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HER ER ÅRSMØDEHÆFTE 1

Dette er det første af tre hæfter, som udkommer op til Enhedslistens års-

møde 2017.

I år bliver årsmødet holdt på Nørrebro i København d. 12.-14. maj. Her 

beslutter vi sammen, hvordan Enhedslisten skal udvikle sig, hvem der skal 

være vores hovedbestyrelse og hvem der skal være vores folketingskan-

didater. 

Årsmødet er det største arrangement i Enhedslisten, og det er altid 

både hyggeligt og spændende at være med til. Alle medlemmer af En-

hedslisten kan stille op til delegeretvalget i deres lokalafdeling. Hver af-

deling kan sende mindst to delegerede af sted til årsmødet – og flere, 

hvis der er mange medlemmer i afdelingen. Hver afdeling vælger også 

en eller flere suppleanter. Man kan kun deltage, hvis man er valgt af sin 

afdeling, så hold øje med invitationen til delegeretvalget i din afdeling.

Hovedtemaet i år
I år skal vi sikre, at Enhedslisten er klar til kommunal- og regionsvalget i 

november. Men det største tema bliver feminisme. Vi skal vedtage et fe-

ministisk delprogram. Du kan læse udkastet her i hæftet og komme med 

ændringsforslag. 

Feminisme handler om at få øje på og gøre op med de skævheder, der 

gør at vi ikke alle har lige muligheder på tværs af køn, etnicitet, seksuel 

orientering, handikap m.m. Selv i Enhedslisten kommer vi til at favorisere 

hvide mænd, når vi ikke er opmærksomme. Vores folketingsgruppe be-

står i øjeblikket af 11 mænd og tre kvinder, og ved sidste kommunal- og 

regionsvalg i 2013 var kønsfordeling blandt Enhedslistens indvalgte mere 

skæv end gennemsnittet i alle partierne.

Så i år har hovedbestyrelsen givet sig selv til opgave at få nogle af par-

tiets mange kompetente kvinder op på talerstolen. Det gør de ved i år 

at vælge kvinder, når de skal udpege dem, der skal holde taler, være di-

rigenter og indlede de forskellige debatter.

For de delegerede er der ingen forskel fra de øvrige år. Alle delegere-

de, uanset køn, kan deltage i debatterne og har stemmeret på årsmødet.

For at sikre en god debat, foreslår HB som noget nyt i år stemnings-

guider. Stemningsguiderne skal fungere som mødeledere, der italesætter 

hvilket årsmøde vi gerne vil have og retningslinjer for debatten. De præ-

senterer punkterne, talerne og binder dagsordenen sammen, og sørger 

for en god stemning under hele årsmødet.

Hvad sker der ellers på årsmødet?
I løbet af dagene fortæller hovedbestyrelsen om, hvad der er gået godt 

og skidt i det forgangne år, og fremlægger et forslag til arbejdsplan for 

det kommende år. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi bliver endnu 

bedre til at vise, at socialisme er vejen frem.

Årsmødet bliver tilrettelagt, så flest mulig kan komme til orde. En stor 

del af tiden er vi alle samlet i salen, men der er også sat tid af diskussio-

ner i mindre grupper og til workshops.

Indholdet i dette hæfte
Her i årsmødehæfte 1 finder du alle selvstændige forslag, dvs. både dem, 

der kommer fra hovedbestyrelsen og dem, der kommer fra andre med-

lemmer eller afdelinger. Her er også ændringsforslag til vores vedtægter.

Uanset om du kommer med til årsmødet eller ej, kan du stille æn-

dringsforslag til de forslag, som du ser her i årsmødehæfte 1. Alle tidsfri-

ster er samlet på bagsiden af hæftet samt på org.enhedslisten.dk/ÅM17. 

Det er også i dette hæfte du kan læse om de opstillede til den vej-

ledende urafstemning til de øverst placerede folketingskandidater. Det 

skal du bruge, når du skal stemme. Urafstemningen begynder 27. marts. 

De næste hæfter
Årsmødehæfte 2 indeholder bl.a. alle de ændringsforslag, som medlem-

merne indsender efter at have læst forslagene i dette hæfte. Årsmøde-

hæfte 2 bliver kun sendt ud til de medlemmer, som er skal med til årsmø-

det, altså dem som er blevet valgt som delegerede og suppleanter. Alle 

andre medlemmer er dog stadig velkomne til at læse hæftet, som vil bli-

ve lagt på org.enhedslisten.dk/ÅM17. 

