disciplinerende og umyndig- 
gørende overfor den arbejdsløse, hvor problemerne individualiseres 
og tvang og trusler om fattigdom skal presse folk ind i den kapitalisti-
ske produktion.

I et kapitalistisk system afspejler staten således de gældende 
magt- og produktionsforhold i samfundet, og velfærdsstaten har i 
høj grad også haft til opgave at stabilisere og reproducere kapitalis-
men.  Traditionelt har opfattelsen på den del af venstrefløjen, som 
Enhedslisten tilhører, da også været, at staten er en klassestat, 
som skal sikre den herskende klasses forhold, ejendom og produk-
tion. Kort sagt kapitalismen. Og dette gælder både via politi, militær 
og domstole, men også – kan det tilføjes - gennem en række af vel-
færdsstatens institutioner. 

Her kan man tale om, at staten har en dobbelthed. På den ene side 
ser vi det offentlige, som en demokratisk sektor vi vil udvide, og vi 
forsvarer velfærden og de goder, som vi har tilkæmpet os. På den an-
den side er staten ikke en neutral aktør, men derimod også en insti-
tution, som forsvarer den kapitalisme, som vi er imod. Derfor er det 
vigtigt, at vi i den kommende programdiskussion tager en åben de-
bat om statens rolle. Ikke mindst i lyset af den afvikling velfærds-
staten er under.

Velfærdsstater under afvikling?
Skiftende kriser siden 70’erne, kommunismens sammenbrud, globa-
liseringen og en stærk neoliberal bevægelse har svækket arbejder- 
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bevægelserne og sat velfærden under pres. I takt med at kapitalen 
koncentreres, så koncentreres magten.

Kapitalinteresser får magt til at presse ansatte og det politiske 
rum. I takt med globaliseringen skærpes konkurrencen. Virksom- 
hederne konkurrerer ikke bare mod hinanden, men også landene i den 
kapitalistiske produktionssfære tvinges til at konkurrere for at sik-
re arbejdspladser og egne borgeres placering i kapitalismen. Vi be-
væger os fra velfærdsstat til konkurrencestat. Klassekompromisset  
synes ophævet.

Det er det, vi ser i skærpet målestok, med krisen og presset på vel-
færden, hvor kapitalinteresser forsøger at presse velfærd, arbejder-
rettigheder, miljøhensyn osv. ned i konkurrence med andre lande.  
Til dette bruges både trusler om udflytninger og fyringer, hvor kapi-
talen presser folkevalgte politikere til skattefordele og forringelser 
af velfærd og rettigheder, og der bruges internationale institutioner 
som EU og IMF, der løfter beslutningerne ud af de demokratiske rum, 
væk fra almindelige mennesker og hen, hvor kapitalen står stærkere 
end den traditionelt gør nationalt med historisk set stærke arbejder-
bevægelser. Derfor er kapitalismemodstand også kampen mod EU og 
IMF, men løsningen er ikke blot en tilbagevenden til en national vel-
færdsstat, som den var en gang. 

Kapitalismen er international og kan flytte kapital og produk-
tion. Kapitalismen har hele verden som sin legeplads og er af-
hængig af at udnytte råstoffer og billig arbejdskraft i den fat-
tige verden. Derfor er modstanden mod kapitalisme også inter-
national. Med konkurrencestaten spilles arbejderklasserne end-
nu mere ud mod hinanden, hvilket både gør internationalismen 
og solidariteten sværere, da udsatheden skærpes, men også 
mere nødvendig at få sat ord på. Folk frygter for deres job og 
er parate til at gå ned i løn i konkurrence med andre arbejdslø-
se herhjemme eller afmontere velfærd i konkurrence med an-
dre lande. Dette stiller os i en helt ny situation, hvor den styrke- 
position velfærdsstaten gav arbejderbevægelsen svækkes, og hvor 
der opstår et skrigende behov for mere internationalisme.

Spørgsmål til diskussion:
•	 Hvilke elementer og udviklingstendenser i kapitalismen  

ser I som centrale? 
•	 Hvordan påvirker globalisering og magtoverflytning  

til internationale organer vores kamp?
•	 Hvilke elementer i samfundet i dag er værd at bevare  

eller kan videreudvikles, så vi kommer nærmere et mere  
retfærdigt, solidarisk og demokratisk samfund?

•	 Hvordan sikrer vi bedst en reel debat om kapitalisme/  
antikapitalisme?

Del 2: Grundlæggende principper  
for vores socialisme
Som det nuværende program næsten poetisk slår fast, skal frem- 
tidens musik komponeres af fremtidens mennesker. Dette princip er 
bærende for Enhedslisten, når vi diskuterer socialisme. Vi lægger ikke 
detaljerede planer for en fremtidig organisering af samfundet, men 
opstiller de bærende principper, som er grundlaget for de samfunds-
forandringer, vi arbejder for. Socialismen er altså ikke en konkret uto-
pi om et andet samfund, men beskrivelsen af nogle principper for en 
omfattende demokratisering af samfundet og en massiv frigørelse 
af menneskenes mulighed for at udfolde sig frit. Socialisme er et svar 
på de store problemer, som skabes af kapitalisme: trusler mod miljøet, 
ulighed og militarisme.

Et grundlæggende spørgsmål er, hvorvidt man opfatter socialis-
me som et mål eller en proces. Ved at opfatte socialismen som en pro-
ces åbner vi for, at de socialistiske principper indføres over en årræk-
ke, og at disse principper løbende kan diskuteres og forandres, mens 
vi udvikler socialisme. Hvis socialisme først og fremmest er et frigør- 
elsesprojekt, som skal frisætte menneskene, får det også konsekven-
ser for, hvilke principper, der vægtes højest. Så bliver det afgøren-
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de, hvordan vi udvider det fælles demokrati og den enkeltes friheds- 
rettigheder samt sikrer alle mennesker reelt lige muligheder for at 
kunne leve det liv, de ønsker, under respekt for andre mennesker og 
naturen. Dermed bliver nedenstående tre forhold elementer, der skal 
sikre opfyldelsen af denne målsætning og ikke absolutte principper.

1. Demokratisering af økonomien
Økonomien skal demokratiseres, så alle har indflydelse på de væsent-
lige økonomiske beslutninger i vores samfund, og så der er demokra-
tisk kontrol med økonomiens nøglesektorer og væsentlige produk-
tionsmidler. Derfor ønsker vi et opgør med den private ejendomsret 
over væsentlige produktionsmidler, indenfor f.eks. sektorer som tra-
ditionel vareproduktion, vidensproduktion, finanssektor, infrastruk-
tur samt jord og naturressourcer.

Den private ejendomsret betyder, at ganske få personer har enorm 
magt til at bestemme, hvad og hvordan vi skal producere. I stedet vil 
vi indføre kollektive ejendomsformer. Det kan både være virksom- 
heder ejet af stat eller kommune, kooperativt ejede virksomheder, 
virksomheder ejet af de mennesker, der arbejder på stedet, eller virk-
somheder oprettet af et lokalsamfund. Det betyder, at den økonomi-
ske magt i modsætning til i dag kommer til at ligge hos befolkningen 
og deres valgte repræsentanter. Intet individ eller virksomhed må  
blive så magtfuld, at demokratiet kan omgås.

Til gengæld kan det ikke siges, hvilke af disse ejerformer, som er 
den rigtige. Det må afgøres ud fra den konkrete udvikling. Hvis man 
betragter socialismen som en proces, vil det også være et sandsyn-
ligt scenarie, at privateje af virksomheder vil findes i en lang perio-
de under socialismen som et supplement til de kollektive ejendoms-
former. Formodentlig vil vi også se privatejede virksomheder med  
ansatte, hvor forholdet mellem ejer og ansatte reguleres gennem en 
lovgivning, som giver de ansatte udvidede rettigheder – herunder 
ret til at overtage virksomheden under bestemte omstændigheder. 
Spørgsmålet er så, om vi på nuværende tidspunkt kan sige noget om, 
hvilke dele af økonomien, som skal være under statslig eller kommu-
nal kontrol eller om vi kan sige noget om, hvilke virksomhedstyper, 
der under ingen omstændigheder kan være under individuelt privat 
ejerskab, samt hvordan vi sikrer en videre proces med kollektivisering 
og et stop for udbytning og profitjagt, for resten i en fremadskriden-
de socialistisk proces.

En demokratisering af produktionen betyder ikke blot et opgør med 
privat ejendomsret, men også en demokratisering af arbejdslivet. 
Derfor skal der indføres demokratiske beslutningsstrukturer, herun-
der valg af ledelse, på arbejdspladserne. Demokratiet skal også gælde 
på arbejdspladsen, og alle mennesker skal have en forfatningssikret 
ret til indflydelse på sin arbejdsplads. Spørgsmålet er så om denne de-

mokratisering bliver en pligt, som skal indføres på alle virksomheder 
eller det handler om, at give medarbejderne retten til og muligheder-
ne for at udøve denne magt.

En sådan demokratisering af økonomien giver medbestemmelse til 
mange flere mennesker. Men den giver også mulighed for, at produk-
tionen kan tilrettelægges efter behov i stedet for profit. I en kapitali-
stisk økonomi handler produktion udelukkende om, hvad der kan give 
profit. Derfor bruges der i dag mange flere penge på at udvikle f.eks. 
potensmidler præparater frem for malariamedicin, der kunne redde 
tusinder af menneskeliv. 

Ideen med at producere behovsstyret er ikke en fjern utopi. Den 
kender vi fx fra den offentlige sektor, hvor produktionen godt nok til-
rettelægges under hensynet til et kapitalistisk samfund, men ikke 
er profitstyret. På samme måde vil vi ændre det økonomiske system, 
så der produceres for at opfylde menneskelige behov og løse sam-
fundsmæssige opgaver. Her bliver spørgsmålet, om udviklingen af 
socialismen kan basere sig på en demokratisering og udvikling af det 
eksisterende velfærdssamfund eller skal det eksisterende velfærds-
samfund nedbrydes og erstattes af en helt ny samfundsmodel.

Et andet vigtigt spørgsmål er, om markedskræfterne kan udnyt-
tes under ændrede magtforhold til at sikre en effektiv og demokra-
tisk fordeling af goderne. Eller om man umiddelbart kan sikre alle lige 
og fri adgang til alle produkter ud fra en overordnet planlægning. Kan 
forholdet mellem demokrati, planlægning og marked udvikle sig i en 
dynamisk proces, eller skal markedet afvises som et redskab til for-
deling af goder? 

2. Et samfund med lige muligheder
Når vi taler om frihed, er det ikke kun frihed for de, der har råd. Der-
for er en langt større grad af lighed en forudsætning for reel frihed. 
Det kræver en omfattende omfordeling fra de, der har mest, til de, der 
har mindre. 

Men ulighed og ufrihed handler ikke kun om penge eller klasse- 
tilhørsforhold. Også køn, etnicitet, handicap, seksualitet mm er 
grundlag for diskrimination og undertrykkelse. Det er undertrykkel-
sesformer, som vi arbejder imod i det nuværende samfund og i vores 
egne politiske organiseringer. En socialistisk organisering af økono-
mien fjerner ikke disse undertrykkelsesformer med et trylleslag. Det 
kræver forsat politisk kamp uanset, hvilken samfundsorganisering 
befolkningen har valgt. 

Afgørende her bliver det at fastholde og udvide de demokratiske 
rettigheder, der findes i dag. Disse demokratiske rettigheder kan gi-
ves et langt mere konkret indhold, når den økonomiske ulighed be-
grænses, men vi skal også sikre ret til organisering af mindretal i be- 
folkningen og til at arbejde for en tilbagerulning af de socialistiske 
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landvindinger. Frihed er altid frihed for dem, der mener noget grund-
læggende andet. 

I dagens verden er den største ulighed den globale ulighed mellem 
Nord og Syd.  Derfor er kampen for en retfærdighed verden en global 
kamp, og derfor er internationalt arbejde og opbygning af alliancer på 
tværs af landegrænser helt afgørende for Enhedslisten. 

Vi ønsker en verden, hvor lighed, retfærdighed og demokrati er glo-
bale rettigheder. Derfor arbejder vi for en omfattende omfordeling fra 
den rige del af verden til den fattige. For at verdens u-lande frisæt-
tes, så de får muligheder for egen bæredygtig produktion og for at 
træffe egne politiske beslutninger. Det kræver i første omgang et op-
gør med organisationer som WTO, IMF og Verdensbanken, der aktivt 
fastholder u-landene i fattigdom og ufrihed. I stedet vil arbejde for et 
nyt og demokratisk internationalt system med udgangspunkt i FN.  
EU er ligeledes en organisation, der fremmer virksomheders interesse 
og med sin handelspolitik er med til at øge den globale ulighed.  Derfor 
ønsker Enhedslisten også, at EU nedlægges og erstattes af et euro-
pæisk samarbejde på et demokratisk, solidarisk og grønt grundlag.

3. Bæredygtighed
Det forhold, at det kapitalistiske samfund bygger på privat ejendoms-
ret og markedsøkonomi, har alvorlige konsekvenser ikke blot for sam-
fundet og det enkelte menneske, men også for naturen og miljøet.  
Det betyder, at væsentlige samfundsmæssige ressourcer udnyt-
tes ud fra private interesser, hvor ejerne ikke behøver tage hensyn 
til samfundets interesser, men i stedet producerer ud fra ønsket om 
at optimere deres profitter, ofte uden hensyn til miljøet og fremtid- 
ige generationer.

Kapitalismen er afhængig af en fortsat og i princippet uendelig 
vækst. På en klode med begrænsede ressourcer er det ikke miljømæs-
sigt bæredygtigt. Samtidig har vi en stor - og voksende - udfordring: 
At stoppe forureningen og ødelæggelsen af miljøet - samtidig med, at 
uligheden mellem rige og fattige i verden skal udlignes.  Det kan kun 
lade sig gøre, hvis vi mindsker ressourceforbruget i de rige kapitali-
stiske lande. Det, forbrug af naturressourcer og belastning af natur-
grundlag, som verdens rige lande har, overstiger naturens bæreevne. 

Den nuværende organisering af økonomien betyder også, at der 
drives rovdrift på de menneskelige ressourcer. De fleste har på egen 
krop mærket, at arbejdstempoet på arbejdsmarkedet er enormt. 
Evige krav om at arbejde hurtigere og producere mere betyder, at store 
dele af arbejdsstyrken i dag er stressede eller nedslides. Samtidig hol-
des en stor del af befolkningen uden for arbejdsmarkedet, fordi de en-
ten ikke kan få et job eller ikke kan holde det nuværende arbejdstempo. 

Det er altså helt afgørende, at produktionen indrettes og planlæg-
ges sådan, at vi kan sikre os mod underminering af jordens ressour-
cegrundlag og nedslidning af menneskelige ressourcer.  Det kræver, 
at vi kan træffe bevidste demokratiske beslutninger om, hvordan vi 
vil producere – det kræver en socialistisk organisering af samfundet.

Spørgsmålet er så, hvordan opbygger vi de demokratiske organer, 
hvor disse beslutninger kan træffes. Igen må vi stille spørgsmålet, 
om der findes demokratiske organer og traditioner i vores nuværende 
samfund, som der kan bygges på – både på nationalt plan og på inter-
nationalt plan – eller vi har brug for helt nye magtorganer, hvor demo-
kratiet organiseres på en ny måde, og i så fald; hvordan.

Yderligere debatspørgsmål:
•	 Hvilke ejerformer bør være de dominerende i en demokrati-

seret socialistisk økonomi? 
•	 Hvilke produktionsmidler og sektorer mener du, at det er væ-

sentligt for samfundet at have en demokratisk styring af? 
•	 Hvilke metoder kan bruges til planlægning og fordeling af go-

der og produkter? Kan man i den forbindelse bruge markeds-
mekanisme?

•	 Hvilke muligheder for vækst er der, når produktionen skal 
indrettes bæredygtigt?

Del 3: På vej mod socialisme
Den socialisme, vi arbejder for, skal sikre befolkningens demokratiske, 
aktive styring af samfundsudviklingen. Dette ambitiøse mål har na-
turligvis konsekvenser for de midler og den strategi, vi bruger. 

Fra dagligdagens kampe til revolutioner
Opbygningen af socialismen vokser ud af hverdagens folkelige kam-
pe mod det kapitalistiske samfunds overgreb mod miljø, levevilkår,  
demokrati og menneskerettigheder og for retten til at forvalte den 
merværdi, de arbejdende selv har skabt. 

Et af de spørgsmål, som vi ofte diskuterer og ofte bliver stillet, 
handler om, hvad vi mener med en revolution af samfundet, og hvor-
dan det skal ske. Det er et spørgsmål, som har været til diskussion 
lige så længe, som venstrefløjen har eksisteret. Når vi i Enhedslisten 
 arbejder for en socialistisk revolution, så mener vi en grundlæggende  
forandring af samfundets magtforhold. De klasser og befolkningsgrup-
per, som i dag har meget lidt eller ingen magt, erobrer indflydelse på 
centrale områder som økonomi, produktion og fordeling af samfundets 
ressourcer. En revolution er ikke en enkeltstående begivenhed, men 
snarere en proces, hvor magtforholdene skifter og en ny samfunds-
form opbygges. Det kræver selvsagt, at der er et flertal af befolknin-
gen, som ønsker og arbejder for at afskaffe kapitalisme. og dermed den 
magt og de privileger, som nogle få har under kapitalismen.

Store politiske forandringer sker ofte i ryk, hvor en magtelite af-
sættes af folkelig mobilisering, hvad enten det er som kasserollerevo-
lutionen på Island eller som det er set med sociale forandringer i Nord-
afrika. I flere latinamerikanske lande har en vekselvirkning mellem 
folkelige mobiliseringer, regeringsudskiftninger og omfattende for-
fatningsprocesser ført til forandringer i magtforholdene. Hvordan  
socialisme kommer på tale i Danmark kan man kun gisne om, men 
uanset om der er tale om folkelige flertal manifesteret ved valg, af-
stemninger eller en strejkebevægelse, som fraskriver sig de nuvæ-
rende ejerforhold og overtager produktionen, så er det først bagefter, 
at socialismen kan indføres og det vil ikke ske fra den ene dag til den 
anden.

Sådanne grundlæggende forandringer kan vokse ud af de konflik-
ter og kampe, som hver dag udspiller sig kloden over. Det er i daglig-
dagens kampe, at behovet for at organisere økonomien på en mere 
demokratisk måde kan vise sig relevant, og det er i hverdagens kam-
pe, at almindelige mennesker organiserer sig med henblik på at for-
andre og forbedre deres livsbetingelser. Men hvad er det, der skal  
til før, arbejderklasse, studerende og andre befolkningsgrupper orga-
niserer sig og handler for at skabe forandringer, og i hvilke situationer 
kan man forestille sig, at ønsket om socialisme kan komme på dags-
ordenen? 

Hvilke kampe og konflikter kan skabe aktiviteter  
og forandring?
Det er en grundlæggende kilde til konflikt i de kapitalistiske samfund, 
hvad der skal produceres, hvor der skal produceres, hvordan der skal 
produceres, hvem der skal producere og hvordan resultatet af produk-
tionen skal fordeles. Her spiller arbejderklassen en nøglerolle, da de 
arbejdende kan sætte samfundet i stå gennem strejker, men kan også 
direkte og umiddelbart overtage kontrollen med produktionsmid-
lerne og fortsætte produktionen som et led i et opgør med en enkelt  
kapitalist eller hele borgerskabet. 

Men klassekamp indebærer ikke kun en kamp på arbejdspladsen 
mellem arbejdere og arbejdsgivere. Kampen for et bedre liv er også en 
kamp for et velfærdssamfund i videste forstand. Imod udstødning af 
de svageste. For fuld dækning af tabt arbejdsfortjeneste for alle, der 
ikke kan arbejde eller ikke kan få et arbejde. For lighed mellem køn-
nene. For gratis og gode hospitaler, skoler og institutioner osv. Og det  
er kampen for et økologisk samfund, der ikke truer folkesundheden 
på kort sigt og naturrigdommene, ja, hele menneskehedens eksistens, 
på lang sigt. 

Det er kamp for demokrati og folks indflydelse på samfundet. Mod 
undertrykkelse og diskrimination af enhver art. Og for en fredelig  
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og retfærdig verden, der ikke konstant må leve i frygt for altødelæg-
gende krige.

Alliancer og solidaritet – med hvem? 
Arbejderklassen udgøres af det store flertal i Danmark, som arbejder 
som underordnede lønarbejdere i den private og offentlige sektor og 
udbyttes økonomisk ved at udføre merarbejde i form af produktion 
og reproduktion af kapital og arbejdskraft. Det drejer sig om faglærte 
og ufaglærte arbejdere, lavere funktionærer, lærere og sundheds-
personale osv. Fra en situation, hvor industri, transport og bygnings-
arbejdere udgjorde et klart flertal af arbejderklassen, er vi nu i den  
situation, at flertallet udgøres af ansatte i den offentlige sektor, 
handel, hotel og restauration samt andre serviceområder. Funda-
mentet for den socialistiske kamp er solidaritet. Splittelse mellem ar-
bejdere og arbejdsløse, gamle og unge, kvinder og mænd, indvandrere  
og indfødte - er gift, ikke bare for socialismen, men også for kam-
pen for en nok så lille forbedring nu og her. Ideer om, at dele af ar-
bejderklassen kan få mere, hvis andre får mindre, er farlige. Tvært-
imod: Jo dårligere forhold det f.eks. lykkes at give de arbejdsløse, jo 
dårligere forhold kan man slippe af sted med at byde dem, der er 
i arbejde. Styrkeforholdet mellem klasserne er det afgørende - og 
splittelse og manglende solidaritet svækker arbejderklassen afgø-
rende. 

Men hvem er i øvrigt allierede og hvem skal man være solida-
risk med? Når det drejer sig om bevægelse og aktivitet for et - nok så 
beskedent - fælles mål, skal vi så gå sammen med alle, der vil være 
med eller er der nogle vi ikke ønsker at samarbejde med? Skal vi 
afskrive dem, der ikke har det samme socialistiske perspektiv som os, 
eller opfordre alle - også de reformistiske partiers top, hvis de på papi-
ret har samme mål - til sammen med os at gå et nok så lille skridt i den 
rigtige retning? 

Er det så kun arbejderklassen, der kan kæmpe for socialisme eller 
kan man også være med, selvom man ikke tilhører arbejderklassen? 
De mange, som interesserer sig for miljø, fred og velfærd, uagtet hvil-
ken klasse de hører til, kan også inddrages i de daglige kampe for et 
bedre samfund. Vi kan også udvikle antikapitalistiske svar på net-
op disse gruppers problemer. Det kan f.eks. være krav om, at univer- 
sitetsforskerne skal have en høj grad af selvbestemmelse og ikke 
være i lommen på privatkapitalistiske sponsorer. Eller krav om, at 

en almennyttig kreditinstitution skal byde små selvstændige mere 
menneskelige vilkår, end bankerne gør. 

Vi forstår os selv som en del af en bredere venstrefløj og progres- 
sive strømninger af pluralistisk karakter og vil gerne samarbejde med 
andre venstrefløjsgrupper og progressive på et ikke sekterisk grund-
lag. Det er således en vigtig del af vores arbejde at samarbejde med 
fagforeninger, græsrodsbevægelser og andre politiske partier. 

Hvordan arbejder vi i Enhedslisten?
En socialistisk strategi må have som sit naturlige sigte at samle 
befolkningens overvældende flertal i kampen for socialistiske for- 
andringer. Enhedslistens vigtigste arbejde ligger derfor i fagbe-
væg-elsen, de uddannelsessøgendes organisationer, miljøorgani-
sationer, internationale solidaritetsorganisationer, fredsbevægel-
ser og mange andre folkelige bevægelser. Vi arbejder for, at disse 
bliver aktive, kæmpende og demokratiske bevægelser. Ægte demo-
krati er den bedste garanti mod pamperi og passivitet. Omvendt er 
aktive medlemmer det bedste udgangspunkt for at skabe et leven-
de demokrati.

Kampen for socialisme står ikke i modsætning til kampen for for-
bedringer her og nu – tværtimod. Forbedringer får man gennemført 
ud fra en styrkeposition, samtidigt med at forbedringer kan styrke  
arbejdsklassens position. Opbygning af styrkepositioner sker dog 
især ved folkelig mobilisering, organisering og aktion, strejker, 
demonstrationer, ideologisk og kulturel kamp, civil ulydighed osv. 
Det er de samme arbejdsformer, som skaber forudsætningerne for en  
socialistisk samfundsforandring. 

Folkelig mobilisering og folkelige bevægelser er kernen både i kam-
pen for socialismen og i den daglige forsvarskamp, men socialismen 
vokser ikke spontant ud af de forskellige bevægelsers kampe. Re-
vo-lutionære partier spiller også en vigtig og nødvendig rolle. Enheds- 
listen kan f.eks. virke som inspirator og organisator i de folkelige be-
vægelser. Ved at analysere de konkrete økonomiske og politiske styr-
keforhold i samfundet kan vi bidrage med ideer og strategier både for 
den dagsaktuelle kamp og for kampen for socialismen. Enhedslisten 
kan medvirke til at samle og styrke de bevægelser og kræfter, der 
gennem alliancer kan fremme den fælles kamp. 

Enhedslistens parlamentariske arbejde er et vigtigt redskab i arbej-
det for at opnå disse mål. Enhedslisten kan f.eks. understøtte bevæ-
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gelserne ved at fremføre deres progressive krav i folketing og byråd, 
og vi kan udnytte vores parlamentariske styrkeposition til at forsø-
ge at få disse krav gennemført. Det parlamentariske arbejde kan også 
bruges til at fremsætte systemoverskridende forslag, selvom disse 
ikke umiddelbart kan realiseres og dermed konkret påvise, hvordan 
alternative muligheder er mulige. Vi kan også bruge vores parlamen-
tariske repræsentation til at afsløre magtmisbrug og undertrykkelse. 

Spørgsmål til diskussion:
•	 Hvilke folkelige kampe er vigtigst efter din mning – i forhold til at 

forbedre levevilkår og styrke demokrati, og i forhold til at styrke  
organisering af græsrødder?

•	 Hvem er arbejdsklassen og er der andre grupperinger i sam-
fundet end arbejderklassen, som har potentiale til at skabe 
grundlæggende forandringer af vores samfund? 

•	 Er du enig i tekstens definition af revolution – eller er der an-
dre betydninger er ordet, som du synes er vigtige?

•	 Hvilken rolle spiller Enhedslistens parlamentariske arbejde i 
Folketinget, byråd og regionsråd i vores langsigtede arbejde 
for en socialistisk samfundsforandring?

Del 4 - Demokrati og frihedsrettigheder
Stærke fællesskaber – ukrænkelige rettigheder
Socialisme handler om stærke fællesskaber, hvor vi indretter sam-
fundet, så det tager hensyn til menneskers behov og vi sammen  
tager os af hinanden. Men sådanne stærke fællesskaber må aldrig 
være på bekostning af individets ret til beskyttelse og integritet.  
Derfor vil vi forsvare og udvide de grundlæggende frihedsret- 
tigheder, som vi kender fra dagens samfund, såsom ytringsfrihed, 
ret til frie valg, det uafhængige domstolssystem og frihed til at or-
ganisere sig. Disse rettigheder og værdier er bærende i de samfunds- 
forandringer, Enhedslisten ønsker at gennemføre. 

Hvordan kan vi udvide demokratiet?
Som et led i Enhedslistens programdebat ønsker vi at konkretise-
re, hvad vi lægger i en udvidelse af de demokratiske rettigheder og i  

medindflydelse. I dag har langt de fleste mennesker meget begræn-
set indflydelse på, hvordan samfundet organiseres, hvordan produk-
tionen af varer og serviceydelser tilrettelægges og andre forhold, 
der har afgørende betydning for vores hverdag.

Der er ikke demokrati i forhold til arbejdslivet. Det er arbejdsgiver-
ne der bestemmer, hvad der skal produceres, arbejdsforhold, hvad der 
skal ske på arbejdspladsen, og hvem der skal fyres. Arbejderbevæg-el-
sen har erobret en vis indflydelse på arbejdslivet, men den er stærkt 
truet i øjeblikket. På skoler, gymnasier og universiteter er de stude-
rendes og ansattes indflydelse meget begrænset. De ansatser der 
har været til universitets-demokrati er blevet erstattet af eksterne  
bestyrelser, udpeget af erhvervslivet.

Store dele af statens og kommunens opgaver er blevet udlicite-
ret og de demokratiske beslutninger dermed reduceret. EUs centra- 
listiske beslutninger og udemokratiske funktion binder demokra-
tiet på nationalt niveau. Dette er i de senere år blevet forstærket af  
Lissabon traktaten, finanspagten mm. Kommunalbestyrelserne er 
rammen om det lokale repræsentative demokrati i Danmark, men 
kommunalfuldmagten indskrænker kommunernes ret til at træffe 
beslutninger som fx offentlig produktion og brug af penge. Det bety-
der, at kampen for at forsvare og udvide demokratiet under kapitalis-
men er en central del af kampen for socialismen - at selve kampen for 
forsvaret og udvidelsen af demokratiet er en del af vores forandring 
af samfundet.

Spørgsmålet er, hvordan vi i en ikke-kapitalistisk økonomi kan ud-
vide de demokratiske rettigheder, når de kan blive indflydelse og 
medbestemmelse bliver et centralt hensyn. Arbejdspladsen er et 
helt centralt område, hvor indflydelsen i dag er meget begrænset, 
men hvilke andre områder kan man øge medindflydelsen på eget liv? 
Hvordan laver vi byplanlægning, folkeskoler eller infrastruktur på 
en måde, hvor mennesker får indflydelse på eget liv? Hvilke mulig-
heder for reel ytringsfrihed og ytringsmuligheder kan man forestil-
le sig? 

Det stiller spørgsmålene om hvilke forudsætninger, der skal til 
for at man kan have et reelt demokrati: hvad skal samfundet levere?  
Hvilke forpligtelser har den enkelte?

En vigtig del af diskussionen er også, hvilke udvidelser af demo- 
kratiet, vi kan foreslå allerede i dag og principielt gennemføre i 
morgen. 
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Det repræsentatives rolle
En anden vigtig diskussion handler om parlamentarismens og det re-
præsentative systems rolle i en samfundsforandring. En socialistisk 
forandring af Danmark kan selvfølgelig kun gennemføres, hvis der er 
et bredt flertal af befolkningen, der ønsker det. Herom ingen diskus-
sion. Men der kan være diskussion om, hvordan det flertal skal mani-
festere sig. Kan man forestille sig, at et sådan flertal viser sig på en 
anden måde end ved frie folkeafstemninger og valg – og i givet fald 
hvordan? 

Også indretningen af demokratiet i et socialistisk samfund kan 
diskuteres. Hvordan sikrer man fx hensynet til en central plan- 
lægning ift et lokalt demokrati på arbejdspladser, uddannelses- 
institutioner mv? Skal det ske ved at benytte sig af velkendte demo-
kratiske redskaber som folketing og byråd eller skal der opbygges en 
ny statsmagt, som baserer sin magt på en sammenkædning af de  
forskellige decentrale folkelige magtorganer? Eller kan man forestil-
le sig, at de to strukturer fungerer sideløbende? Spørgsmålet er om de 
omfattende demokratiske erobringer, vi har gjort med stemmeret til 
alle, frie valg osv. skal være en integreret del af udviklingen af socia-
lismen, eller der skal opbygges helt nye magtorganer. I den sammen-
hæng er beskyttelse af mindretal naturligvis en forudsætning, men 
hvordan sikres det?

En fordel ved et repræsentativt system er, at mennesker, der ikke bry-
der sig om eller har tid til møder og lange diskussioner, kan få indflydelse 
uden direkte at deltage. Overfor dette står eksempelvis rådsdemokra-
ti, hvor fordelen er, at det er involverende og kræver aktiv deltagelse. 

Dilemmaer når demokratiet modarbejdes
Både i en kapitalistisk og socialistisk økonomi rummer demokratiet 
et dilemma: Hvad stiller man op med de, der modarbejder demokrati, 
ytringsfrihed og menneskerettigheder? Hvordan bekæmper vi bedst 
– ikke med forbud men politisk – de, der vil indskrænke rettighederne, 
når vi ikke vil krænke frihedsrettigheder som organisationsfrihed og 
ytringsfrihed?

Spørgsmål til videre debat
•	 På hvilke konkrete områder af dit eget liv mener du, at man 

kunne udvide den demokratiske indflydelse?
•	 Hvordan skal et flertal for socialisme manifestere sig?
•	 Hvordan kan man håndtere de, der ønsker at indskrænke de 

demokratiske rettigheder – uden at det fører til indskrænk-
ninger af demokratiet?
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7. INDKOMNE FORSLAG

7.1.1 ÆF til ”Enhedslisten og regeringen”
Side 10, linje 62 til og med side 11, linje 10

Udgår og erstattes med:
”For Enhedslisten hænger kampen i folketinget, herunder stilling- 
tagen til finansloven, imidlertid sammen med den politiske udvikling 
i det øvrige samfund. Vi vil derfor forholde os til indholdet af finans-
loven, men også til den virkning vores deltagelse eller ikke-deltag- 
else i et finanslovsforlig vil have for den politiske udvikling i samfun-
det udenfor borgen, herunder udviklingen og diskussionen i partier 
på venstrefløjen så som SF og SD.
For at Enhedslisten skal stemme for en finanslov skal den:
•	 indeholde forbedringer,
•	 ikke indeholde nye forringelser,
•	 vurderes at have en positiv effekt på kortere eller længere sigt i 

kampen for et mere solidarisk samfund.”

Begrundelse:
Vedtagelse af forslag 7.1 i dens nuværende form vil reelt betyde, at vi 
ikke kan deltage i et forlig om finanslov 2014. 

Det er meget muligt, at vi ikke skal det, men jeg synes, at det er 
umuligt at afgøre på nuværende tidspunkt. Det afhænger i høj grad 
af hvilken virkning et forlig eller ikke-forlig, og regeringens even- 
tuelle fald eller beståen må formodes at have på den politiske udvik-
ling ellers. Det er heller ikke uvæsentligt om utilfredsheden blandt 
SF og SD’s medlemmer og vælgere får mulighed for at udvikle sig  
og modnes. Generelt tror jeg ikke, at man kan føre politik efter facit- 
lister. Man bliver nogle gange nødt til at tage en større politisk vur-
dering og et politisk valg, som ikke kan forudses på forhånd. Det er  
derfor, at vi vælger en politisk ledelse og ikke blot en administration.

Stillet af Søren Guts, Frederiksberg

7.1.2 ÆF til ”Enhedslisten og regeringen”
Side 11, linje 10:

Efter sætningen ”således at finansloven samlet set…” indsættes:
”Hvis disse betingelser er opfyldt, kan Enhedslisten stemme for en 
finanslov. Den endelige vurdering af, hvorvidt Enhedslisten skal 
stemme for en finanslov, vil herudover afhænge af en aktuel politisk 
og strategisk vurdering, hvor bl.a. følgende aspekter skal inddrages:
Vil deltagelse i en finanslov bidrage til folkelige bevægelsers mulig-
hed for at skabe mobilisering og engagement

Vil deltagelse i finanslov øge befolkningens opbakning til og tillid til 
en progressiv socialistisk politik

En eventuel stemme for finansloven er uanset hvad ikke en støt-
te til, accept af, eller tilslutning til de asociale forlig, som regeringen 
måtte have lavet med højrefløjen i løbet af året. Enhedslisten vil, uan-
set om vi deltager i en finanslov eller ej, fortsætte med at kæmpe for 
at rulle regeringens og højrefløjens asociale forringelser tilbage.”

Begrundelse:
Ændringsforslaget er en tilføjelse og fjerner derfor ikke krav fra det 
oprindelige forslag til udtalelse – de skal fortsat være gældende. Men 
foruden de krav, som opridses i 7.1., mener vi, at Enhedslisten skal for-
holde sig strategisk og politisk til en finanslov. Desuden understre-
ger ændringsforslaget, at Enhedslisten under ingen omstændig- 
heder støtter eller accepterer regeringens asociale forlig med højre-
fløjen, uanset hvordan EL stiller sig til en finanslov.

Stillet af Finn Sørensen, Amager Vest, Christian Juhl, Silkeborg, Sti-
ne Brix, Nørrebro Park, Pia Boisen, Lyngby, Line Barfod, Ydre Nørrebro,  
Lole Møller, Brønshøj-Vanløse, Pelle Dragsted, Frederiksberg, Ninna  

Hedeager Olsen, Nørrebro Blågård, Christine Lundgaard, Vesterbro, 
Lasse Olsen, Aalborg, Ole Donbæk, Blågård 

7.2.1 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 58

I linje 58 erstattes ”mere” med ”ægte” og i linje 59 tilføjes ”, hvor al-
mindelige mennesker har fuld demokratisk kontrol med økonomien.”

Begrundelse:
Det socialistiske demokrati er ikke kun en gradbøjning af det borgerli-
ge, men noget kvalitativt forskelligt.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

7.2.2 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 60:

Linje 60 ændres fra: ”socialistisk omvæltning” til: ”socialistisk revolu-
tion”

Begrundelse:
Enhedslistens principprogram, benævner hele vejen igennem en  
socialistisk revolution. Derfor bør vi fastholde de samme ord, når vi 
vedtager udtalelser om samme tema. Frem for at ændre ord, som 
også har en politisk betydning. Derudover er det vigtigt at vi i alle vo-
res politiske vedtagelser slår fast at et socialistisk samfund kun kan 
ske gennem et brud med det kapitalistiske samfund, som vores prin-
cipprogram beskriver i afsnittet om ”revolutionens nødvendighed”:  
”Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkelig-
gjort som summen af et antal reformer, gennemført over en længe-
re årrække.”

 
Stillet af Jonathan Simmel, Nordvest. Jeanne Toxværd, Gladsaxe.  
Allan Krautwald, Svendborg. Bodil Marie Garde, Albertslund. Bo Wage-
ner, Ringkøbing-Skjern.

7.2.3 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 60:

Tilføjes som nyt afsnit startende på linje 60:
”En afgørende udvidelse af demokratiet er, at medarbejderne på de 
enkelte virksomheder skal kunne tage beslutninger om den daglige 
drift med udgangspunkt i demokratiske fora, og at produktionens mål 
er at gavne samfundet. Forudsætningen for en sådan udvidelse af 
demokratiet er en afskaffelse af privat ejerskab af virksomheder med 
flere ansatte og formuer.”

Begrundelse:
Udtalelsen indeholder ingen konkret beskrivelse af, hvorfor et socia-
listisk demokrati er mere demokratisk end det nuværende demokrati. 
Demokratisk kontrol over produktionen er en meget væsentlig del af 
en socialistisk udvidelse af demokratiet, derfor skal det nævnes. 

Stillet af Jakob Krogh, Amager Vest 

7.2.4 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 60:

Efter linje 59 indsættes:

”Demokratiet er meget begrænset i dagens kapitalisme
Der er ikke demokrati i forhold til arbejdslivet. Det er arbejdsgiverne, 



22 Årsmøde 2013

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

der bestemmer, hvad der skal produceres, og om der skal produceres. 
De bestemmer arbejdsforhold, hvad der skal ske på arbejdspladsen,  
og hvem der skal fyres. Arbejderbevægelsen har erobret en vis ind- 
flydelse på arbejdslivet. Men den indflydelse er stærkt truet i øjeblik-
ket.