Årsmødehæfte 3 bliver først uddelt på selve årsmødet. Det indeholder 

de sidste papirer og praktiske oplysninger til deltagerne. Det bliver også 

lagt på hjemmesiden, så alle kan følge med.

.

OPLYS DIN MAILADRESSE
Er du sikker på, at landskontoret har din rigtige mailadresse? 

Ellers så send din mailadresse til landskontoret@enhedslisten.dk. 

Så kan du deltage i den elektroniske urafstemning om spidskandi-

dater til Folketinget. Landskontoret sender brev til de medlemmer, 

der ikke har mail
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1. FORSLAG TIL DAGSORDEN FOR ÅRSMØDE 2017

Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der vil i årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt,  
revideret forslag til dagsorden.

FREDAG DEN 12. MAJ

12.00-14.00 Indskrivning

  Ved indskrivningen udleveres stemmekort og de  

sidste papirer.

13.00-14.00  Talerstolskursus - Samtidigt møde i kandidatudvalget

14.00-15.00 Velkomst og konstituering

  Under konstitueringen behandles papirerne i punkt 1

15.00-15.45  Den politiske situation:  

Hovedbestyrelsens og folketingsgruppens beretning

  Her behandles papirerne i punkt 2.

15.45-16.00 Hilsningstale

16.00-17.00 Pause og møde i storkredsene

17.00-18.30 Gruppearbejde om beretningen

18.30-19.30  Middag

19.30-21.00 Plenumdiskussion og afstemning om beretning

21.00-21.30 Møde i kandidatudvalget

21.00-? Lille øl

LØRDAG DEN 13. MAJ

09.00-09.20 Inspirationstaler om feminisme 

09:20-90.40   Præsentation af hovedforslag til feministisk program

  Her behandles papirerne i punkt 3.

09.40-09.50 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatliste

09.50-10.25  Pause og møde i storkredsene

10.25-11.30 Plenumdebat

11.30-11.40 Inspirationsoplæg om feminisme

11.40-12.30 Frokost

12.30-12.45 Hilsningstale

12.45-14.45  Fortsat debat og til slut afstemning

14.45-15.00  Pause

15.00-16.00  Kommunalvalgkamp

16.00-16.15  Pause

16.15-17.00  Kommunalvalgkamp

17.00-17.15 Hilsningstale

17.15-18.30  Uddeling af Græsrodsprisen

18.30-19.00  Valg til hovedbestyrelsen, Rød Fond, vedtægtsnævn og 

kritiske revisorer

  Her behandles papirerne i punkt 7.

19.00-? Festmiddag, musik og fest

SØNDAG DEN 14. MAJ 

09.00-10.00   Vedtagelse af kandidatliste: Fremlæggelse af  

evt. alternative kandidatlister, debat og afstemning

  Her behandles papirerne i punkt 8.

10.00-11.30 Arbejdsplan og indkomne forslag

  Her behandles papirerne i punkt 4 og punkt 6.

11.30-12.00 Frokost – sandwich

12.00-13.00 Vedtægter

  Her behandles papirerne i punkt 5.

13.00-14.00  Regnskab og budget

  Her behandles papirerne i punkt 9.

14.00-14.30 Afslutning
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5Årsmøde 2017

1.2 Forslag til forretningsorden for årsmøde 2017

1. Dirigenter 
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder årsmødets 

forhandlinger. 

2. Stemme- og mandatudvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op. Landskontoret ud-

arbejder et mandatskema for de delegerede. 

3. Kandidatudvalg 
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger alle 

storkredse en repræsentant. Opstillede til urafstemningens top 21 kan 

ikke vælges til kandidatudvalg. 

4. Redaktionsgruppe 
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. evt. aktuelle politiske udta-

lelser. Gruppen har til opgave før og under årsmødets behandling at ind-

arbejde forslag, der er af sproglig karakter, samt sikre at udtalelserne bli-

ver sammenhængende. 

5. Regnegruppe 
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regnegruppe, der 

har til opgave at beregne evt. økonomiske konsekvenser af de fremsat-

te forslag. 