På skoler, gymnasier og universiteter er de studerendes og ansat-
tes reelle indflydelse meget begrænset. De ansatser der har været til 
universitets-demokrati er blevet erstattet af eksterne bestyrelser, 
udpeget af erhvervslivet.

Store dele af statens og kommunens opgaver er blevet udliciteret, 
og derved er de demokratisk valgte forsamlinger blevet gjort magtes-
løse i forhold til mange spørgsmål.

EUs centralistiske beslutninger og udemokratiske funktion binder 
demokratiet på nationalt niveau. Dette er i de senere år blevet for-
stærket af Lissabon- traktaten, finanspagten mm., som i øvrigt også 
er blevet gennemført uden at spørge befolkningen.

Kommunalbestyrelserne er rammen om det lokale repræsenta- 
tive demokrati i Danmark, men bl.a. kommunalfuldmagten indskræn-
ker kommunernes ret til at træffe beslutninger som fx offentlig pro-
duktion og brug af penge.

Ytringsfriheden er blevet meget begrænset for det store flertal, 
da de store medier kræver stor kapital og er koncentreret på ganske 
få hænder. Det er ingen given ting, at almindelige mennesker kan få 
trykt et læserbrev i en avis.

Det er også stærkt bekymrende, at politiet i de senere år er blevet 
rustet op, så det kan blive sat ind som et voldsapparat mod civil uly-
dighed, strejkende arbejdere mm. Danske og internationale erfar- 
inger viser, at dette politi også vil blive brugt – som man senest har 
set i Grækenland, hvor det er blevet sat ind mod strejkende arbejdere. 

Endelig har vi fået et samfund, hvor staten kontrollerer borgerne, 
hvilke e-mails og SMS’er de sender, og hvor terrorlovgivning kan sæt-
tes ind mod fredeligt, internationalt solidaritetsarbejde.

Det betyder at kampen for at forsvare og udvide demokratiet under 
kapitalismen er en central del af kampen for socialismen og for ska-
belsen af et socialistisk samfund.”

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro, Jean Thierry, Nordvest, Lene Ry- 
gaard Jessen, Albertslund, Helge Bo Jensen, Albertslund, Per Clausen, 
Aalborg, Christian Holtet, Østerbro, Niels Rolskov, Køge, Bo Wagener, 
Ringkøbing-Skjern, Morten Riis, Bornholm, Martin Mørch, Skive, Allan 
Krautwald, Svendborg, Jeanne Toxværd, Gentofte, Jeppe Milthers, Al-
bertslund.

7.2.5 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 60

Linie 60-65 udgår på sin nuværende placering og indarbejdes længe-
re nede (det forsvinder altså ikke).

Linie 73 og resten af teksten erstattes af følgende:

”Enhedslisten vision er tværtimod en markant udvidelse af demokra-
tiet, hvor de privilegier, som i dag er forbeholdt de få i kapitalismen 
erstattes af et reelt socialistisk demokrati, hvor produktionen ejes  
og bestemmes demokratisk, hvor fremtidige generationernes demo-
kratiske ret til ressourcer sikres via en miljø- og klimamæssig bære-
dygtig produktion og hvor demokratiske beslutninger ikke er under-
lagt EU-centralisering og trusler om udflytning fra kapitalmagt.

Hvordan en socialistisk omvæltning i Danmark konkret vil forme 
sig, er umuligt at forudsige. Men det er helt fundamentalt for Enheds-
listen, at kun et overvældende flertal i befolkningen kan gennem- 
føre et brud med kapitalismen, og dette flertal skal manifestere sig 
ved folkeafstemninger og fuldstændigt frie valg til repræsentative 
forsamlinger.

Derfor slår Enhedslistens årsmøde fast:
Enhedslisten står vagt om de personlige frihedsrettigheder. Vor kamp 
er netop en kamp for udvidelse af demokratiet. Det betyder også, at de 
grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder (almindelig og lige 
valgret, pressefrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisa-
tionsfrihed, strejkeret, lighed for loven, uafhængige domstole m.m.) 
er ukrænkelige i alle situationer. Og vil være det både på vej mod et  
socialistisk samfund, og i et socialistisk samfund.

Enhedslisten afviser alle tanker om, at socialisme kan ske ved 
kup og en socialistisk samfundsforandring kræver derfor, at befolk- 
ningen gennem frie demokratisk valg eller folkeafstemninger bakker 
op om en sådan overgang til socialisme. Ligesom det er indlysende, at 
et flertal i befolkningen gennem demokratiske valg til hver en tid kan 
ændre samfundet i andre retninger.”

Begrundelse:
Jeg synes generelt, at teksten er fin, men der mangler nu alligevel lidt. 
Udover at lave en mere logisk rækkefølge i teksten, så er den skærpet 
således, at den socialistiske vision tegnes op som et demokratipro-
jekt, og den grønne profils demokratiske aspekter medregnes. Dette  
burde være ukontroversielt for alle. Derudover er der en vigtig  
ændring, idet den oprindelige tekst lægger op til, at socialisme kun 
kan gennemføres via Folketinget, da det ”forudsætter”, at foran-
dringer kun gennemføres med forudgående støtte ved frie og demo- 
kratiske valg. Omvendt har man overfor lige skrevet, at vi ikke ved, 
hvordan socialisme kan/vil indføres. At socialisme kun kan ind-
føres parlamentarisk er et ret stort skridt væk fra den traditi-
on på venstrefløjen Enhedslisten normalt bekender sig til og i ret-
ning af en SF-tradition. Fx afskriver man helt muligheden for, at 
en strejkebevægelse fx tager skridt i socialistisk samfundsforan-
drende retning. Jeg er helt enig i tekstens intentioner om, at be-
tone Enhedslistens demokratiske karakter, men med min for-
mulering, så afviser vi ikke, at der er flere veje til socialisme og at 
der sagtens kan ske skridt i retning af en socialistisk samfunds-
forandring uden, at der først har været folketingsvalg. Til gen-
gæld slår vi også fast med syvtommersøm, at det ikke må ske 
som kup, og at der som minimum efterfølgende skal bakkes  
demokratisk op gennem frie valg eller folkeafstemninger, samt natur- 
ligvis, at et nyt flertal kan rulle dette tilbage demokratisk.  

Stillet af Jakob Lindblom, Aarhus

7.2.6 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 63-65:

”[…]og dette flertal skal manifestere sig ved folkeafstemninger og 
fuldstændigt frie valg til repræsentative forsamlinger.”

Ændres til:
”[…]og dette flertal skal manifestere sig ved lokale eller nationale  
afstemninger og fuldstændigt frie valg til repræsentative forsam-
linger.”
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Begrundelse:
Som det skrives ved vi ikke hvordan den socialistiske omvæltning 
vil forløbe. Ordet folkeafstemning associeres normalt med nationale  
afstemninger. Men socialismen behøver jo ikke med et slag blive ind-
ført i hele landet. Det kan starte i virksomheder, i byer eller geogra-
fiske regioner, hvor man overtager og demokratiserer produktions- 
midlerne. Her skal det i starten bare sikres der er et lokalt flertal,  
selvfølgelig med et ønske om at dette udvides til et nationalt (og inter-
nationalt) flertal i længden.
Stillet af Rasmus Keis Neerbek, Allerød, Josefine Kjeldsen, Allerød

7.2.7 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 63-65
Sætningen fra: ”, og dette flertal … repræsentative forsamlinger” slet-
tes.

Begrundelse:
1. Enhedslisten har gennem hele sit politiske virke slået fast, at valg-

handlingerne i Danmark pt. Ikke kan betegnes som frie og demo-
kratiske. Så længe der ikke gives alle opstillede samme mulighed til 
fremlæggelse af deres politiske projekt, f.eks. ved forskellige valg-
kampsbudgetter: Sidst brugte venstre 31,6 millioner på valgkam-
pen, hvorimod Enhedslisten kun havde 2,6 millioner til valgkam-
pen. Derudover er vi bevidste om at medierne til stadighed er ejet 
af større og større koncerner, hvor de økonomiske pengemænd 
også har en interesse i at præge udfaldet af valgkampen, hvilket 
kan have et indvirke på hvem der gives taletid.

2. Vi er i mod at begrebet ”frie og demokratiske valg” benyttes i ved-
tagelser, hvor at man ud fra en skolet politisk/teoretisk tilgang kan 
læse det som ”reelt frie og demokratiske valg = socialistisk sam-
fund”, men hvor den almene dansker vil tolke det som vores nuvær- 
ende politiske system.

3. Alternativet til sletningen vil være en uddybning om hvorfor at 
det ikke er gældende for de valg vi pt. har til rådighed – dette tror 
jeg dog vil være i modstrid med forslagsstillernes intentioner at 
uddybe yderligere.

4. Ved de arabiske revolutioner i 2010-2013, så vi i Libyen, Tunesien, 
Egypten, Yemen, Bahrain og Syrien. At en folkeopstand opstod og 
krævede regeringens/diktatorens afgang. Vi skal ikke udelukke at 
et flertal i befolkningen kan kræve dette, uden at der ventes 4 år 
på næste folketingsvalg. – Som det f.eks. skete i Egypten og Tune-
sien (yderligere historiske erfaringer kan der udbygges med – men 
dette er de nyeste)

 
Stillet af Jonathan Simmel, Nordvest. Jeanne Toxværd, Gladsaxe.  
Allan Krautwald, Svendborg. Bodil Marie Garde, Albertslund. Bo Wage-
ner, Ringkøbing-Skjern.

7.2.8 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
I linje 65 tilføjes: ”, fx nye demokratiske institutioner, der udspringer 
af selve bevægelsen. (For et sådant brud kræver ikke bare befolknin-
gens støtte, men dens aktive deltagelse.)” 

Begrundelse:
Se begrundelse v. forslag 7.2.11

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus.

7.2.9 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 66:

Tilføjes som nyt afsnit startende på linje 66. 
”Selvom vi ikke kan forudsige indholdet af en socialistisk omvæltning 
og de repræsentative forsamlinger den vil skabe, vil vi gerne pege på 
nogle af de forhold som vi mener der er behov for at forbedre for at 
skabe et fungerende demokrati. 
1.  Der findes ingen mekanismer, der kan sikre, at de valgte til folke-

ting, byråd eller andre repræsentative forsamlinger lever op til  
deres valgløfter. 

2. Befolkningens demokratiske deltagelse er begrænset til at stemme 
hver 4. år. En udvidelse af demokratiet må også indebære en mulighed 
for at udøve formel demokratisk indflydelse mere end hvert 4. år. 

3.  Den konkrete udformning af lovene og administrationen af disse 
love foretages af embedsmænd der ikke er demokratisk valgte og 
som tilhører samfundets elite.

4.  En stor del af lovgivningen bliver vedtaget på baggrund af direk- 
tiver fra EU, der oftest er i modstrid med befolkningens ønsker.”

Begrundelse:
Ændringsforslaget erstatter intet i udtalelsen, forsikringerne om, 
at vi ikke vil forringe det nuværende demokrati står dermed ved 
magt. Ændringerne er nødvendige, fordi en vedtagelse uden kritik af  
begrænsningerne i det borgerlige demokrati, kan opfattes som en ac-
cept af disse begrænsninger. Dertil kommer, at det er ekstremt de-
fensivt at lave en udtalelse med det formål at forsikre at vi vil mere  
og ikke mindre demokrati. I en situation hvor mistilliden til politiker-
ne og de politiske institutioner vokser, har vi behov for at markere en 
skarp kritik af det nuværende demokrati. 

Stillet af Jakob Krogh, Amager Vest 

7.2.10 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 82:
 
Slettes: ”ved frie og demokratiske valg ”

Begrundelse:
Samme begrundelse som forslag 2
Sætningen vil i så fald lyde: ”Overgangen til et socialistisk samfund 
forudsætter, at et flertal af befolkningen tilkendegiver deres støtte.”

Stillet af Jonathan Simmel, Nordvest. Jeanne Toxværd, Gladsaxe. Al-
lan Krautwald, Svendborg. Bodil Marie Garde, Albertslund. Bo Wagener, 
Ringkøbing-Skjern.

 7.2.11 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
I linje 83 indføjes efter ”støtte”: ”, hvad enten det sker ved almindelige 
valg, folkeafstemninger eller valg til nye demokratiske institutioner 
med et direkte demokrati.” 

Begrundelse:
Uden disse ændringer (forslag 7.2.8 og 7.2.11) kan det læses sådan, at 
det er gennem de nuværende demokratiske institutioner, at socialis-
men skal få sin legitimitet. Derfor disse præciseringer, som ligger i for-
længelse af principprogrammets. 
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Mere indholdsmæssigt skyldes det, at en socialistisk revolutionær 
proces har en dynamisk karakter, som ikke skal begrænses af det bor-
gerlige demokratis formelle rammer, hvor der kun er valg hver fjerde år.

Og specielt den nuværende politiske situation viser, at det direkte 
demokratis tilbagekaldelsesret, er helt afgørende for at de valgte le-
dere ikke kan løbe fra deres løfter.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus. 

7.2.12 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 84:

Som afslutning tilføjes:

”Der må ikke herske tvivl om, at Enhedslistens vision er demokratisk 
i en grad, som rækker langt udover det nuværende politiske systems 
rammer.

Enhedslistens vision for fremtiden indebærer en idé om en hidtil 
uset grad af folkelig deltagelse og demokratisk organisering af sam-
fundet. Socialismen betyder indførelsen af demokrati og selvbestem-
melse på alle livets områder. Derfor er socialismen også et opgør med 
det nuværende kapitalistiske økonomiske og politiske system. 

I stedet for dette system vil Enhedslisten kæmpe for et socialistisk 
demokrati, som bl.a. indebærer medarbejdernes kollektive og demo-
kratiske styring af virksomhederne, et udbredt lokalt demokrati samt 
en hel række andre deltagende og demokratiske organer. Væsentlige 
beslutninger bør træffes kollektivt, og ikke med udgangspunkt i mar-
kedet og en lille elites interesser. Et demokrati som dette kræver et op-
gør med den private ejendomsret til alle større virksomheder.”

Begrundelse:
Et stort antal medlemmer har fremsat forslag 7.2, der angiveligt bare 
skal bekræfte, at Enhedslisten til enhver tid vil forsvare de demokra-
tiske rettigheder. Og lad mig lige slå fast: Der står ikke ét ord i forslag-
et, som jeg ikke fuldt ud kan tilslutte mig! 

Men hvis vi skal vedtage denne ret detaljerede gennemgang af alle 
de demokratiske rettigheder, vi ønsker at befolkningen skal have, så 
skriger det altså lidt i øjnene, at der mangler noget. Ikke mindst, når vi 
netop har indledt en programdiskussion: 

Der bør jo så også stå, at vi finder det eksisterende demokrati yderst 
mangelfuldt, at vi vil sikre demokratisk styring af virksomhederne, 
og at det kræver en systemændring, der gør op med den private ejen-
domsret til produktionsmidlerne. Derfor har jeg stor forståelse for 
motiverne bag forslag 7.3.

Jeg finder det imidlertid helt forkert at stille forsvaret for de eksi-
sterende demokratiske rettigheder og vores krav om en voldsom ud-
videlse af demokratiet op som modsætninger, vi skal stemme imel-
lem, hvorfor mit forslag går ud på, at dele af forslag 7.3 tilføjes i slut-
ningen af forslag 7.2.

Den allerbedste løsning vil nok være, at integrere begge disse de-
mokrati-forslag i programdiskussionen, hvor de hører naturligt hjem-
me. Men hvis HB/Årsmødet insisterer på at behandle dem, håber jeg, 
at ovenstående ændringsforslag kan sikre, at Enhedslistens ”demo-
kratiske trosbekendelse” ikke skal vedtages med en hel masse stem-
mer imod – hvilket ville give et helt misvisende billede af de faktiske 
uenigheder.

Stillet af Falle Hjorth, Frederiksberg

7.2.13 ÆF til ”Forslag til udtalelse om demokrati”
Side 11, linje 85:

Tilføjes efter sidste linje: 
”For yderligere uddybning henvises til Enhedslistens principprogram, 
som er Enhedslistens grundlæggende holdninger.”

Begrundelse:
Altid fint at henvise til vores principprogram, som også er mere ud- 
dybende om temaet, kunne også være en måde at få flere til at læse 
programmet – som jo gerne skulle bruges offensivt.
Derudover skal det også slå al tvivl væk om at Enhedslistens udtal- 
elser selvfølgelig altid skal ligge indenfor det pt. gældende princip-
program

 
Stillet af Jonathan Simmel, Nordvest. Jeanne Toxværd, Gladsaxe.  
Allan Krautwald, Svendborg. Bodil Marie Garde, Albertslund. Bo Wage-
ner, Ringkøbing-Skjern.

7.3.1 ÆF til ”Forslag til udtalelse  
om demokrati og revolution”
Side 11, linje 134:

Efter ”den private ejendomsret” tilføjes ”over produktionsmidler-
ne”.

 
Stillet af Katrine Toft Mikkelsen, Brønshøj-Vanløse 

7.3.2 ÆF til ”Forslag til udtalelse  
om demokrati og revolution”
Side 12, linje 3:
 
Linje 3 ændres fra: ”kapitalistiske samfund, et brud hvor…” Ændres 
til: ”kapitalistiske samfund, et sådan brud, kunne f.eks. ske ved at…”

Begrundelse:
I Enhedslistens principprogram fremgår oprettelsen af dobbeltmagt 
som en ud af mange revolutionsteorier om hvordan et nyt samfund 
kan skabes som alternativ til det eksisterende. Vi kan dog ikke af-
vise at en socialistisk revolution kan fremkomme på mange måder.  
Derfor bør vi ikke benævne opbygningen af dobbeltmagt som den 
eneste mulighed, dog kan det nævnes som eksempel.

 
Stillet af Jonathan Simmel, Nordvest. Jeanne Toxværd, Gladsaxe.  
Allan Krautwald, Svendborg. Bodil Marie Garde, Albertslund. Bo Wage-
ner, Ringkøbing-Skjern.

7.4.1 og 7.5.1 ÆF til begge forslag  
ang. pædagogik og folkeskolen
Side 12-13

Hvis forslagene behandles på årsmødet foreslås følgende tilføjet det 
forslag, der vedtages:

”Undersøgelser viser, at børn med handicap får mindre ud af under-
visningen end børn uden handicap med samme begavelse. Det ud-
fordres mange steder yderligere ved at inkludere børn fra special- 
undervisningen i den almindelige undervisning, uden at tilstrækkelig  
faglig viden, økonomi til dobbeltlærere og andre hensyn er til stede. 
Børnene risikerer at halte endnu længere bagud, hvilket udfordres 
yderligere med heldagsskolen.”

Begrundelse:
Som det fremgår, er der i den almindelige folkeskole store udfor-
dringer for børn med handicap og andre særlige vanskeligheder.  
Ændringsforslaget anviser langt fra løsningerne, men det er vigtigt 
at nævne, da udviklingen for området risikerer at halte endnu læn-
gere bagud.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød,  
Handicappolitisk udvalg
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7.10.1 ÆF til ”Forslag om netavis”
Side 18, linje 131:

Det oprindelige forslag erstattes af følgende:
”Enhedslisten nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på at under-
søge mulighederne for at oprette en netavis i Enhedsliste-regi inden 
eller ved starten af 2014.

Arbejdsgruppens undersøgelser skal bl.a. omfatte:
•	  Behov
•	  Økonomi
•	  Journalistiske retningslinjer og struktur.

Arbejdsgruppen kan iværksætte pilotprojekt i forbindelse med kom-
munalvalgkampen med start 1. september 2013.”

Stillet af Jan Michaelsen, Frederiksberg, Enhedslistens Journalistiske 
Netværk

7.12.1 ÆF til ”Forslag om bedre præsentation..”
Side 20, linje 24:

Tilføjelse linje 24:
”og medlemsskab af fraktioner som SAP, DKP, VS eller IS m.fl.”

Begrundelse:
Den åbenhed som Enhedslisten kæmper for bør også gælde internt i 
Enhedslisten. Det kan samtidigt være en hjælp for nye medlemmer 
for at orientere sig i den interne medlemsdebat, som også fremover 
skal foregå på indhold med plads til forskellige holdninger indtil en 
fælles beslutning på årsmødet fastlægger Enhedslistens holdning.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

7.13.1 ÆF til ”Forslag ang. principprogram”
Side 20, linje 62:

”printprogram” ændres til ”principprogram.”

Begrundelse:
Trykfejl.

Stillet af Flemming Leer Jakobsen, Vejle

8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

8.5.1 ÆF til ”ÆF til §6 Hovedbestyrelsen.  
HBs suppleantliste.
Side 33, linje 27-30

Forslaget ændres til:

”De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår valg, 
indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsup-
plering i løbet af året følges samme princip for fordeling mellem kvin-
der og mænd som ved valg til HB. Suppleanter bliver medlem af HB, 
når hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en 
periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-suppleanter indkaldes til 
HB-møderne med taleret.”

Stillet af Hovedbestyrelsen

8.10.1 ÆF til ”ÆF til § 11 Rotationsordning.  
Ansatte”
Side 34, linje 18:

”- Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 7 års varighed.” 
ændres til ”- Ansatte i Enhedslisten kan først ansættes efter et års 
medlemskab og er ansat i stillinger af højst 7 års varighed.”

Begrundelse:
1.  Det fremgår ikke af Enhedslistens vedtægter, at man skal være 

medlem for at være ansat. Selvom det har været en uskreven prak-
sis, så klargør dette ÆF det helt utvetydigt.

2.  Det har imidletid været en udbredt praksis, at ikke-medlemmer 
kan søge, og så bliver medlemmer når de ansattes, fx en del tidli-
gere SF ére. Dette er ingen kritik af de pågældendes kvalifikatio-
ner, som der ikke har været noget at udsætte på. Men der er med de 
nuværende vedtægter i princippet intet i vejen for at en DF ér kan 
ansøge og fået jobbet gennem et sådant politisk hamskifte. Det 
 er vigtigt, at vi opfatter alle ansættelser i EL som politiske, og ikke  
teknokratiske. Det gælder også ansatte med primært tekniske op-
gaver.

3.  Et-årsreglen er for dæmpe, at man melder sig ind for at kunne søge 
job. Der gælder ingen lignende et-årsregel for kandidater til HB el-
ler andre valg. Men i praksis skal man ved alle disse opstillinger 
have været medlem i god tid for at komme i spil.
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Foreløbig liste over opstillede
1  Allan Krautwald
2  Anders Geisler Møller
3  Bo Stavnsbo
4  Bruno Jerup
5  Charlotte Abildgaard
6  Else Kayser
7  Hans Jørgen Vad
8  Helge Bo Jensen
9  Jakob Krogh
10 Jakob LIndblom
11  Jakob Sølvhøj
12 Janne Gleerup
13 Jean Thierry
14 Jeanne Toxværd
15 Jens Otto Madsen
16 Katrine W. Jensen
17  Katrine Toft Mikkelsen
18 Lasse Olsen
19 Lene Rygaard Jessen
20 Line Barfod
21 Lole Møller
22 Lone Degn

23 Marius Borg
24 Michael Voss
25 Mikael Hertoft
26 Mikkel Larsen
27 Mikkel Warming
28 Mogens Duclos Julsdorft
29 Morten Lundberg
30 Namdar Khezri
31 Ole Donbæk Jensen
32 Ole Waagensen
33 Paw Nielsen
34 Per Clausen
35 Pernille Skipper
36 Peter Woller
37 Pia Boisen
38 Rasmus Bredde
39 Ronni Larsen
40 Stine BRix
41 Susanne Flydtkjær
42 Søren Egge Rasmussen
43 Thomas Halskov
44 Tobias Clausen

10.1 OPSTILLEDE TIL HOVEDBESTYRELSEN
Sidste deadline for opstilling til hovedbestyrelsen er onsdag d. 10. april kl 12.00.  Samme dato er der frist for 
tilmeldinger til årsmødet, samt opstilling til  Rød Fonds bestyrelse, lovudvalget og kritisk revisor.

Alle medlemmer af Enhedslisten kan stille op til hvoedbestyrelsen. Du skal sende et foto og en opstillings-
tekst på maksimalt 1.500 anslag til landskontoret@enhedslisten.dk
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Allan Krautwald, Svendborg
Enhedslistens projekt med, at trække rege-
ringen til venstre, har spillet fallit.

Regeringen har valgt at videreføre VKO’s 
liberale kurs, på en måde selv de borger- 
lige, i deres hedeste febervildelse, ikke hav-
de turdet håbe på.Jeg vil derfor kæmpe for, 
at Enhedslisten aldrig bliver en del af den 
højredrejning, som alle andre partier gen-
nemgår, i disse år. Vi skal være skarpe og 
 bevare vor autencitet.

Det er nu helt tydeligt, at det ikke er gennem Folketinget forandrin-
gerne kommer til at ske.    

Vi skal derfor opbygge vort eget politiske projekt og opbygge og 
styrke bevægelsesarbejdet, for kun gennem et massivt pres, på rege-
ringen udefra, kan vi håbe på forandringer.

Dette indebærer så også at vi ikke, endnu engang, skal deltage i en 
finanslov, der indeholder forringelser, ingen markante forbedringer 
og som opsummerer et års forringelser, lavet sammen med højreflø-
jen, da dette vil skade vor troværdighed og evne til, at opbygge det 
fornødne pres.

Det betyder også, at vi kun skal indgå forlig der har tydelige En-
hedsliste aftryk og som trækker samfundet i en mere solidarisk ret-
ning.

Undersøgelser viser, at en stor del af befolkningen er enige med os 
i kampen for velfærdssamfundet, så griber vi det klogt an, står vi ved 
en 6 sporet motorvej af muligheder.

Jeg har jo været aktiv på venstrefløjen i mange år, både på en ræk-
ke tillidsposter og i græsrodsarbejdet, senest har jeg været med til at 
skabe ” Syg i Svendborg” i 2011 og ”Solidaritet eller Frit fald” i efter-
året 2012.’
  

Anders Geisler Møller, Aalborg
Jeg er 37 år gammel og er uddannet skole-
lærer. Jeg har mange års erfaring som po-
litisk aktiv på venstrefløjen og har i mine 
ungdomsår fået læst bl.a. Marx og Marcuse 
og har altid brugt det som et udgangspunkt 
for min forståelse af verden, men har aldrig 
indoptaget noget som dogmer, der ukritisk 
kan lægges ned over verden. Jeg har altid 
betragtet mig som en revolutionær socia-
list, men med begge ben plantet solidt i den jyske muld. Jeg foretræk-
ker at se en konkret situation an, før jeg træffer mine valg.

Skal alt foregå på et højtravende ideologisk niveau glemmer vi at 
få det hele levende menneske og dets konkrete livsvilkår med i over-
vejelserne. Derfor vælger jeg altid at tage stilling fra sag til sag. Man-
ge vil sikkert gerne vide hvad kandidaterne til HB måtte mene om  
finansloven. Her er min holdning at jeg støtter beslutningen om en-
hedslistens deltagelse i sidste års finanslov, dog mener jeg at græn-
sen for, hvad vi kan være med til må være nået. 

Særligt regeringens angreb på SU, sygedagpenge, osv., samt 
dens manglende vilje til at røre ved de massive arbejdsfri ind-
komster virker som en uoverkommelig forhindring i forhold til at 
gøre regeringen samarbejdsduelig i forhold til enhedslisten. Re-
geringen flytter sig mere og mere i den retning hvor menne-
sket mister sin værdi som et enestående værdifuldt væsen og 
bliver reduceret til et redskab for et ureflekteret vækstdogme. 
Her er det vores opgave at vise et seriøst alternativ for det hele  
levende menneske.
  

Bo Stavnsbo, Odense
Mand, 54 år, uddannet bibliotekar, et barn 

(pige - 23 år), ugift men kæreste på Fyn, 
i øjeblikket kontanthjælpsmodtager som 
stadig vil kæmpe for de svageste.

Min opstilling skyldes at jeg nu efter at 
have været politisk engageret på den yder-
ste venstrefløj siden 1972 har valgt at stille 
min erfaring til rådighed for vores demokra-
ti i Enhedslisten. Jeg er humanist, modstan-
der af krig og vold, har en svaghed for mennesker, mit forhold til EU 
kan ikke beskrives (fordi jeg måske ville bryde mine principper om at 
være humanist). Jeg lytter til mine omgivelser og har livserfaring fra 
en række forskellige brancher. Mit politiske engagement i EL er om-
kring 5 år gammelt, selv om jeg altid har været knyttet til den yderste 
venstrefløj. Nu er min erfaring knyttet til at være kontanthjælpsmod-
tager, efterlønsopsparer, a-kassemedlem og samlevende. Mine erfa-
ringer knytter sig også til møder i jobcentrene og aktivering. Vigtig-
ste områder: At føre en socialistisk politik, at markere modstand mod 
liberal-økonomisk politik, at støtte udsatte og andre ved at sikre eller 
kræve en økonomisk omfordeling af penge, men samtidig sikre at ud-
satte mennesker får de reelle behov opfyldt, som for eksempel men-
neskelig kontakt eller hjælp til at bearbejde overgreb. Andet: Tidlige-
re forlægger og redaktør for et foreningstidsskrift; christiania-støt-
te, ikke ryger, men ikke fanatisk; blogger; Min familie er stor og man-
gesidig (også politisk); Facebook og LinkedIn samt familiemenneske.

bo.stavnsbo@c.dk 

Bruno Jerup, Næstved 
Jeg har været med fra partiets start og var 
med i den første folketingsgruppe Enheds-
listen fik valgt i 1994. Jeg har siddet i regi-
onsrådet på Sjælland i sidste valgperiode, 
hvor jeg primært har arbejdet med sund-
hedspolitik. Jeg er også partiets spidskandi-
dat til det næste regionsvalg til november. 
Jeg er medlem af den nuværende hoved- 
bestyrelse og er valgt til forretningsudval-
get, hvor jeg har partiets økonomi som ansvarsområde. Jeg har mange 
års erfaring med ledelse i Enhedslisten.

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, benytte års-
møder til at træffe principielle politiske retninger for partiet og være 
politisk ledelse for en socialistisk bevægelse og et socialistisk parti på 
en synlig måde.

Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig fle-
re medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverdagen. 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 mener vi skal lave flere politi-
ske events, som griber ind i en konkret politisk dagsorden. 

Det udenomsparlamentariske arbejde er en vigtig nøgle både for 
kæmpe for konkrete ændringer, men også for at få befolkningen be-
vidstgjort om deres egen styrke og dermed transformere folks fru-
stration om til aktiv handling. Det skal Enhedslisten gøre alt for.

Jeg er lektor i fysik og matematik og jeg bor i Gelsted ved Næstved 
sammen med Marie og vores søn Mads.
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Charlotte Abildgaard, Billund
Jeg brænder for EL og partiets visioner om 

et bedre og grønnere DK. Derfor stiller jeg op 
til HB. Jeg vil med engagement, åbenhed og 
et socialistisk hjerte bidrage til kampen for 
lighed og solidaritet, for et opgør med kapi-
talismens magt. 

Med en regering der reelt har sat os uden 
for indflydelse, hvor sikkerhedsnettet for 
de udsatte grupper bliver mere og mere hul-
let, hvor velfærd for mennesker og dyr ikke er en selvfølgelighed, og 
hvor liberalistisk tankegang tager mere og mere over, er der behov for 
et handlekraftigt HB med et stærkt bagland. 

EL skal være synlig i hver en afkrog af DK, og derfor er der brug for 
at styrke de små afdelinger. Min erfaring med at være med til at byg-
ge en afdeling op i provinsen betyder, at jeg har et indblik i de problem-
stillinger, andre små afdelinger slås med. 

Medlemsdemokratiet er centralt, og det er vigtigt at udvikle organi-
sationsstrukturer, så flere kan komme med og blive hørt, herunder at 
styrke handicappede og sygdomsramtes mulighed for at være en ak-
tiv del af EL. Jeg vil gerne være med til at udvide begrebet for hvornår 
og hvordan man er aktiv - der skal være plads til forskellighed. 

Samarbejdet mellem HB og FT gruppen er centralt for at opnå gode 
politiske resultater. Det bedste samarbejde opstår i gensidig respekt 
og tillid til hinanden. Jeg anerkender folketingsgruppens store indsats 
– også på områder, hvor det ikke lykkedes at trække regeringen langt 
nok. 

Som FT kandidat henviser jeg til min opstillingstekst for yderlige-
re info. 
  

Else Kayser, Aarhus
Men vi lever endnu!

I 25  år vi har fastholdt den fælles drøm 
om et bæredygtigt samfund, større lighed 
og omfordeling af de fælles skabte sam-
fundsværdier, social tryghed,  arbejde og 
en meningsfuld tilværelse.  Vi står med en 
stigende vælgertilslutning, forventninger 
om at tale mening mands sag, sat ind i en 
sammenhængende politik.  Det forpligtiger 
at forvalte denne tillid og ikke sætte den overstyr.  Det kræver visio-
ner, konkrethed og vedholdenhed.  Politisk lederskab er at kunne ska-
be sammenhold og tillid, at udvikle og forfølge mål og retning, at ple-
je eksterne relationer, faglige- og  folkelige bevægelser. Det kræver 
kurs, selv når vi udsættes for tilbageslag, og frustrationer!

Efter at have været formand i 16 år for 17.000 sygeplejersker i  Midt-
jylland har jeg valgt at nye kræfter skal til! Derfor får jeg nu tid og stil-
ler mig til rådighed for Enhedslisten. Som HB –kandidat foreslår jeg, at 
vi sætter fokus på at forene de mange ressourcer og kompetencer, der 
er i Enhedslisten.  At vi sikrer, åbenhed, større sammenhæng mellem 
de politiske beslutninger i folketing, i regioner og kommuner, så vi sik-
rer, at der er linje og sammenhæng i vores politik, og at borgerne ser 
det!! At vi arbejder med organisationsudvikling  for  at udvikle sam-
menhængende politikker.   At vi er konkrete i vores politik og  gøre det 
komplekse begribeligt og håndterbart.  At vi bidrager til en ny dags-
orden for den offentlige sektor med et stærkere demokrati og mindre 
kontrol og styring. Mennesket før markedet.  

Som Alice i eventyrland spørger katten.  Vil du ikke nok fortælle 
mig, hvilken vej jeg skal gå for at komme herfra?« »Det afhænger jo en 
hel del af, hvor du vil hen,« sagde katten. »
  

Hans Jørgen Vad, Århus
Jeg har siddet i HB siden 2007 og tidligere i 
to perioder tilbage fra 2000. Mit fokus har 
altid været en styrkelse af Enhedslistens 
græsrodsarbejde, i organisations-udvalget, 
ved at indføre dobbeltorganisering, i vores 
lærernetværk, hvor jeg er kontakt-person. 
Også i Århus – på forskellige felter som Pa-
læ-solidaritet, kamp mod budgetbesparel-
ser og Antiracistisk Netværk (fx EDL-demo-
en i 2012).

Bliver jeg valgt til den nye hovedbestyrelse, vil jeg ikke kun arbej-
de for at Enhedslisten fastholdes på en oppositionskurs ift. finanslov 
osv., men også at tager den fulde konsekvens af, at den parlamenta-
riske strategi om at ”trække regeringen til venstre” i dag ligger i ruin. 

Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi styrker vores konkrete 
praksis udenfor Borgen, som ikke bare skal forpligte landskontoret, 
men også folketingsgruppe, pressekontor og FT-ansatte.

Vi har i dag en stab på næsten 50, som arbejder på fuld tid for  
Enhedslisten, og jeg tror vi er mange, som ikke synes, at det har af-
spejlet sig i en tilsvarende forøget udadvendt indsats, hverken aktivi-
tets- eller kommunikationsmæssigt.

Jeg tror det også her kræver en klar omsadling, som fx årsmøde-for-
slaget om en netavis er et udtryk for. Og at vi holder fast i sidste års-
mødemøde-beslutning om, at vi også skal have rigtige ansatte ude i 
provinsen – hvis vi skal tage det alvorligt, at vi i 2012 vedtog en mål-
sætning om at blive forankret ”overalt i landet”. Og herunder at fore-
tage ”de nødvendige personalemæssige prioriteringer”, som det kræ-
ver.
  

Helge Bo Jensen, Albertslund 
Enhedslisten er kommet langt de seneste 
år. Men vi har også begået nogle alvorlige 
politiske fejltagelser: Især vores deltagel-
se i Libyenkrigen og indgåelse af et finans-
lovsforlig med en grundlæggende borgerlig 
økonomisk politik. Jeg har siddet i HB de sid-
ste to år, og i flere perioder tidligere, og jeg 
vil gerne fortsat arbejde for en tydelig op-
positionslinje i forhold til regeringens poli-
tik. Vi skal ikke stille os tilfredse med at regulere markedsøkonomien 
en smule, men konsekvent sætte fællesskab og demokrati ind imod 
kapitalisme og markedskræfter. Vi har brug for al vores politiske kre-
ativitet til at give konkrete svar på samfundets og almindelige men-
neskers problemer. Vi skal vise et reelt politisk alternativ – og bestemt 
ikke følge efter SF mod højre.

Enhedslisten skal være kendt som: 
•	 et socialistisk parti med en solidarisk politik og for økologisk omstil-

ling. 
•	 krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og militaris-

me.
•	 bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med bevægelser-

ne. Forhåbentligt afviser et flertal, at EL skal stille op til EU-Parla-
mentet.

•	 et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores 
EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik - også i perioder 
med modvind. 

Jeg har deltaget i opbygningen af Enhedslisten siden starten. Jeg er 53 
år, kultursociolog. Jeg sidder i KB i Albertslund, hvor jeg bor med min 
kæreste og de to yngste på 9 og 7 år. 

helge.bo.jensen@albertslund.dk    
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Jakob Krogh, Amager Vest
Opbygning af modstand i bevægelserne 
er alt afgørende i mit politiske arbejde. Min 
første erfaringer med politisk arbejde var 
i år 2000, da jeg deltog i organiseringen af 
en bus til en demonstration i Prag, hvor Ver-
densbanken og IMF holdt topmøde.

Lige nu er jeg aktiv i arbejdsløshedsnet-
værket Solidaritet eller Frit Fald og sidder 
i bestyrelsen i Enhedslisten Amager Vest. 
Tidligere har jeg bl.a. været aktiv i studenterbevægelsen, i det antira-
cistiske arbejde og i modstanden imod krigene i Irak, Afghanistan og 
Libyen.

Studenterbevægelsens mange nederlag under den borgerlige re-
gering lærte mig, at det er nødvendigt at skabe en alliance mellem 
studerende, arbejdere og arbejdsløse og at fortsætte kampen. 

Enhedslistens vækst forpligter os til konsekvent at argumenterer 
for en sådan alliance og kampvilje i bevægelserne og fra folketingets 
talerstol. 

Vores fremgang giver muligheder for at udfordre de socialdemo-
kratiske ledere i fagbevægelsen, hvis vi formår at organisere vores 
faglige kræfter bedre. Det vil være afgørende for, at fremgangen bli-
ver omsat til politiske resultater.

Det var en stor fejl at stemme for finansloven. Vi tabte i troværdig-
hed, så vi nu står dårligere rustet til kampen imod forringelserne af 
kontanthjæpen, SU’en, samt angreb på lærernes overenskomst og 
vækstpakkens nedsættelse af selskabsskatten. Disse er et tydeligt 
bevis på, at vi da vi indgik finanslovsforlig åbnede for en lavine af nye 
forringelser.
  