6. God stil på årsmødet
 y Tal pænt

 y Lyt og anderkend forskelligheder

 y Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes

 y Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige argu-

menter og afholder sig fra tilråb

 y Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed

7. Taletid og talerliste 
 y Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet. 

 y Hovedbestyrelsen, vedtægtsnævnet eller Rød Fonds bestyrelse samt 

dirigenter har desuden taleret.

 y Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret. 

 y Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved anden-

gangsindlæg 2 minutter. 

 y Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra. 

 y Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten. 

 y Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt 

(dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut). 

 y Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og gæste-

talere længere taletid.

 y Der føres to talerlister: Kvinder føres på den ene, mænd på den an-

den. Så vidt muligt vælges talerne på skift fra de to lister. Dirigenter-

ne kan holde en af de to lister længere åben, hvis fordelingen på de 

to lister er skæv. 

 y Hvis de to lister er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele 

taletiden, så begge bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. 

med to mænd for hver kvinde.

 y Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskræn-

ke taletiden.

 y Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerlisten. 

8. Afstemninger og valg 
 y Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om, hvem 

der er valgt som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes 

retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde afgør forsamlingen 

– alle der betragter sig som delegerede – sagen ved almindeligt flertal. 

 y Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtagen af-

stemninger om vedtægtsændringer. 

 y Der stemmes som udgangspunkt ved håndsoprækning. 

 y Dirigenterne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet. 

 y Hvis dirigenterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elektronisk 

afstemning. Eller hvis de vurderer, at det er en vigtig afstemning, hvor 

det vil være væsentligt at have optalt stemmerne. 

 y Hvis der kræves optælling fra delegerede og dirigenterne er uenige 

heri, kan dirigenterne iværksætte en procedureafstemning om, hvor-

vidt der skal være optælling.

9. Kandidatlister
 y Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. 

 y Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandi-

dater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (med storkred-

se og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter). 

 y Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i 

hver runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde. 

 y Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og 

opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er 

denne vedtaget og endelig. 

 y Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrun-

derne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen 

med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt det-

te sker, er listen vedtaget og endelig. 

 y Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de 

to kandidatlister med størst opbakning. 

 y Kandidatudvalget præsenterer sin liste lørdag kl. 9.40. 

 y Der er mulighed for at stille en alternativ kandidatliste, det skal gøres 

senest lørdag kl. 22.00. 

 y Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller af en 

alternative kandidatliste 2 minutter søndag, inden afstemningen, til at 

fremlægge den alternative kandidatliste. 

10. Videooptagelse 
Årsmødets forhandlinger optages på video. 

11. Tidsfrister 
 y 18. januar - 6. april: I denne periode har afdelingerne møder med de-

legeretvalg. 

 y 24. januar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketings-

kandidater

 y 27. januar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, æn-

dringsforslag til Enhedslistens vedtægter. 

 y 24. marts kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkom-

ne forslag, og vedtægtsændringer og foreløbig frist for opstillinger til 

Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer og hovedbestyrelse 

(hvis man vil med i hæfte 2).

 y 24. marts kl. 12.00: Frist for beretninger fra udvalg og netværk. 

 y 27. marts - 4. april Elektronisk vejledende urafstemning om folketings-

kandidater for alle Enhedslistens medlemmer. 

 y 6. april kl. 12.00: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og eks-

trasuppleanter. Tilmelding foregår via webkartoteket. 

 y 28. april kl. 12.00: Endelig frist for opstilling til Hovedbestyrelsen, Rød 

Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer, samt ændringsforslag til 

dagsorden og forretningsorden. 

 y 13. maj kl. 9.00: Frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er 

ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning. 

Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalelser (som ud-

leveres ved indskrivning). Ændringsforslag indleveres ved infoboden. 

 y 13. maj kl. 22.00: Frist for alternative forslag til kandidatliste (spids-

kandidater til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag præsenteres lør-

dag kl. 9.40. 
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Forslag til dirigenter 
HB foreslår Ditte Marie Thejsen, Odder, Ninna Hedeager Olsen, Blågård, 

Karina Vestergaard Madsen, Østerbro, Susanne Flydtkjær, Aalborg, 

Mette Hedegaard, Ballerup, og Kirsten Lundgaard, Faaborg-Midtfyn.