Jakob Lindblom, Århus
Jeg genopstiller til HB. Det har været en 
spændende periode, og jeg vil gerne fortsat 
bidrage til det kommende programarbejde 
med en modernisering af programmet, hvor 
jeg vil kæmpe for, at det bliver let forståe-
ligt, men også uden at alle vores radikale so-
cialistiske principper smides ud med bade-
vandet.

Jeg stemte nej til finansloven sidste efter-
år. Trods en stor indsats har vi ikke formået at trække regeringen til 
venstre. Derfor må illusionen om dette stoppe og vi er nødt til at være 
anderledes håndfaste. Hvis ikke vi står fast, så desillusionerer vi de 
mange, som har stemt på os og de mange, som er parate til en uden-
omsparlamentarisk indsats. Men det skal gøres smart og vi skal fort-
sat også kæmpe for forbedringer. For mig er det vigtigt, at regeringen 
ikke er fredet og at vi ikke har råd til et forløb, som det vi så i efteråret 
en gang til. Så risikerer vi at svække vores troværdighed og blive en 
del af problemet for de mange utilfredse, som med rette spørger os, 
hvorfor vi ikke tør bruge vores magt.

Jeg er ikke med i andre grupper (SAP, IS m.fl.) udover Folkebevægel-
sen mod EU, og i HB har jeg været primus motor i, at vi fortsat skal 
pege på Folkebevægelsen. I det hele taget synes jeg, at det er vigtigt 
at vi i listen bliver bedre til at arbejde bevægelsesorienteret og i øv-
rigt at styrke vores egen EU-indsats også, hvilket ikke skal ske gen-
nem opstilling, da det er at spille hasard med bevægelsesarbejdet.  
Vi kan såmænd bare gå i gang.
  

Jakob Sølvhøj, Herlev
Med en regering på blå katastrofekurs står 
Enhedslisten overfor en gigantisk politisk 
udfordring. Vi skal som parti give regerin-
gens politik massiv modstand. Vi skal bi-
drage til at skabe brede politiske alliancer 
for en anden politik. Vi skal målrettet arbej-
de for at forhindre, at den massive skuffel-
se over regeringen fører til opgivenhed og 
passivitet. Vi skal puste til indignationen og 
få den berettigede vrede omsat til aktiv politisk handling.

Vi skal være med til at skabe tro på, at der er et alternativ til den nu-
værende politik.  Vi skal gøre det synligt, at regeringen kunne have 
valgt en anden vej. Vi skal kaste alle kræfter ind og deltage i udvik-
lingen af de brede bevægelser, der er en betingelse for politisk foran-
dring. 

Skal vi udnytte vores muligheder for at påvirke den politiske ud-
vikling optimalt, kræver det en  velfungerende og handlekraftig 
organisation. Politisk kan den fælles politikudvikling i programdis-
kussionen styrke os. Organisatorisk skal vi bl.a. fortsætte det gode 
arbejde med Byg Op og udviklingen af lokalafdelingerne og sætte 
fart på udviklingen af vores faglige netværk og indsatsen i forhold til  
bevægelsesarbejdet.

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden starten. I perioder væ-
ret FT-kandidat og HB medlem. Har i denne omgang siddet i HB siden 
årsmødet i 2012. Jeg er tovholder for Job og dagpengekampagnen og 
medlem af det faglige landsudvalg.

Arbejdslivet foregår i FOA, hvor jeg er formand for den pædagogi-
ske sektor og medlem af forbundets daglige ledelse.
  

Janne Gleerup, Valby
Jeg har siddet i HB i det forgangne år og gen-
opstiller, fordi jeg gerne fortsat vil bidra-
ge til listens interne politikudvikling og det 
ideologiske og strategiske grundlag for så-
vel vores parlamentariske som udenoms-
parlamentariske arbejde. Det er ingen hem-
melighed, at vi på den parlamentariske sce-
ne gennem året har været udfordret af den 
enorme skuffelse, som den nye regering har 
vist sig at være. 

Vores strategiske manøvrerum har været beskedent og konse-
kvenserne heraf også livligt omdiskuteret undervejs. Debatten er 
vigtig og jeg vil gerne være med til at nytænke den balance, hvor vi 
på den ene side udnytter realpolitiske indflydelsesmuligheder, men 
på den anden side samtidig tydeliggør nødvendigheden af et radikalt 
brud med den førte politik – uanset hvilke partier som står bag!

Samtidig vil jeg gerne fortsat vil lægge kræfter i den interne orga-
nisatoriske udvikling, så vores vokseværk bliver omsat i optimal po-
litisk styrke, dvs. at vores socialistiske forandringskrav slår stærke-
re igennem i bevægelsesarbejde, lokalpolitisk og nationalt. Opgaven 
er her at udvikle medlemsdemokratiet og skabe et alsidigt politisk ak-
tivistisk miljø som både nye som gamle medlemmer har lyst til at en-
gagere sig i. 

Jeg er til daglig arbejdslivsforsker og brænder især for ufaglærte og 
kortuddannedes arbejdsliv. Jeg er 39 år, mor til en teenager har været 
aktiv i listen i over 15 år. Skriv gerne, hvis du ønsker at høre nærmere 
om mine politiske erfaringer og interesser. 
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Jean Thierry, Nordvest
Vi står med et rigtigt stort problem. Vi fik en 
ny regering og en ny politik, men politikken 
er efterhånden på mange punkter værre, 
end den var under Løkke.

Jeg mener at vores politik var helt rigtig 
i sommeren 2012, vi erkendte, at regerin-
gen var blevet blå og meldte klart ud, at vi 
ikke var støtteparti, og at alle svinestreger-
ne skulle omgøres eller kompenseres ”krone 
for krone”. Siden gik det ikke helt sådan, og det var en fejl.

Vores Årsmødebeslutning i 2010 omkring finansloven var helt rig-
tig, vi skal ikke stemme for en finanslov, der opsummerer årets ved-
tagne forringelser. At vi ikke holdt fast i det i, har nok givet Corydon 
blod på tanden, og resultatet ser vi nu.  Jeg er imod, at HB omfortol-
ker i Årsmødebeslutninger, det kan minde lidt om Orwells ”Kammerat  
Napoleon”, som bør være en advarsel for os alle.

Vi er genstand for en masse menneskers håb. Mennesker, som vi 
ikke må skuffe ved at give efter overfor den EU-styrede højredrejni 
ng. Mennesker som vi i stedet skal inddrage i at arbejde for og skabe de 
forandringer, vi ønsker. 

Enhedslisten er et velfærdsparti, men ikke kun et velfærdsparti, vi 
skal blive meget bedre til at udvikle og fortælle om vores forslag til 
bæredygtig produktion, grøn omstilling og et gennemført socialistisk 
demokrati. 

Vi skal orientere os efter almindelige menneskers liv i DK og i Ver-
den og efter vores visioner, ikke så meget efter spillet på Christians-
borg. Den nuværende regering bør stilles stolen for døren.
  

Jeanne Toxværd, Gentofte
Enhedslisten er Danmarks eneste sociali-
stiske parti – og det skal vi blive ved med at 
være! 

Vi skal holde fast i at bevægelser og par-
lament skal arbejde sammen. Vi skal være 
tydelige og vi skal være markante, vores 
autenticitet er vores styrke!

Jeg vil arbejde for et stærkt HB hvor sam-
arbejdet internt i partiet styrkes og hvor vi 
hurtigt kan reagere i samarbejdet med bevægelserne. Enhedslisten 
skal være til stede i det Europæiske forår og være klare i vores kri-
tik af en regering der burde samarbejde med os, men har glemt deres 
værdier. Enhedslisten kan ikke lægge stemmer til en velfærdsafvik-
lende politik, men skal til enhver tid være med i velfærdsudviklende 
tiltag. Vi skal ikke holde fast i velfærdsstaten som den var, men sætte 
dagsordnen for hvordan velfærdsstaten skal være.

Efter snart 13 års sort politik hvor individualisme har været  
omdrejningspunktet, skal Enhedslisten fokusere på det sociale  
ansvar og den sociale afhængighed som forudsætningen for en dyna-
misk socialistisk samfunds udvikling. 

Som specialpædagogisk konsulent har jeg set al for meget elen-
dighed i Danmark og det er kun Enhedslisten der kan rydde op i det  
morads liberalismen og neoliberalismen har efterladt til vores børn og 
unge.

Jeg har i flere år været kontaktperson i Enhedslisten Gentofte 
hvor vi arbejder kollektivt og forsøger at sætte en rød dagsorden i en  
borgerlig kommune – det kan være op ad bakke, men det er ikke umu-
ligt! 
  

Jens Otto Madsen, Thy-Mors
Enhedslisten kan vinde endnu mere op-
bakning end vi har i dag, og vi kan blive et 
parti der via medlemmerne er langt mere  
aktive i dagligdagen. Det er den nye hoved-
bestyrelses vigtigste opgave at understøt-
te en sådan proces.

Vi skal overbevise vælgerne ved et fol-
ketingsvalg – som kan komme hvornår det 
skal være, fordi vi har en svigagtig SRSF- 
regering som modsat deres valgløfter gennemfører ’blå nedskærings-
politik’ som lader folk på overførselsindkomster betale for krisepoli-
tikken – og ved det kommende kommunalvalg i november, at en stem-
me på Liste Ø er en sikker stemme på et parti, der ”gør hvad vi siger, og 
siger hvad vi gør”. Vi skal have troværdighed i højsæde i valgkampe og 
i den daglige politik.

Jeg har været aktivt med på venstrefløjen siden starten af 70’erne 
– både som aktivist og i perioder på tillidsposter. Således har jeg sid-
det i hovedbestyrelsen de sidste 2 år. Jeg brænder for socialismen, og 
det har jeg tænkt mig at gøre mange år i endnu. Min erfaring siger mig, 
at det vigtigste ikke er, hvem der har regeringsmagten (selv om det 
er vigtigt!), men hvor stærkt alliancen er mellem de folkelige bevæg- 
elser og deres parlamentariske talerør. 

Enhedslisten vigtigste opgave er at fremstå med et på en gang tro-
værdigt og visionært alternativ til den konsensus-kapitalistiske tan-
kegang, der præger alle de forenede folketingspartier. 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. Kampen for en de-
mokratiske produktion (= socialisme) mod markedskræfternes hær-
gen, er den vigtigste politiske kamp.

Jeg bor i Nordvestjylland og føler jeg mig derfor forpligtet over for 
de massive problemer ’Udkantsdanmark’ har – herunder mærkbar af-
vandring af unge og børnefamilier, og vil forsøge via HB at få oppriori-
teret Enhedslistens politikudvikling på området.

Til daglig er jeg rektor på Thy-Mors HF & VUC i Thisted. Familiemæs-
sigt er jeg beriget med fire børn og 3 børnebørn.  Jeg anser mig selv 
som et loyalt, men kritisk medlem af Enhedslisten, der stiller, når det 
er nødvendigt – eksempelvis i kampen mod Nationalt Testcenter for 
Havvindmøller – placeret midt i unik natur i Nordthy. 
  

Kathrine Walentin Jensen, Møn
Jeg er 50 år og en brændende ildsjæl. Jeg har 
gennem 25 år arbejdet professionelt & in-
ternationalt for at skabe respekt for men-
neskerettigheder (især i Asien, Afrika og 
Afghanistan).

Jeg stiller nu op til Enhedslistens Hoved-
bestyrelse, fordi jeg godt vil gøre en forskel 
for og i Danmark. Menneskerettighederne 
trænger i den grad i dag til at blive respek-
teret i dagens Danmark.

Jeg er cand.jur., LLM med speciale og erfaring i Menneskerettig- 
heder, Krigs- og Konfliktsret samt Havret (herunder pirateri).

Jeg har altid været socialist & besidder desuden et stort skrive- og 
organisationstalent.

Hvis jeg ikke bliver valgt ind i hovedbestyrelsen, vil jeg med lige 
stor begejstring male bannere og plakater (-er også autodidakt kunst- 
maler på Møn) . & deltage i Enhedslistens (- og andres) demonstrati-
oner for en bedre Verden herunder også for alle, der lever i Danmark.

PS. Jeg er desuden Mor til en vidunderlig søn på 14 år, Janus. 
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Katrine Toft Mikkelsen,  
Brønshøj-Vanløse
Jeg genopstiller hermed til Enhedslistens 
Hovedbestyrelse.

Enhedslisten er ikke - og skal ikke være - en 
vælgerforening. Vi er et parti, der bygger på 
aktive medlemmer, der både i lokalafdelin-
gerne og gennem deres aktiviteter som fag-
ligt aktive, studerende, forældre, NGO-akti-
vister og meget mere, hver dag kæmper for 
et andet og bedre samfund. Det betyder, at HB som partiets ledelse 
har en kæmpe opgave i at inspirere, koordinere og støtte alle disse ak-
tiviteter. Det skal vi i HB blive meget bedre til. Det betyder ikke, at HB 
ikke skal forholde sig til, hvad der foregår i Folketinget. Tvært imod 
er det vigtigt, at også folketingsarbejdet understøtter de aktiviteter, 
der er - både blandt Enhedslistens medlemmer og i befolkningen som  
helhed. Og her skal vi ikke lade os begrænse af, hvad der er ”parlamen-
tarisk muligt”, (eller hvad f.eks. fagforeningsbosserne vil være med 
til), men i højere grad vurdere, hvad der kan skabe og styrke bevæg- 
else. Ligesom vi skal blive bedre til at præsentere alternativer til de 
kapitalistiske kriseløsninger.

Jeg er 42 år, har været medlem af Enhedslisten siden 1994 og har 
siddet i Hovedbestyrelsen 1 år samt 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. Jeg er uddannet cand.scient.pol. og arbejder 
som faglig sagsbehandler i en fagforening.  Og så har jeg en blog på 
Modkraft.dk, hvor man eventuelt kan læse mere.
  

Lasse Olsen, Aalborg
Arbejderdigteren Carl Scharnberg skrev: 
Henvend dig til andre i et sprog, de forstår. 
Forstår de dig ikke, er fejlen din. I Enheds-
listen har vi taget hans ord til os og formår 
at formulere socialistisk politik, der når ud 
over rampen. Det er en væsentlig del af for-
klaringen på vores fremgang.

Enhedslisten vokser, og kommunalval-
get til november vil slå fast, at Enhedslisten 
omsider er et landsdækkende parti. Ikke blot kan folk stemme på os 
landet over – vi kan forvente at blive repræsenteret i flere kommu-
ner end nogensinde før. Det giver en masse muligheder, men det stil-
ler også nye krav til vores partiorganisation.

En central opgave for Enhedslisten i den kommende tid bliver at om-
forme skuffelsen og utilfredsheden med regeringens løftebrud og ne-
oliberalistiske reformer til håb og kampgejst. SU-reformen, kontant-
hjælpsreformen, manglen på permanente løsninger for de arbejdslø-
se osv. viser, at det er begrænset, hvad vi kan udrette parlamentarisk. 
Vi rykker intet uden folkeligt pres, og det skal vi være med til at ska-
be. Bl.a. derfor har jeg sammen med et par gode kammerater taget ini-
tiativ til en arbejdsløshedskaravane fra Aalborg til København i juni. 
Tjek karavanen2013.dk for mere info.

Jeg stiller op til min tredje periode i HB, hvor jeg bl.a. gerne være med 
til at forberede vores kommunalvalgkamp. Til daglig skriver jeg spe-
ciale om krisen i eurozonen, og hvis alt går vel, er jeg cand.scient.adm. 
til maj. Jeg er 32 år og bor i Aalborg med min kone og vores to børn.

lassepno@gmail.com 

Lene Rygaard Jessen,  
Albertslund
53 år, folkeskolelærer.
Enhedslisten er ”Det lille lys i Mørket”, for 
stadigt flere mennesker. Perioden siden sid-
ste årsmøde har budt på kæmpe udfordrin-
ger, dels fordi vi har peget på en statsmini-
ster der viser sig at være ny-liberal, dels for-
di vi med Enhedslistens ja til finansloven, 
har bragt frustrationerne langt ind i vores 
egne rækker. Jeg mener finansloven var en opsummering af et års 
nedskæringer gennemført med de borgerlige partier. Desuden skul-
le de, som stod til at falde ud af dagpengesystemet, være sikret bedre. 
Som et minimum burde vi have kæmpet for et års ekstra dagpenge/
uddannelses-ret. Dermed ville næste finanslov kunne bruges til yder-
ligere forlængelse. 

Sådan blev det ikke, og jeg kom til at sidde i mindretallet i HB, hvilket 
har været en ejendommelig oplevelse. For om end flertallet har væ-
ret markant lille (ofte én stemme), så har man benyttet denne magt til 
mindste detalje. I en ny Hovedbestyrelse håber jeg ikke, at komme til 
at opleve dette igen. 

Vi skal være partiet, der giver plads til mindretal, både i vores socia-
listiske drømmesamfund og i vores egne rækker. Vi skal turde samar-
bejde med andre bevægelser og organisationer, også selv om vi ikke 
er enige i alt.

Jeg sidder i ledelsen i Albertslund, har siddet i HB i tre år, arbejder i 
lærernetværket og lidt i boligudvalget.

Jeg er mor til tre, farmor til to, og bor til leje i Albertslund.

rygaardj@gmail.com 

Line Barfod, Ydre Nørrebro
Det står i dag klart for alle, at den regering 
der kom til magten i 2011, ikke har viljen til 
at skabe de samfundsforandringer, der er 
behov for, hvis vi skal skabe et samfund, der 
tager hensyn til mennesker og miljø frem 
for muligheden for at tjene penge.

Det giver en stor risiko for at mange giver 
op og enten ophører med at deltage i demo-
kratiet, bliver sofavælgere. Eller tænker at 
den ene blå regering kan være lige så slem som den anden og derfor 
stemmer på Venstre eller Dansk Folkeparti.

Derfor er der endnu stærkere behov for, at Enhedslisten formår at 
være med til at skabe både store og små bevægelser, så vi kan være 
med til give folk en tro på, at forandring er mulig og at de kan være 
med til at skabe den.

Vi skal fortsætte den opbygning og styrkelse af partiet vi har sat i 
gang. Styrke den interne uddannelse, så endnu flere lærer at organi-
sere. Så vi får stærke afdelinger, udvalg og netværk.

I det kommende år er det især kommunal- og regionsvalget der gi-
ver gode muligheder for at skabe lokale bevægelser og samarbejde 
med fagbevægelse, miljøbevægelser og andre om at skabe lokale for-
andringer. Og vise helt konkret, hvordan der kan skabes arbejdsplad-
ser til de mange der falder ud af dagpengesystemet og de mange, der 
allerede er sat udenfor. Meget gerne med inspiration fra bevægelser i 
andre lande. Vi skal ikke vente på at få noget vedtaget i folketinget, 
men gå igang lokalt.

Jeg vil gerne fortsat arbejde i hovedbestyrelse og forretningsud-
valg for at fremme denne udvikling. Jeg bor på Ydre Nørrebro i Køben-
havn og arbejder som advokat.
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Lole Møller, Brønshøj-Vanløse
I et år med kommunevalg skal Enhedslisten 
stille sig i spidsen for at rulle de seneste års 
mange forringelser tilbage og styrke fæl-
lesskabet.

Der er nu Enhedslisten skal være med til 
at gøre nedenstående profeti til skamme:
•	 Først snuppede de biblioteket, men det 

var sjældent du brugte det.
•	 Så lukkede de skolen, men dine børn gik 

der på sidste år.
•	 Så forringede de dagpengene, men du var hverken syg eller ar-

bejdsløs.
•	 Så forringede de efterlønnen og forhøjede pensionsalderen, men 

du var ung og det lå langt ude i fremtiden.
•	 Så manglede der uddannelses- og praktikpladser, men du var selv 

godt i vej.
Da du endelig havde brug for omsorg, hjælp og støtte fra fællesska-

bet, var det hele privatiseret, udliciteret og med brugerbetaling over 
hele linjen.
(Frit efter den tyske præst Martin Niemüller)

Vi skal vinde befolkningen for en ny kurs, der bryder med nedskæ-
rings- og liberaliseringspolitikken og giver solidariske svar på den 
økonomiske krise. 