Forslag til stemningsguider
Mai Sloth Villadsen, Brønshøj-Husum, og Stine Brix, Nordvest, som 

stemningsguider.

HB’s repræsentanter i kandidatudvalget 
Mikkel Warming, Sydhavnen, og Marianne Rosenkvist, Amager Vest 

Regnegruppe
Merete Pedersen, Vesterbro, Rasmus Falck Østergaard, Aalborg, 

og Donna Mayer, Århus

Forslag til stemme- og mandatudvalg, til både HB-valg  
og kandidatlistevalg
Vil fremgå af årsmødehæfte 2.

Redaktionsgruppe
HB foreslår Anne Overgaard Jørgensen, Nørrebro Park, 

og Michael Voss, Frederiksberg.

Referente: 
Referenter vil fremgå af årsmødehæfte 2.
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3. FEMINISTISK DELPROGRAM

3.1 Hovedforslag: Feminisme er frihed
I Enhedslisten er vi feminister, fordi vi ønsker frihed og lige muligheder for 

alle. Vi vil et samfund, hvor der er frihed til at træffe egne valg og ska-

be sin egen fremtid. Et samfund, hvor vi alle på lige fod kan deltage i alle 

dele af samfundet og demokratiet. Et samfund med frihed til at være 

den du er. I dag begrænses vores muligheder for at realisere drømme og 

få indflydelse på demokratiet af vores køn, økonomi, hudfarve, seksua-

litet og de omstændigheder, vi fødes ind i og lever under. Uligheden ska-

ber ufrihed for os alle og begrænser vores muligheder. 

For Enhedslisten betyder feminisme, at vi alle skal sættes fri til at 

kunne vælge den måde vi vil – eller ikke vil – udtrykke vores køn på. 

Det lyder enkelt og simpelt, men dels slæber vi rundt på tusinder af års 

kvindehad, og dels lever vi i et kapitalistisk samfund, der profiterer af 

usolidaritet, af at splitte menneskene op efter køn, alder, religion, et-

nicitet og klasser. 

Feminisme er lige muligheder og frihed til forskellighed
I Danmark taler vi ofte om, at vi har ligestilling. Og vi er også langt i for-

hold til mange andre lande. Men vi er langt fra i mål og udviklingen går 

på mange områder alt for langsomt. Kvinder får fortsat mindre løn end 

mænd, har mindre politisk indflydelse, og rammes økonomisk hårdere af 

ulighed og velfærdsforringelser. Kvinder udsættes i massiv grad for vold 

fra mandlige partnere, og seksuelle minoriteter udsættes for overgreb og 

chikane. Mænd besidder stadig langt størstedelen af samfundets top-

poster i politik, erhvervsliv og samfundsinstitutioner, og optræder mere 

i medier, kultur og den offentlige debat. På andre områder er der mænd 

der rammes skævt fx af dårligere sundhedstilstand og kortere levetid og 

manglende ligestilling, fx når det gælder barsel. Og stereotype kønsrol-

ler kan have negative konsekvenser for både mænd og kvinder. At kæm-

pe for feminisme og ligestilling er derfor at kæmpe for alle.

Både i Danmark og globalt ligner de dominerende grupper i samfun-

dets top hinanden alt for meget. Det er en meget lille gruppe af men-

nesker, der i dag har væsentlig mere økonomisk, social og kulturel magt 

end andre. Det har de både i kraft af økonomi og adgang til ressourcer, 

men også i forhold til arv, uddannelse, etnicitet, seksualitet og køn. Den 

magtubalance præger vores samfund, og betyder, at nogen har fær-

re muligheder end andre. Det betyder ulighed i adgangen til indflydelse, 

deltagelse og den måde vi kan leve vores liv. Den ulighed rammer i sær-

lig grad kvinder og minoritetsgrupper.

Feminisme handler ikke om, at alle skal være ens eller, at der ikke må 

være forskel på mennesker. Tværtimod handler feminisme netop om fri-

hed til at være forskellige og kunne træffe egne valg – uden at blive dis-

krimineret, udelukket eller set ned på. Feminisme er ikke kønnenes kamp 

mod hinanden, men derimod en fælles frigørelseskamp for alle. Feminis-

me handler ikke kun om lige rettigheder, men også om lige muligheder 

og om frihed til forskellighed.