Det bliver en vigtig opgave at inddrage alle nye medlemmers viden 
og resurser. Det vil gøre Enhedslisten mere slagkraftig, samtidig med 
at forbindelserne  til de folkelige bevægelser styrkes.

Jeg er cand.mag. i samfundsfag og historie og har i en lang årrække 
især arbejdet med social- og arbejdsmarkedspolitik som landssekre-
tær i Socialpolitisk Forening. Jeg har siddet i HB og FU i de sidste par 
år og bl.a. arbejdet med at etablere det socialpolitiske udvalg. Det ar-
bejde vil jeg gerne fortsætte. Det giver god mening i tilværelsen som 
pensionist.
  

Lone Degn, Aarhus
42 år, pædagog

Jeg er medlem i Århus og sidder pt. i be-
styrelsen. Særlige fokusområder: velfærd, 
international spørgsmål og fagligt arbejde.

Jeg stiller op til HB af to årsager:
1.  Enhedslisten skal ikke blot være bevæ-

gelsernes parti, men partiet der skaber 
bevægelse. Dvs. at vi skal stille krav til 
fx fagbevægelsen. Det skal vi ikke gøre, 
fordi vi tror, at fagtoppen dropper sin loyalitet over for regeringen, 
blot fordi vi beder om det, men fordi vi skal inspirere fagforenin-
gens medlemmer til at organiseres sig if.t. deres faglige organisa-
tion. Vi kan ikke nøjes med et mantra om, at ”man skal være aktiv 
i sin fagforening”. Det får ikke medlemmer til pludselig at organi- 
sere sig. Derfor var beslutningen om dobbeltorganisering klog.

2.  Forløbet omkring finansloven og slutresultatet viser, at det er 
svært at være støtteparti. Jeg vil arbejde for, at Enhedslisten har 
den principielle holdning, kun at indgå aftaler der er en markant 
forbedring. Hvis der er tale om pakkeløsninger, må vi kunne se et 
opgør med borgerlig politik, uanset om regeringen er rød eller blå. 
Et opgør kræver mere, end nogle forbedringer og indeholder ingen 
forringelser. Det betyder at vi ikke kan indgå aftaler, hvis præmis-
sen hviler på et forkert grundlag, fx. at alle må bidrage til at løse 
krisen. Vi skal stemme for og foreslå forbedringer, men vi skal ikke 
indgå aftaler, der tager fra en del af arbejderklassen for at give til 
en anden. Vi skal være partiet der viser et alternativ til det bestå-
ende.

  

Marius Borg, Gentofte
Kære medlemmer af Enhedslisten 

Jeg er bekymret for Enhedslisten, det 
er som om de mange medlemmer og folke-
tingskandidater er steget os til hovedet, det 
var som om HB og Folketingsgruppenfølte 
sig ansvarlige for regeringens overlevelse , 
så de lod sig presse til at stemme for noget 
som de ikke havde mandat til fra årsmødet.

Så lad mig gøre det helt klart... den kom-
mende Hovedbestyrelse er, som den forrige,

bundet af det mandat vi som delegerede pålægger dem, og det er 
vigtigt at huske at det erårsmødet og ikke regeringen der skal define-
re hvad enhedslisten mener og finder ansvarligt.

Envidere finder jeg det foruroligende, at jeg bliver ved med at høre 
små fugle synge om ting såsom eget ungdomsparti og egne EU-par-
lamentarikere. Vi i enhedslisten er bevægelsernes og medlem- 
mernes parti, vi skal også i fremtiden kæmpe for de svageste i sam-
fundet - også selv om det kommer til at spænde ben for den til enhver 
tid siddenderegering.

Sådan var det parti som jeg meldte mig ind i for ca. 10 år siden, og 
derfor vil jeg gerne iHB for at bevare og udvikle det i en stadig mere 
solidarisk retning. 

Med venlig hilsen Marius Borg, 41 år fra Gentofte.
  

Michael Voss, Frederiksberg
Jeg vil arbejde for, at Enhedslisten bliver et 
parti:
•	  som skaber bevægelse
•	 som udfordrer de partiledelser, der har 

skuffet deres vælgere så meget, at vi risi-
kerer, at VKO vender tilbage

•	 som udfordrer de rammer, der sættes 
af den nyliberalistiske forståelse og det  
kapitalistiske system.

•	 HB har et stort ansvar for at formulere perspektiverne, tage initia-
tiv og koordinere indsatsen i alle dele af partiet.

•	 I forhold til den aktuelle situation mener jeg:
•	  Vi har været gode til at formulere indignation over klassesamfun-

det og en politik, som gav  ner arbejderklassen. Men vi har ikke væ-
ret gode nok til at formulere systemoverskridende krav, der viser 
en anden vej ud af krisen.

•	  Vi har vedtaget den helt rigtige indsats på det rette tidspunkt med 
Job- og Dagpengekampagnen. Men vi har ikke været gode nok til at 
bruge partiets samlede kræfter og hinanden til at skabe bevægel-
se uden for partiet.

•	  Vores folketingsgruppe reagerede godt og skarp efter skattefor-
liget med budskabet om, at regeringens politik står i fundamental 
modsætning til vores. Men gruppen og HB ødelagde det igen med 
finanslovsforliget, som svækkede muligheden for bevægelse og 
gjorde vores krav og betingelser utroværdige.

Jeg har været medlem siden 1989 og har været ansat i 10 år i folke-
tingssekretariatet. Jeg har deltaget i gadeaktiviteter, politiske ana-
lyser og strategiske debatter og er nu medlem af Frederiksberg afd. 
Jeg er 59 år, informationskonsulent, lever på 25. år sammen med min  
kæreste og har to voksne børn.
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Mikael Hertoft, Østerbro
I foråret 2013 bliver overenskomsten for 
offentligt ansatte, den centrale kamp.  
Regeringen angriber lærernes arbejds-
tid for at knække en stærk og velorganise-
ret gruppe.  Så kan de presse alle arbejder-
grupper. Sødemidlet på den bitre pille er  
en ”folkeskolereform”. Jeg har selv et barn i 
en skole, og han siger at der ikke er et af bør-
nene i hans skole, der har lyst til at gå læn-
gere i skole. Han er skoletræt, som mange andre børn. Det vil blive 
værre når mand stjæler af hans fritid.

Opgaven i foråret bliver at Enhedslisten fastholder en skarp kritik 
af ”reformen” og støtte lærere og pædagoger. 

Diskussionen om folkeskolen peger frem mod kommunalvalget. 
Hvis skolerne skal være bedre, kræver det flere penge. Vi må kræve 
flere penge til folkeskolerne i næste års finanslov. Den skal laves sam-
tidig med kommunalvalget i november. Vi må også kræve demokrati i 
skolereformen. Det er lærere, forældre og børnene, der skal bestem-
me, hvordan skolen skal være. 

Enhedslisten har fået 12 folketingsmedlemmer, mange ansatte og 
nye medlemmer. Men vi har stadig en svag organisation.  

Vi kan styrke organisationen med et bedre medlemsblad. Derfor har 
jeg i den sidste periode været glad for at repræsentere HB i Rød+Grøns 
redaktion. Jeg håber Rød+Grøn snart kommer hver 14. dag og bliver et 
bredt samfundskritisk medium. 

Enhedslisten skal være en stærk organisation for at inspirere folket 
til socialistisk forandring.

56 år, lærer for indvandrere, 3 børn, Østerbro.
  

Mikkel Larsen, Blågård
SRSF-regeringen fører en benhård klasse-
politik, som Løkke og Fogh kun turde drøm-
me om, da de havde regeringsmagten - og 
der er foreløbig intet der tyder på, at det bli-
ver bedre. Derfor må vi i Enhedslisten nu 
grundigt overveje tilgangen til den sidden-
de regering. 

Strategien om at trække regeringen til 
venstre har ikke virket, og vores forskelli-
ge udmeldinger virker mere og mere som teatertorden. Derfor er det 
nødvendigt, at vi ikke kun peger fingre, men også kigger indad, og 
overvejer de forskellige muligheder vi har - parlamentariske såvel 
som udenomsparlamentariske.

Hvis vi på sigt skal bevare vores troværdighed som parti, er der be-
hov for en markant skærpelse af Enhedslistens kurs overfor regerin-
gen. Der er ingen, som ønsker VKO tilbage, men det er nødvendigt med 
et opgør med den førte politik - uanset hvad Statsministeren hedder. 
Diskussionen er bestemt ikke nem. Ikke desto mindre må den kom-
mende hovedbestyrelse tage nogle alvorlige drøftelser omkring den 
fremadrettede strategi i forhold til regeringen. Drøftelser jeg meget 
gerne tager del i, og medansvar for.

Jeg er 30 år gammel, og har været medlem af Enhedslisten siden 
2007. Jeg har tidligere været aktiv i Enhedslisten – Vesterbro, hvor jeg 
sad i arbejdsudvalget, og er pt. en del af bestyrelsen i Enhedslisten – 
Blågård.  

Til daglig arbejder jeg som konsulent i Dansk Socialrådgiverfor-
ening, og kan bidrage med 5 års erfaring med organisatorisk og stra-
tegisk arbejde fra fagbevægelsen.
  

Mikkel Warming, Sydhavnen
Vi skal bygge partiet op til en organisatorisk 
og ideologisk kraft, som sammen med an-
dre progressive kræfter kan flytte og sæt-
te dagsordener. Ved kommunalvalget skal 
vi bruge den enestående chance for at  bli-
ve en uomgængelig lokal politisk kraft over 
hele landet. 

Jeg kender kommunalpolitikkens mulig-
heder og faldgruber, og vil gerne bidrage 
med lokalpolitisk fokus , sammen med respekt for afdelingernes loka-
le afgørelser.

Venstrefløjen er i den største krise i mange år. S-SF flytter den po-
litiske dagsorden markant til højre. Skuffelsen fører til desillusion,  
sikker borgerlig valgsejr og risiko for om muligt endnu værre liberalis-
me efter næste valg. 

Enhedslistens opgave er vigtigere end nogensinde før. I og uden-
for parlamentet skal vi genrejse venstrefløjen efter regeringens fallit.

Vi skal skabe tro på at socialismen ikke er forældet - og at politisk 
aktivisme skaber forandring. Derfor skal vi blive endnu bedre til at 
give konkrete og troværdige svar på den økonomiske krises proble-
mer. Vi skal omforme højtflyvende paroler til konkret politik, og kom-
binere klare holdninger med konkrete resultate.

Og der må naturligvis ikke være skygge af tvivl om vores forhold til 
demokrati og de personlige frihedsrettigheder.

Jeg er 43 år, i gang med mit sidste år som socialborgmester i Køben-
havn og bor i Sydhavnen - halvdelen af tiden med min datter på 11. 
Jeg har været aktiv på venstrefløjen i over 25 år (I Enhedslisten siden 
1996), og er ikke medlem af andre partier.  
  

Mogens Duclos Julsdorf, Slagelse
Krisen er belejligt brugt til at afmontere vel-
færdsstaten. Desværre ser det ud til at dan-
skerne er blevet hypnotiseret ind i en ko-
matøs tilstand af regeringens dagsorden. 
De skal vækkes af deres koma, da regerin-
gen reelt ikke vil andet end føre neo-liberal  
politik. 

Jeg vil ikke holde hånden under dem, det 
er vi i EL ikke sat i verden for og det er slut 
med at redde dem.

Vi har i år desuden en enestående chance for at blive repræsente-
ret i kommuner og regioner. Vi står stærkt nationalt og det skal ud-
nyttes. Vi skal have platforme til at påvirke de lokale medier, bevæ-
gelser og befolkning og det er meget vigtigt at vi får sat solidariske 
fingeraftryk.

Vi skal ud og give udtryk for vores frustration og vi skal være alle 
steder: på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne, i idrætshaller, 
kort sagt: Alle steder! Klassekampen føres ikke på Borgen, men på ga-
den!

Vi skal kræve en tilbagerulning af velfærdsforringelserne, alter-
nativt 100% kompensation. Går regeringen ikke med til det, så kan vi 
ikke længere være det parlamentariske grundlag, og så må den væl-
tes. Nu SKAL der trækkes en streg i sandet.

Vi skal give al den støtte vores kandidater i kommuner og regioner 
og at skal arbejde hårdt for at stille op alle steder. Vi skal klæde kandi-
daterne på, så vi også lokalt kan stå som det eneste alternativ til ned-
skæringspolitikken.

Jeg er 40 år, gift med Katarina og har to børn, Beatrice på 5 år der er 
multihandikappet og Laurits på 3. Jeg går hjemme pga Beatrice, men 
er uddannet HKer.
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Morten Lundberg, Næstved
31 år, bor i Næstved. Arbejder på VUC som 
HF-lærer og studievejleder.

Vi er et parti i rivende udvikling. På års-
mødet sidste år grinede vi lidt af visionerne 
om at opnå støtte fra 10 % af vælgerbefolk-
ningen ved næste folketingsvalg – nu gri-
ner vi ikke længere af den tanke. Samtidigt 
er medlemstilgangen overvældende. Begge 
disse forhold kræver en stærk organisati-
on og stadigt større mod i den politiske dagsorden. Jeg tror at Enheds- 
listen er klar til udfordringen og jeg vil gerne tage medansvar for at 
løfte den opgave i HB.

Min tilgang til politisk arbejde har altid været at man skal være 
aktiv der hvor man er. Derfor har jeg, siden jeg trådte mine politi-
ske barnesko i Rebel og var med til at stifte SUF, lagt mine kræfter i 
elev- og studenterpolitik og i relevante fagpolitiske sammenhænge.  
Desuden er jeg for tiden aktiv i organiseringen af initiativet bag Bon-
dens Marked der har som sit erklærede mål at fremme lokal land-
brugsproduktion og forbindelsen mellem små kvalitetsproducenter 
og kunderne. Af tidligere hverv i eller i nærheden af Enhedslisten har 
jeg bl.a. været ledelsesmedlem og sekretariatsansvarlig i SUF (sad i 
den første ledelse og var med til at starte sekretariatet i Studiestræ-
de), kontaktperson for Enhedslisten Frederiksberg og for nuværende 
bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Næstved. 

Jeg kan bibringe HB solid erfaring, organisatorisk indsigt og et ind-
blik i hvordan verden ser ud udenfor København. Efter 12 års aktivt 
medlemskab af Enhedslisten, er jeg klar til at tage et større ansvar 
for partiets stadigt vanskelligere løbende politiske og organisatori-
ske prioriteringer.
  

Namdar Khezri
Socialdarwinismen har været og er her-
skende ideologi i kapitalist og kolonialist 
stater i vest europa og USA længe siden.  
Socialdarwinismen sige:  -Samfundets klas-
sedeling er naturlig og hellig og 2-udenrigs-
politisk retfærdiggøre hvide europæere ret 
til at beherske verden, men den tankegang, 
kærlighed til profit og bedre våbentekno-
logi vest Europa og USA started koloni- 
krige og gjorde befolkning i LatinAmerica, Afrika og Asia slaver i deres 
egne lande, millioner af sorte, indianere og asiater døde som slaver af 
sult og sygdom. Efter anden verden krig, USA med sine vasall stater i 
vest Europa dannede super staten Nato. Nato er en militær og politi-
state med kriminale bander som reservearmy. I USN (United states of 
Nato) parlamenter, fagforeninger og massemedia er arbejderklassens 
opium, og dere opgave er at holde arbejderkllassen i ro, holde mono-
polkapitalismen i live og legitimere ny kolonialismen. 

 I tredje verden de nationer som siger nej til USA imperialism enten 
udsat for blokade som Cuba eller humanitiske tæppebombardement 
som Vietnam fra 1946-1975 og Libyen eller folkevalgte regeringer bli-
ver udsat for blodige militærkup fx Iran 1953, Chile 1973 og Indonesi-
en 1965 som en million Indonesiske kommunister blev slagted, derfor 
får jeg kvalme når imperialismens papegøjer som Barak Hossain Oba-
ma, Danske Dizzy Valley og Stoned Giddy taler om civil beskyttende 
krige og Tæppebombardementer. Jeg vil sætte X ved krigsmodstander 
1. Anna Rytter 2 – Mikael Hertoft 3 Hans Jørgen Vad 4- Helge Bo Jen-
sen og jeg vil hellere se dem i folketinget i dag. 
  

Ole Donbæk Jensen, Blågård
Vi er gået fra enkeltsagsparti til den vig-
tigste opposition, og alternativ til ny-libe-
ralismen i Danmark. Vi har ansvaret for at 
repræsentere de 100 tusinder af menne-
sker, der tiltrækkes af Enhedslistens politik 
og organisation, på grund af vores fokus på 
job og dagpenge og vores opposition til blå  
politik, også når den kommer fra SF- S eller 
R.

Ved at mobilisere os selv, bidrager vi til - og styrker bevægelser af 
de arbejdsløse, kontanthjælpsramte, langtidssyge og studerende. 
Men vi er ikke selv hele bevægelsen, vi skal usekterisk samarbejde 
med alle, der vil kæmpe for en solidarisk og rød politik, også på tværs 
af landegrænserne.

Arbejdet i fagbevægelsen skal styrkes, vi deltager i det opgør, der 
er i gang mod følgagtige forbundsledelser og LO`s underordning un-
der regeringens politik. Lærernes kamp for en god overenskomst og 
arbejdstidsaftale, skal have vores fulde støtte.

Vi har en kæmpechance for rigtigt mange nyvalgte til kommunal-
valget, der støttes og får hjælp fra resten af partiet. 

Til EU valget udtrykker vi bedst kritikken og modstanden mod EU’s 
krisepolitik ved selvstændig opstilling og alliance med de kæmpende 
venstrekræfter i Europa.

Jeg var en del af det flertal i HB, der godkendte Finanslovsaftalen.
Jeg har siddet i HB i 2012-13, og i flere perioder fra Enhedslistens start. 
Jeg var medlem af Venstresocialisterne frem til 93. Jeg er 56 år, faglig 
sekretær i en3F afdeling, medlem af FLU , bor på Nørrebro. Er gift og 
har to børn og to børnebørn.
  

Ole Waagensen, Lolland
 Taktiske overvejelser er naturligvis helt le-
gale, men helt ærligt, enhedslisten såvel 
som den almindelige befolkning, holder ikke 
til endnu en blåstempling af en så asocial og 
arbejderfjendsk politik, som den nuværen-
de regering fører.

 Hvis ikke nu, hvornår skal vi så sige fra?
 Jamen så risikerer vi en borgerlig rege-

ring – javist. Men hvis vi lader os tvinge til et 
ja,  til hvad som helst med begrundelsen, at vi ikke kan sige fra, så bli-
ver vores politiske ståsted ligegyldigt, uden mening.

 Hvori ligger meningen med højt at råbe asocialt, hvis man 6 måne-
der senere blåstempler politikken?

 Vi svigter os selv, vi svigter vores politiske udgangspunkt og ikke 
mindst svigter vi den danske arbejderklasse, hvis vi ikke tør stå fast.

 Regeringen har fremlagt en politik, der betyder at aktionærernes 
lommer vil sprænges, mens arbejdsløsheden uomgængeligt vil stige, 
samtidig med at mindstelønnen sættes under massivt pres.
   



35Årsmøde 2013

Paw Nielsen, Middelfart
Jeg bor i Nr. Åby på Fyn, er 36 år, postarbej-
der, gift og har 3 børn i alderen fra 1 – 11 år.

Mine 3 hovedgrunde for at stille op er:
Jeg tror fortsat på at vores mål ikke blot er 

taburetter i Folketinget, men et socialistisk 
Danmark opbygget nedefra af græsrødder 
og aktivister.

Jeg vil arbejde for at Enhedslisten bliver 
hele landets parti. Dette skal ske ved støtte 
og hjælp til de små afdelinger rundt om i Danmark som desværre også 
ofte i vores eget parti overses.