Feminisme er et stærkt velfærdssamfund
Velfærdssamfundet har historisk været afgørende for den høje grad af li-

gestilling og kvinders frigørelse i Skandinavien. Kvindernes indtog på ar-

bejdsmarkedet blev en afgørende mulighed for økonomisk uafhængig-

hed. Kvinde- og arbejderbevægelsen lagde grundstenene til billige dag-

institutioner, plejehjem, gratis uddannelse og et offentligt sundhedsvæ-

sen, og tilkæmpede sig retten til barsel, børnepenge og kontanthjælp. 

Vores fælles velfærd har været altafgørende for at skabe mere tryghed, 

lighed og frihed for os alle, og har spillet en særlig rolle for kvinder også.

Men vi er ikke i mål endnu. Fattigdom og ulighed rammer mennesker 

forskelligt. Udsatte grupper, der kæmper med diskrimination og under-

trykkelse, rammes ekstra hårdt. Det gælder uanset om du er kvinde, har 

en anden hudfarve end hvid, eller er LGBT+-person1. Når velfærdssam-

fundet forringes og lave sociale ydelser betyder, at arbejdsløshed eller 

sygdom kan føre til fattigdom, så rammer det ofte kvinder særligt hårdt. 

Mange kvinder er i forvejen sat bagud, fordi de oftere har deltidsjobs 

og lavtlønsjob, eller er enlige forsørgere. Og når det offentlige svigter, 

vuggestuen indfører ekstra lukkedage og hjemmeplejen ikke har tid, så 

er det oftest kvinder, der tager over. Derfor hænger feminisme uløseligt 

sammen med kampen mod privatiseringer og nedskæringer, der angri-

ber vores velfærd og forhindre omfordeling. 

Den kapitalistiske økonomi har ikke skabt kønsrollerne og uligheden 

mellem kønnene, men det økonomiske system kan drage fordel af ulighe-

den, eksempelvis gennem en økonomisk gevinst ved at kvinder arbejder 

til en lavere løn og samtidig løfter størstedelen af opgaverne i hjemmet. 

Samtidig er det sværere at gøre op med ulighed og diskrimination, hvis vi 

splittes ad over vores forskellige livsvilkår. Derfor handler feminisme også 

om solidaritet og sammenhold. Det er langt mere effektivt at bekæmpe 

1 LGBT+-person: lesbisk, bøsse, biseksuel, transperson eller anden seksuel mino-

ritet.
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uretfærdigheder sammen end at slås hver for sig. Der er Au-pair pigers ar-

bejdsvilkår, transpersoners sundhedsbehandling, et stærkt velfærdssam-

fund og kampen mod hverdagssexisme også én og samme sag. 

Økonomisk omfordeling og bekæmpelse af ulighed hænger uløseligt 

sammen med feminisme. Feminisme og socialisme går for Enhedslisten 

hånd i hånd. 

Feminisme er et mangfoldigt arbejdsmarked
Alle skal have lige adgang til og lige vilkår på arbejdsmarkedet. Mulighe-

den for at forsørge sig selv og være økonomisk uafhængig er fundamen-

talt for at kunne træffe egne valg.

Mange mennesker falder helt uden for arbejdsmarkedet. Det kunne 

man ændre på, hvis vores arbejdsmarked i højere grad indrettes med 

plads til mangfoldighed. Mennesker med mentale og fysiske funktions-

nedsættelser, og mennesker som slås med sygdom eller sociale proble-

mer, har ofte brug for mere fleksible vilkår på uddannelser og arbejds-

pladser. Men selv for dem, der er i arbejde, er det danske arbejdsmarked 

socialt og økonomisk opdelt. Det rammer ofte kvinder.

Uligeløn er kilde til ulighed, og et enormt problem i Danmark fortsat. 

Når sygeplejersker, SOSU’er og butiksassistenter får lavere løn end andre 

fag med tilsvarende uddannelseslængde, så skyldes det blandt andet, at 

vi som samfund værdisætter arbejde, der traditionelt udføres af kvinder, 

lavt. Det gør vi på trods af, at de erhverv er akkurat lige så samfundsbæ-

rende og værdiskabende, som de klassiske »mandefag«. 