Jeg vil arbejde for at Enhedslisten styrker samarbejdet med fagbe-
vægelsen og udnytte dette til at forsøge at trække Danmark i en rø-
dere retning.

En stemme på mig er en stemme på en arbejder fra det tyndt befol-
kede Danmark som vil arbejde og kæmpe for at vi fastholder og udvik-
ler vores parti. Både i storbyerne og i provinsens mindre byer, for uden 
aktivister og synlighed i hele Danmark vil man ikke kunne fastholde 
og forøge vores partis styrke og størrelse.
  

Per Clausen, Aalborg
Udviklingen efter valget har bekræftet, at 
Socialdemokratiet aldrig for alvor vil udfor-
dre de økonomiske magthavere, med min-
dre der er et massivt folkeligt pres. Derfor er 
den vigtigste aktuelle opgave for Enhedsli-
sten at medvirke til at udvikle og styrke en 
bred bevægelse mod regeringens økonomi-
ske politik.

Afsløringer af konsekvenserne af rege-
ringens politik og et ideologisk opgør med den borgerlige ideologi, som 
ligger bag denne politik, er et led i at styrke modstanden i befolknin-
gen. Samme funktion har det at fremlægge konkrete forslag, som op-
fattes som realistiske, men afgørende bryder med regeringens politik.

Vi skal fastholde, at regeringen altid har et alternativ til at føre bor-
gerlig politik sammen med regeringen. Nemlig at gennemføre røde og 
grønne løsninger sammen med os. Til gengæld må det også stå klart, 
at vi ikke spænder noget sikkerhedsnet ud under regeringen. 

I HB vil jeg arbejde for at sikre sammenhæng mellem vores initiati-
ver i og uden for folketinget, som jeg forsøgt i de foregående perioder 
som medlem af folketinget og HB/FU.

Jeg er 58 år, bor i Aalborg.
  

Pernille Skipper, Vesterbro
Hvis nogen skulle have været i tvivl, har det 
seneste år gjort det klart for enhver, at for-
andringer til gavn for velfærdssamfundet, 
fællesskabet og solidariteten ikke kommer 
gennem folketinget. Regeringens ekstre-
me højreskred har med tydelighed vist, at 
forandringer kun kan komme med et mas-
sivt folkeligt pres, og det er på tide, at vi som 
parti tager bestik af den viden – også i prak-
sis. 

Tidens store politiske udfordringer kræver en stærk politisk ledel-
se – som skal være i stand til at sætte retning for hele partiet. Derfor 
skal den kommende tid skal bruges på at opbygge Enhedslistens ak-
tiviteter lokalt og i bevægelserne. Det er Enhedslistens medlemmer, 
der skal gå forrest, og det er hovedbestyrelsens opgave at facilitere 
det. Derfor skal tiden bruges på at lægge de overordnede politiske lin-
jer for partiarbejdet og udvikle og forstå arbejdet i bevægelserne. Bru-
ger hovedbestyrelsen for meget tid på lovgivning og beslutningsfor-
slag i Folketinget, går vi glip af muligheden for at skabe forandring.

Det er i sagens natur svært som folketingsmedlem at gå forrest i 
bevægelsesarbejdet. Men jeg håber, at jeg i hovedbestyrelsen kan sik-
re en vis mængde kontinuitet, bidrage med min mangeårige erfaring 
fra elev- og studenterbevægelsen og sikre, at folketingsgruppen kon-
sekvent støtter op om det lokale partiarbejde og bevægelsernes ak-
tiviteter. Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i fire perioder, har tilbragt 
et år i forretningsudvalget, og jeg håber, at jeg kan få lov at fortsæt-
te lidt endnu.
  

Peter Alexander Woller, Odense
Enhedslisten er et parti for alle dets med-
lemmer.

Tilgangen af mange nye medlemmer stil-
ler nye krav til organiseringen af aktivi-
teterne. Vi skal blive endnu bedre til at in-
kludere og aktivere vores nye kammera-
ter. Derfor skal vi sikre, at de nye medlem-
mer ikke bliver overladt til sig selv, men at 
vi derimod behandler dem med fornøden 
omsorg og inddrager mest muligt i diskussioner og beslutninger. Det 
er en god ide at afholde flere arrangementer, hvor både nye, nyere 
og gamle medlemmer kommer hinanden ved under mere sociale om-
stændigheder.

Men at Enhedslisten er et parti for alle dets medlemmer betyder 
også, at vi skal blive ved med at udvide medlemmernes muligheder 
for demokratisk indflydelse på partiets linje og politikudviklingen.    

Enhedslistens hastigt stigende medlemstal stiller også nye krav til 
Enhedslistens struktur, der skal effektiviseres, så flere medlemmer 
bliver aktive. Man skal derfor dele landets største afdelinger op i fle-
re smidige afdelinger, der agerer mere lokalt, så man kan sætter nog-
le nye mennesker i gang. Takket være opdelingerne vil Enhedslistens 
aktiviteter kunne strække sig over alle bydele, ikke mindst bymidten. 
Det arbejde vil nemlig give Enhedslisten et løft især i forbindelse med 
kommune- og regionrådsvalget i 2013, hvor der er stort behov for en 
mere lokal aktivisme.

Disse og mange andre opgaver glæder jeg mig til at arbejde med i 
Hovedbestyrelsen.    
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Pia Boisen, Lyngby
Meget kan man sige om arbejdet i Enheds-
listens hovedbestyrelse – men kedeligt er 
det ikke!. Derfor stiller jeg op til endnu et år 
i HB.

Selv for os, der altid har været skeptiske 
overfor Socialdemokraterne har det sene-
ste år været en gyser. Spørgsmålet er ikke 
længere om regeringens linje ligner det bor-
gerlige regerings – spørgsmålet er, om den 
politik, som S-SF-R regeringen gennemfører i realiteten ligger til højre 
for de tidligere borgerlige regeringer, når det gælder skatte-, arbejds-
markeds- og socialpolitik. Denne politiske situation stiller store krav 
til Enhedslisten.

Jeg stemte nej til finanslovsforliget i hovedbestyrelsen, men aner-
kender at der var argumenter for begge synspunkter. Den efterføl-
gende debat i afdelingerne var et flot eksempel på fælles evaluering.

Hovedbestyrelsen skal skabe rum for alle medlemmers virkelyst – 
både når det gælder politikudvikling og formidlingen af vores ideer. 
Vi skal tænke nyt, når det gælder medlemsinformation og debat både 
indadtil og udadtil. Og vi skal blive bedre til at udvikle visionær poli-
tik, der er realistisk på 5-10-15 års sigt. Ingen gider i længden at høre 
på folk, der blot siger nej.

Jeg har været medlem af listen siden 1989 og bl.a. været afdelings-
kontakt, aktiv i udvalg, folketingskandidat og suppleant til folketin-
get samt medlem af Københavns amtsråd i 9 år.

Jeg ved mest om uddannelsesområdet, sundhed og arbejdsmar-
kedspolitik, men interesserer mig også for økonomi, trafik og fysisk 
planlægning. Til daglig arbejder jeg som faglig konsulent i Gymnasie-
skolernes Lærerforening.
  

Rasmus Bredde, Blågård
Jeg er 34 år, født og opvokset på Nørre-
bro. Jeg er aktiv i Blågård afdeling, i Fag-
ligt Landsudvalg, har tidligere siddet i HB 
og er pt. vikar for vores faglige sekretær på 
landskontoret.

Efter 10 års hårdt slid fik vi en ny re-
gering, men glæden var kort. Corydon og 
Thorning har det seneste år haft travlt ved 
kopimaskinen og den politik som regerin-
gen fører overgår nok selv CEPOS’ vådeste drømme. 

Det seneste år viser med al tydelighed at forandringer ikke kommer 
fra Christiansborg, det samme er ved at gå op for brede dele af fagbe-
vægelsen samt S+SF’s baglande. Vi skal arbejde for, at det pres som 
bl.a. fagbevægelsen og S+SF’s baglande har lagt for at få en ny rege-
ring, bruges til at skaffe en ny politik eller, i modsat fald, straffe rege-
ringen.

Arbejdet for at forbedre arbejdernes vilkår foregår mange forskel-
lige steder, f.eks. i bolig- og fagbevægelsen. Og her er gode argumen-
ter ikke nok. Kun hvis vi kan vise vores kolleger, venner eller naboer at 
vi faktisk kan sikre dem forbedringer, vil de få tiltro til, at vi også kan 
ændre samfundet. 

Til det arbejde har vi brug for værktøjer. I hovedbestyrelsen vil jeg 
arbejde for at styrke partiet politisk, såvel som organisatorisk. 

For afdelingerne skal vi afholde workshops i mobilisering og orga-
nisering. Vi skal have politisk skoling både for nye og gamle medlem-
mer. Vi skal skærpe vores argumenter og blive bedre til at komme ud 
over rampen med dem. 
  

Ronni Larsen,  
Brønshøj - Vanløse. 
Enhedslisten er i fremgang, og jeg ønsker 
at give mit bidrag i HB til de organisatoriske 
udfordringer. 

Vi har brug for alle kræfter, så Enhedsli-
sten sikres det bedste kommunal- og regi-
onsrådsvalg nogensinde. Det er vigtigt at 
få inkluderet nye medlemmer, så alle idéer 
til at fremme Enhedslistens mærkesager 
bliver hørt. 

Udfordringerne i beskæftigelses- og praktikpladsindsatsen er 
blandt andet, at tungtvejende barrierer som anlægs- og serviceloftet 
skal fjernes. Så bliver det muligt at skabe flere ordinære arbejds- og 
praktikpladser. Parallelt skal fokus rettes mod, at sikre en holdbar løs-
ning for langtidsledige, der løbende ryger ud af dagpengesystemet. 

Et centralt omdrejningspunkt i velfærdsdiskussionen er økonomi. 
Der er økonomiske ressourcer til at bevare og udbygge velfærdssam-
fundet. Det kræver politisk vilje, at få gennemført en omfordeling af 
goderne, der vil mindske uligheden i samfundet. Det skal skinne igen-
nem, ved kommende politiske forhandlinger, at Enhedslisten er ven-
strefløjens rødeste parti. Vi skal fortsat støtte op om det udenomspar-
lamentariske arbejde. 

Jeg har siddet i Københavnsbestyrelsen samt repræsentantskabet 
i Region Hovedstaden. Jeg har flere års erfaring som aktivist samt lagt 
kræfter i min lokalafdeling. Jeg er 36 år og bor i en almennyttig leje-
bolig i Brønshøj. Til daglig læser jeg på den merkantile linje på Niels 
Brock. 
  

Stine Brix, Nørrebro Park
Når regeringen tager stormskridt mod høj-
re, er der mere end nogensinde brug for et 
stærkt Enhedslisten. Vi er lige nu det ene-
ste alternativ til en politik, som går ud på 
at skære ned på velfærden og at tage pen-
ge for dem, som har mindst, for at give 
skattelettelser til de rigeste og til et vel-
polstret erhvervsliv. Den tankegang, som  
Liberal Alliance tidligere stod alene med, er 
nu blevet mainstream. En hovedopgave for Enhedslisten er derfor at 
opruste ideologisk og bruge vores organisation og mange medlemmer 
til at flytte holdninger til fordel for en solidarisk politik. 

Men det er ikke nok, at vi kaster os ind i den principielle debat.  
Vi skal også kaste os ind i modstanden mod regeringens asociale re-
former. Enhedslistens mange medlemmer, som er aktive i elev- og 
studenterbevægelse, fagbevægelse og grønne organisationer, kan 
spille en vigtig rolle i at opbygge et pres på regeringen. Det pres er helt 
afgørende for at få en anden politik. 

Jeg er 30 år og medlem af Folketinget. Jeg har siddet i hovedbesty-
relsen siden 2009 og vil meget gerne fortsætte. I hovedbestyrelsen 
har jeg primært arbejdet med valgkampsforberedelse, strategi og 
programdebat samt udvikling af Enhedslistens kandidater.
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Susanne Flydtkjær, Aalborg 
Jeg er 50 år, og pt. ansat i Brønderslev kom-
mune på området fleksjobvisiterede. Har - 
med undtagelse af nogle få gode år i Kbh. - 
boet hele mit voksenliv i Aalborg. 

Mangeårigt  - for mange vil nogen sikkert 
mene –  og stadig aktivt medlem i afdelings- 
og regionsbestyrelsen, nu spidskandidat til 
regionsrådsvalget.

 Mangeårig faglig aktiv i DM og LVU – Ho-
vedbestyrelsesmedlem og TR – er nu medlem af HK Nordjylland. 

Var medlem af VS da Enhedslisten blev dannet – holdt op med at  
betale kontingent en gang i 90érne.

Har siddet i HB i flere perioder i årenes løb – og også i den seneste  
periode. Stemte for at FTG kunne stemme for finansloven, da finans-
loven lå inden for årsmødebeslutningen herom og indenfor det man-
dat som (et flertal i) HB – indenfor årsmødebeslutningen havde givet 
FTG .

Praksis har vist at vejen til socialisme går uden om SF og henover 
Socialdemokraternes lig. Der vil derfor ikke være grundlag for at vi 
efter næste valg peger på Helle Thorning som statsminister. Vi skal 
fortsat klart stemme mod forringelser og for alle forbedringer.

Har et ganske grundigt teoretisk og eget erfaringsgrundlag på det 
arbejdsmarkedspolitiske område - og har kørt utallige klagesager 
over misbrug af aktivering, virksomhedspraktik og løntilskudsjobs. 
Er dog også noget fikseret på trafik og miljøpolitik . Har erfaring med 
at succes i afdelingsarbejde ofte opnås bedre i samarbejde med andre 
afdelinger.  Det skal vi udvikle og blive meget bedre til.
  

Søren Egge Rasmussen, Aarhus.
Succes ved kommunalvalget i 2013 skal for-
beredes, så afdelingerne og vores nyvalg-
te ved hvilket arbejde de skal løfte. Mange 
nyvalgte i kommuner og regioner kan gøre 
det muligt at opbygge en regional struktur i 
Enhedslisten. Vi skal styrke lokalafdelin-
gerne, samarbejde ligeværdigt med SUF, 
udvikle debatkulturen og forbedre for-
eningslivet i partiet. Enhedslisten har  
potentialet til at blive endnu større og bedre i hele landet. 

Regeringen førte politik gør det svært at være støtteparti. Enheds-
listens HB og folketingsgruppe skal samarbejde med kræfter uden-
for Christiansborg for at fremme en solidarisk og bæredygtig politik. 
Jeg stemte uden begejstring for sidste års finanslovsaftale.

Jeg er 51 år, uddannet tømrer og økologisk landmand, men arbejder 
nu for vedvarende energi i bestyrelser i energiselskaber.

Jeg mener små partier er overrepræsenteret i HB. Enhedslistens 
miljøprofil skal også styrkes ved at få flere miljøfolk i HB. Det politi-
ske arbejde skal medtage økologiske hensyn på lige fod med økonomi-
ske for at sikre bæredygtig udvikling uden vækst i resurseforbruget.

Jeg har været aktiv i Enhedslisten siden 1991, repræsenterede En-
hedslisten i Århus Byråd fra 1994-2001, har siddet i afdelingsbesty-
relse, emnegrupper, miljøudvalg, har arbejdet på Christiansborg med 
kommunalstof og miljø, været stedfortræder i folketinget, tidlige-
re været i HB 5-6 år, deltaget i debatter i afdelingerne, lavet kampag-
ner, været folketingskandidat og kender mange mennesker og hjør-
ner i Enhedslisten. 
  

Thomas Halskov,  
Brønshøj-Vanløse
EL har brug for en ny kurs og en ny ledelse. 
Vores nuværende ledelse bør se i øjnene, at 
de har fejlet. De har ført en politik, der var 
baseret på frygt, og de har nægtet at se den 
politiske virkelighed i øjnene. Den politiske 
virkelighed er, at den nuværende regering 
er værre end VKO. Den er værre, fordi den 
har øget uligheden i en grad, som VKO ikke 
ville turde. På denne måde flytter regeringen hele det politiske spek-
trum og presser en kommende borgerlig regering endnu længere mod 
højre. Den er værre, fordi den er endnu mere ivrig end VKO efter at 
please EU og føre den økonomiske politik, som EU – og især Tyskland 
– ønsker. Og den er værre, fordi den har bedraget vælgerne i en grad, 
som vi aldrig før har set i DK, hvilket undergraver vores demokrati og 
forøger den kløft, der er imellem befolkningen og politikerne. 

EL’s deltagelse i finansloven var i strid med årsmødets mandat og i 
strid med princippet om ikke at lave studehandler. Vores ledelse har 
dermed solgt ud af EL’s principper og skadet vores troværdighed. I ste-
det burde vi have væltet regeringen for længe siden. Ved at vælte re-
geringen ville vi have støttet de progressive kræfter i S og SF, som øn-
skede en anden kurs. Ved ikke at gøre det har vi i stedet støttet det po-
litiske selvmord, som de nu er i gang med. Ledelse kræver mod og in-
tegritet. Og det kræver, at man ser tingene i et større perspektiv og 
kan tænke længere end til næste valg. Som medlem af HB vil jeg ger-
ne være med til at give EL sådan en ledelse.
  

Tobias Clausen, Østerbro
Finanskrisen har ført til massive nedskæ-
ringer i Danmark og resten af Europa. Med 
EU’s krav om strengere økonomisk styring 
vil de kommende år byde på store udfor-
dringer for venstrefløjen. Skal befolknin-
gen mobiliseres i kampen for en anden sam-
fundsudvikling, er det vigtigt, at Enheds- 
listen kan tilbyde alternative svar. Det sik-
rer 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 Europapolitisk Udvalg, ta-
get aktiv del i at styrke Enhedslistens samarbejde med resten af den 
europæiske venstrefløj. I en tid, hvor behovet for international solida-
ritet vokser, er det vigtigt, at vi forsat prioriterer det internationale 
arbejde højt. I hovedbestyrelsen vil jeg derfor især arbejde for, at En-
hedslistens internationale arbejde, og særligt kampen mod EU, styr-
kes og opprioriteres i partiet.

Som medlem af hovedbestyrelsen kan jeg bidrage med mange års 
erfaring fra parti- og bevægelsesarbejde. Fx har jeg siden 2010 sid-
det i Folkebevægelsens ledelse, herunder et år i forretningsudvalget, 
og jeg har tidligere arbejdet for Søren Søndergaard i EU-Parlamentet. 
Jeg sidder i redaktionen på Rød+Grøn og er en del af intro-rejseholdet, 
der laver introduktion for nye medlemmer af Enhedslisten. Jeg er des-
uden aktiv i solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt.

Jeg er i dag tilknyttet Østerbro-afdelingen, hvor jeg gennem en år-
række har været aktiv.
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11.1 ARBEJDSPLAN 2013-14
Ved en fejl var linjenumrene ved arbejdsplanen røget ud af års-
mødehæfte 1. De vil fremgå i årsmødehæfte 3.

11.1.1 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2013-14”
Side 51, linje 7-15:

Teksten i ”Finanslovsproces” udskiftes med: 
”Finanslovsproces
Enhedslisten går ind for et mere demokratisk samfund og arbejder for 
deltagerdemokratiske beslutnings- og budgetprocedurer.

Derfor foregår Enhedslistens forberedelse af og deltagelse i finans-
lovsforhandlingerne i størst mulige åbenhed og med en tæt og kon-
stant dialog mellem folketingsgruppen, HB og medlemmerne gennem 
hele processen. Vi inddrager i videst muligt omfang fagforeninger, be-
vægelser og resten af befolkningen. Vi lader os inspirere af de meto-
der, der bruges i andre lande, især i Latinamerika. Vi opmuntrer alle til 
at deltage i aktiviteter for at udvikle og fremme vores krav hele ve-
jen igennem.  

Enhedslisten generelle ønsker og krav i forhandlingerne er ikke 
hemmelige, vi stemmer imod den mindste forringelse og for den 
mindste forbedring, og det går vi ikke på kompromis med for at opnå 
noget andet. Vi søger at overbevise vores forhandlingspartnere om 
det fornuftige i vores forslag både gennem argumenter i Folketinget 
og gennem udenomsparlamentarisk aktivitet.

Enhedslisten arbejder for, at der ved Folketingets åbning den 1.ok-
tober laves en bredt funderet demonstration mod regeringens politik.”

Stillet af Jean Thierry, NordVest og Jeanne Toxværd, Gentofte.

11.1.2 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2013-14”
Side 51, linje 14-15:

Sidste sætning i afsnittet ”Finanslovsproces”: ”Enhedslisten arbejder 
for, at der ved folketingets åbning den 1. oktober laves en bredt fun-
deret demonstration mod regeringen politik” slettes og erstattes med 
følgende:

”Enhedslisten støtter brede folkelige bevægelser og deres mobilise-
ring igennem det kommende år.”

Begrundelse:
Vores erfaring fra mange år i bevægelserne er klar: succesfulde fol-
kelige bevægelser skabes af mange mennesker med forskellig bag-
grund. Det er altafgørende at folk, uanset hvilket parti de har stemt 
på, kan bakke op om bevægelsen ud fra dennes krav, paroler eller mål-
sætninger.

Ved at Enhedslisten går ind og arbejder for en demonstration længe 
før en eventuel bevægelse gør det, fratager man bevægelsen initia-
tiv-retten samt ejerskabet. Så støtter man ikke længere bevægelsen, 
men udkonkurrer den og i værste fald medvirker til at der ikke skabes 
en folkelig bevægelse. 

Netop nu finder der en stor grad af folkelig mobilisering af sted 
og en stigende utilfredshed som deles på tværs af mange parti-
ers bagland, vælgere, organisationer og foreninger. Denne mobili-
sering skal man støtte op om, og som enkeltpersoner arbejde aktivt 
for lokalt igennem sit elevråd, fagforening eller miljøorganisation.  
Enhedslistens bevægelsesarbejde skal ske igennem loyalt arbejde og 
uden utidig indblanding. Sådan opnår vi de største forandringer i fæl-
lesskab. 

Stillet af Rosa Lund, Nørrebro Park, Anne Marie Larsen, Indre by, Kas-
per Bjerring, Valby, Emil Begtrup-Bright, Indre Nørrebro, Rebecca 
 Ingemann, Nordvest, Tobias Holst, Blågård, Sune Blom, Frederiksberg, 
Amanda Smith, Århus, Peter Jørgensen, Nordvest, Rose Kristoffer-
sen, Frederiksberg, Ninna Hedeager, Blågård, Caroline Klint, Nordvest, 
Karina Vestergård Madsen, Østerbro, Kathrine Bødker Tegllund, Blå-
gård, Rune Møller Stahl, Ydre Nørrebro, Rasmus Vestergaard Madsen, 
Århus, Anna Berg, Nørrebro Park, Astrid Østergaard Andersen, Ydre 
Nørrebro, Marie Moring, Ydre Nørrebro, Allan Ahmad, Nørrebro Park, 
Line Hjarsø, Vesterbro.

11.1.3 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2013-14”
Side 51, linje 27:

Nyt afsnit indsættes under ”Organisationen skal styrkes”:

”Hovedbestyrelsen pålægges snarest at tage en temadiskussion af, 
hvordan landsorganisationen bedst understøtter afdelingerne og op-
bygningen af nye lokalafdelinger.
HB skal her tage det politiske ansvar for indholdet af de anbefalede 
”standardvedtægter” og hvad vi i øvrigt opfatter som god og demo-
kratisk foreningspraksis.”
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Begrundelse:
Den konkrete anledning til at jeg stiller dette forslag er, at der uden 
HBs medvirken er sket nogle markante ændringer i de anbefalede 
standardvedtægter, som de oprindeligt fremgår i Organisationshånd-
bogen. Fx lægger de nye op til direkte generalforsamlingsvalg af kon-
taktpersonen (der tidligere blev udpeget af bestyrelsen). 

Mao. en praksis, der kendetegner formandsvalg, men som det ikke 
er lykkedes at få FU (der godkendte ændringerne i januar) til at forkla-
re begrundelsen for – selv om jeg allerede sendte en formel forespørg-
sel den 17. februar. 

Men også mere generelt er det HBs ansvar, at vi har en demokra-
tisk foreningskultur, hvor det burde være udelukket (eller kun i eks-
treme undtagelsestilfælde kan ske) at kontaktpersoner og bestyrel-
ser udpeges af landskontoret. Og hvor det (hvis det sker) burde være 
en selvfølge, at landskontoret snarest sikrer et demokratisk valg.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Aarhus.

11.1.4 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2013-14”
Side 51, linje 27:

Under ”Organisationen skal styrkes” indføjes:
”Centralt udarbejdes og udsendes der materiale om, hvad inklusion 
bredt set omhandler og betyder, og hvilke forhold der skal være op-
mærksomhed på fx i forhold til personer med handicap.”

Side 51, linje 54-58:
”Partidemokrati” ændres til:
”Vi skal arbejde for at udvikle vores mødeformer i partiet, så vores ak-
tiviteter bliver mere inkluderende og demokratiske og giver flere mu-
lighed for at deltage og blive hørt herunder personer med handicap. 
Det gælder både vores årsmøder, lokale og offentlige møder og akti-
viteter overalt i partiet som fysisk og psykisk tilgængelighed, med-
lemsbladede, hjemmesider, elektronisk udsendelse af materialer og 
meget mere.”

Begrundelse:
Enhedslistens opmærksomhed på forhold for personer med handicap 
var i forhold til andre partier engang noget at vise frem – det er det 
ikke mere, og det går ikke væk, bare fordi man ikke nævner handicap, 
som kommunerne i ligebehandlingens misforståede navn også tror. 
Blinde har i skrivende stund ikke fået medlemsbladet elektronisk i 9 
måneder efter at have fået det i årevis, og et utal af henvendelser har 
ikke hjulpet. Mange medlemsmøder og offentlige møder eksempelvis i 
forbindelse med valgkampe er lukket land for personer med handicap, 
hvilket strider mod alle konventioner og demokratiske rettigheder.

Vi vælger at tro, at det trods snart mange årsmødebeslutninger 
om handicapforhold ikke er manglende vilje, og ting tager naturlig-
vis tid. Men der er en katastrofal mangel på viden og opmærksom-
hed, og handicap har aldrig indgået i oplæringen af nye medarbejdere 
– når nogen endelig tager det alvorligt, opfinder man den dybe taller-
ken igen-igen! Vi må snart komme videre og erkende, at ligebehand-
ling ikke handler om at behandle alle ens, og at der er brug for at sige 
det igen og igen for at fastholde vor egen fokus på det.

Stillet af Torben Kjær, Hillerød, Handicappolitisk udvalg

11.1.5 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2013-14”
Side 51, linje 67: 

Ny ”pind” indsættes efter ”International Solidaritet” nederst side 51:

Kapitalisme-kritik og socialisme som systemalternativ
På baggrund af udviklingen i den internationale økonomiske krise – 
specielt i Sydeuropa, men også i Danmark – skal Enhedslisten præsen-

tere en grundlæggende kritik, som viser, at det er det kapitalistiske 
system, der er problemet.

Kritikken skal pege frem mod, at den eneste løsning er at erstatte 
kapitalismen med socialisme, og kan i første omgang lanceres som en 
større artikel eller mindre pjece. Det er afgørende at det kommer som 
et synligt fælles signal fra Enhedslistens ledelse.

Begrundelse:
Bortset fra revolutionsdebatten sidste sommer, er det i det daglige 
næsten usynligt, at Enhedslisten står for en radikal samfundsforan-
dring. Og det er et svigt i en situation, hvor man selv i borgerlige kred-
se diskuterer kapitalismens dybe problemer.

 Enhedslistens svigt sættes i relief af den markante opmærksomhed 
og debat, som Preben Wilhjelms pjece om samme emne gav anledning 
til. Og det sigende, at en enkeltperson på det punkt har været langt 
mere debatskabende end Enhedslistens samlede partiorganisation.

 Forslag der ligner dette er tidligere blevet forkastet af ret små fler-
tal – men siden er behovet bare blevet større. Ét blandt de mere eller 
mindre overbevisende argumenter, har været, at vi ikke har været af-
klarede nok, og opgaven er for svær, og endda at ”hvis det var så let, 
havde vi nok gjort det.” 

Det synes vi er nogle defensive afværge-argumenter, som ikke ta-
ger det alvorligt, at vi har en forpligtelse her. Ligeså, hvis det nu siges, 
at vi skal afvente et nyt principprogram, som vi jo er enige om ikke 
skal ændres i hovedlinjen. 

At påbegynde debatten af en socialisme-vision, kræver ikke en 
fuldt gennemdiskuteret model – for den kan ingen alligevel formule-
re, før vi står i situationen. Og de afgørende principforskelle mellem 
kapitalisme og socialisme kan man også sagtens diskutere uden en 
sådan model – som man kunne i perioden 1848-1989. 

For siden har denne debat jo gået helt i stå. Og derfor har Enhedsli-
sten en pligt til igen at sætte den på dagsordenen. Det skylder vi alle, 
som er født siden 1980, for hvem denne debat er historie. Og det kræ-
ver situationen. For leverer vi ikke en socialisme-forståelse, overla-
der vi det til de borgerlige eller den fri fantasi (inkl. alskens fordom-
me) at definere den.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Aarhus.

11.1.6 ÆF til ”Enhedslistens arbejdsplan 2013-14”
HB nedsætter et udvalg, der skal diskutere fordele og ulemper ved 
Enhedslistens Rotationsprincip, med henblik på at skabe åbenhed om 
og fælles forståelse for princippet, sådan at det derved sikres, at de 
bagvedliggende principper inddrages i besvarelsen af spørgsmål om 
Rotationsprincippet.

Begrundelse:
Jeg mener, at spørgsmålet om Rotationsprincippet i relation til vores 
unge politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, har potentiale til at 
splitte og dermed svække partiet, hvis ikke beslutningen træffes på 
et så oplyst grundlag som muligt.

Ved at sende spørgsmålet i udvalg og få diskuteret og blive oplyst 
om grundlaget bag princippet (om fagbureaukratiet, og magt korrum-
perer ...), kan vi vende højrefløjens indblanding i sagen, som ofte har 
karakter af mobning af de kammarater som ønsker, at Johanne skal 
fortsætte i Folketinget og af dem som ikke forstår Rotationsprincip-
pet, til et angreb mod højrefløjen, som absolut ingen forståelse har for 
princippet og som derfor vil få store problemer med at forsvare deres 
politik og manglende principper.

Jeg mener derudover, at vi står i en ekstraordinær situation, hvor 
Enhedslisten medlemstal og politiske styrke vokser og hvor vi får 
brug for alle gode kræfter i den kommende kamp imod kapitalismen, 
en situation som der formentligt ikke er blev taget stilling til dengang 
Rotationsprincippet blev vedtaget.

Stillet af Jan Ellemose del Pino, Horsens-Hedensted
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 Indtægter      
 Kontingent     
 Støtte til folketingsvalgkamp      -   
 Indsamling til valg (1kr-om-dagen)      
 Partiskat folketingsgruppen      
 Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre     
 Statsstøtte      
 Statsstøtte til EU-oplysning      
 Diverse/ Div. støtte         
 Overført fra hensættelser til kommunevalg      
 Overført fra hensættelser folketingsvalg    0  -   
 Overført fra hensættelser medie/propaganda     
 Overførte EU-midler     
 Overført fra vikarfond     
 Indtægter på Rød+Grøn      
 Indtægter på salg af kopier      
 Indtægter fra valgtilforordnede     
 Renteindtægter      
 Indtægter i alt     

5,153,952 5,200,000  99%
- 0

904,161 300,000 -
1,116,638 1,096,848 102%

68,643 64,745  -   
6,868,940 6,872,478 100%

479,153 479,153 100%
0 0  -
0 0 -
0  
0 0  -   
0 0  -   
0 0  -   

5,700 24,963 23%
10,619 19,283 55%

7,690 0  -   
15,127 30,000 50%

14,630,623 14,087,470 104%  

 Regnskab 2012 - drift
 
 

 
 

Regnskab 2012

 
 

Regnskab 2011

Budget 2012  
revideret af HB 

november

 3,920,189 
 1,753,336   

 0
623,767 
 47,881 

 2,099,496 
 400,232 

 69,440
 0

 737,215
 49,547

 -   
 45,201

 22,621 
 33,364 
 122,316
 21,498 

9,946,103

% af budget

12. REGNSKAB OG BUDGET
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 Udgifter      
 Løn m.m. inkl. efterud   5,874,428  100%  3,277,756  
 Kørsel  ansatte   144,000  34%  19,624  
 Porto, netto   260,000  92%  166,610  
 Kopiudgifter   83,625  42%   65,632  
 Husleje mv.   744,439  112%   398,448  
 Papir, kuverter, avise   100,000  50%   103,835  
 Lokaleindretning  samt EDB    900,000  102%   57,786  
 Telefoni, sms    110,000  161%   71,307  
 Kontorartikler   50,000  85%  29,610  
Rejser, transport, taxa, HB, FU + udvalg   150,000  208%  261,400  

        Rød+Grøn
   

650,000
 

105%
 

 630,202
   Kampagner og materialer

   
400,000

 
127%

 
272,362

  
 Annoncer   30,000  0   35,625  
 Årsmøder   600,000  104%  311,875  
 EU-oplysning   479,153  88%   409,579  
 Seminarer og konferencer   181,000  255%   47,366  
 Dobbeltmedlemskab SUF   120,000  97%   102,000  
 Diverse medlemskaber   7,108  711%   33,987  

   3,000  1700%   7,500   Støtte til div. arr.
   1,600,00  106%   1,154,400   Kontingentandel lokalomr.

   60,000  210%  45,702   Støtte til lokalområder og SUF
   50,000  152%  51,800   Revision

   500,000  0  0  Hensat til valgfond
   50,000  0  0 Hensat fra valgfondsindsamling (KV)

   40,000  0   0  

 Hensat til vikarfond

    0  0  

Folketingsvalg

   

400,000

 0  
 2,550,330

  

 Afskrivninger

     

0

 

     

 12,890

  

 Renter og gebyrer

   
1,000

 0  
6,806

  

 Udgifter i alt

   

13,937,754

 

105%

 

 10,304058

  
    

-

 

-

  

 Resultat

   

49,716

 

50%

 

-357,955

 

 Egenkapital herefter

   

434,225

 

-

 

 385,509

  

 Regnskab 2012 - drift
 
 

Regnskab 2012

 
 

Regnskab 2011

Budget 2012  
revideret af HB 

november

Medie/propaganda

% af budget

5,882,944
49,349

238,542
34,881

834,175
50,456

913,720
176,997

42,316
312,246

683,140
506,037

103,460
625,093
421,008
461,627
116,300

50,561
50,991

1,701,900
126,291
76,000

400,000
0
0

77,013

4,223
16,000

14,605,810

24,813
409,322

0 0 63,5520

Hensat til komm.valg /valg

Hensat til tab på debitorer
Diverse, småanska�elser og bøger

 Kommunevalg

100,000

200,000 146%  166,074291,482

58,145

0

 Hensat EU-midler
0

300,381

0

0 0
0

0
0
0 0

0
0

1653%
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12.1.1 ÆF til budget
Der bevilges 20.000 kr. til Rød Fond til ekstra yderligere støtte i 2013 
og 2014. 

Stillet af Birthe Marker, Østerbro, og Thomas Eisler, Gladsaxe

12.1.2 ÆF til budget
Det budgeterede beløb på 20.000 kr. til Pride trækkes ud.

Begrundelse:
Enhedslisten deltager ikke i Copenhagen Pride. Det er et politisk valg 
om vi vil være tilstede og prioritere det.

Jeg ser den som en kommerciel begivenhed, der har omklamret de 
græsrodsagtige homobevægelser.

Stillet af Birthe Marker, Østerbro

 Aktiver  
 Kasse    
 Driftskonto    
Girokonto    
Aftaleindskud    
DIPD konti    
Fri opsparing   
Tilgodehavender    
Mellemregning. Enh.listen Kbh, SAP m.�   
Deposita    
Aktiver i Rød Fond    
Driftsmateriel og inventar    
Aktiver i alt    

 
 

 
 

221,417

2,000,592
230,965

26
600,854
106,276
158,572
158,372

1,047,480
434,595

4,805,546

 

Regnskab 2012 - status

 
 

 
 

 
 

 

  

816

4,153

 Passiver      
Eu oplysningmidler overført til næste år   
Skyldig skat m.v.   
Skyldig pension   
Rød Fond   
Hensat til valg   
Hensat til Kommunalvalg 1/1 -2012   
Mellemregning, DIPD    
Mellemregning, SUF, Chr, Borg m.�.   
 Skyldige omkosteringer   
Personalekassen   

   Feriepengeforpligtelse
   Afdelingerens tilgodehavender

   
 Gæld i alt   
    
Egenkapital primo    
Årets resultat    
 Passiver i alt    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regnskab 2012 - status

 
 

 

Forud modtaget kontingenter

58,145
33,307

82,789
1,047,480

400,000
100,000
200,963
147,847
248,708

9,194

628,231
1,354,221

4,396,224

384,509
24,813

4,805,546

85,330
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Møder i storkredsene
På årsmødet skal der vedtages en liste over hvem vores spidskandida-
ter og suppleanter skal være rundt om i storkredsene. For at forberede 
dette valg nedsætter årsmødet kandidatudvalg med repræsentanter 
fra alle storkredse og fra hovedbestyrelsen. Kandidatudvalgsmed-
lemmerne vælges af de forskellige storkredses delegerede. Se hvor-
når mødet er i din storkreds herunder.

Købehavn: Onsdag d. 17. april, kl.19.30
Studiestræde 24, 1.sal, mødelokalet (tovholder: Gunna Starck).

Københavns Omegn: Torsdag d. 18. april, kl. 19
Studiestræde 24, 1.sal, mødelokalet (tovholder: Mette Bang Larsen).

Sjælland: Søndag d. 21. april 13-16
Anlægspavillonen, Lokale 3, Tvær Alle 5, Ringsted

Nordsjælland: Tirsdag d. 16. april kl. 19
Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød (tovholder: Mai-Britt Olsen).

Bornholm: Mandag d. 8. april kl 19
Vælger medlem af kandidatudvalget i forbindelse med medlemsmø-
det med valg af delegerede og urafstemning (afdeling og storkreds 
dækker det samme område).

Fyn og Sydjylland
Storkreds Sydjylland   og Storkreds Fyn har udpeget medlemmer til 
kandidatudvalget på generalforsamling Enhedslisten Region Syd-
danmark 10. marts.

Øst- og Vestjylland: Søndag d. 14. april kl. 10.30-14
Møde for alle delegerede i Østjylland og Vestjylland med valg af stor-
kredsenes repræsentanter i kandidatudvalget. Afholdes i forbindelse 
med regionsmødet. Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.

Nordjylland:
Tid og sted for valg af storkredsens repræsentant i kandidatudvalget 
var ikke aftalt ved redaktionens slutning.



Tidsplan frem til Årsmødet
Alle opstillinger, tilmeldinger etc. sendes til: landskontoret@enhedslisten.dk

1.-9. april
I denne periode har alle afdelinger møder med delegerede og urafstemninger

10. april kl 12.00
Deadline for indlevering af urafstemningsresultater til landskontoret.
Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter og gæster til årsmødet.
Deadline for opstilling til Rød Fonds bestyrelse, lovudvalg og kritisk revisor.
Deadline for opstilling til hovedbestyrelsen.

15. april
De sidste papirer sendes til de tilmeldte til årsmødet

26.-28. april
Enhedslistens 24. årsmøde i Bededagsferien 2013
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