Kvindedominerede fag lønnes dårligere end mandsdominerede fag. 

Selv inden for samme fag aflønnes kvinder dårligere end mænd. Uanset 

uddannelsesniveau tjener kvinder mindre end mænd. Alt i alt er kvinders 

samlede livsindkomst mindre end mænds, ligesom der er store uligheder 

i pensionsopsparing og formueforhold.

Flere kvinder end mænd tager orlov og flere kvinder modtager so-

ciale ydelser i form af f.eks. børnefamilieydelse og boligstøtte, som af-

spejler at kvinderne ofte er alene om ansvaret og omsorgen for børne-

ne. Det rammer derfor skævt, når sociale bidrag forringes og der indfø-

res fattigdomsydelser.

Forskellene i løn og arbejdsdeling er blevet begrundet med mandens 

rolle som hovedforsørger. Kvinders lønniveau er blevet fastsat ud fra, at 

de var gift og allerede forsørgede. Kvinder er blevet betragtet som mar-

ginal arbejdskraft og deltidsarbejde er blevet set som en god løsning, så 

kvinderne fortsat kunne varetage omsorgsfunktionerne og det sociale 

liv i familien. Der er samtidig særlige forventninger til, hvordan og i hvor 

høj grad kvinder skal være på arbejdsmarkedet, når de er blevet mødre.

 Endelig spiller forestillingerne om, at der er forskel på mænds og kvin-

ders præstationsevne en rolle. Kvinder antages at være bedre egnede til 

varetage omsorgen for børn, ældre og syge, til madlavning og til arbejde, 

der er monotont og kræver fingerfærdighed. 

Det er et faktum, at meget få mænd i Danmark tager barselsorlov, 

og dem der gør, tager en meget lille andel. Det betyder, at børn ikke har 

samme muligheder for at være sammen med deres fædre, og samtidig 

at kvinder mister en stor del af deres lønindtægt og pensionsopsparing. 

Én årsag til, at mænd ikke tager mere barsel, er lønforskelle i familierne 

– der ikke er råd til, at far går på orlov. Kvinder skruer derfor oftere ned 

for karrieren, tager barsel eller går på deltid, og det øger lønforskellene 

på den lange bane.

Ulighed på arbejdsmarkedet er ikke en naturlov. Vi kan gøre meget 

her og nu. Vi kan gøre arbejdsmarkedet langt mere mangfoldigt og in-

kluderende. 

Transpersoner skal ikke sorteres fra ved jobsamtalen. Mandlige vugge-

stuepædagoger skal ikke mistænkeliggøres. Kvinder skal ikke diskrimine-

res, fordi arbejdsgivere er bange for, at de går på barsel. Og kvinder med 

migrantbaggrund skal ikke rammes af sexisme og racisme.

Vi kan løfte lønniveauet i det offentlige, hvor man finder mange klassi-

ske »kvindefag« med lave lønninger. Vi kan understøtte fagbevægelsens 

solidariske krav om ligeløn i overenskomsterne. Vi kan kæmpe for korte-

re arbejdstid og stærke orlovsordninger så familierne får flere ressourcer 

i hverdagen. Vi kan give forældre lige ret til barsel. Og vi kan gøre op med 

stereotype opfattelser af, hvilke opgaver, der er »passende« eller »natur-

lige« for det ene eller det andet køn.

Feminisme er ligeløn, et lige og inkluderende arbejdsmarked, samt 

langt bedre muligheder for at balancere arbejde og familieliv.

Feminisme er retten til at bestemme over egen krop
Firkantede sociale og kulturelle normer er fortsat med til at skabe ulig-

hed mellem mennesker i vores samfund. Feminisme handler derfor ikke 

kun om lovgivning og jura, men også om vores måder at være sammen 

på som mennesker. Helt fra vuggestuen mødes vi af forventninger til, 

hvad det vil sige at være en »rigtig« dreng eller en »rigtig« pige. Normer 

og kultur kendetegnes ved, at vi sjældent tænker over dem eller bemær-

ker dem – da de netop udgør det, vi opfatter som »normalt«. Men sam-

tidig spiller de en stor rolle i vores forventninger til hinanden som men-

nesker. Normer for seksualitet og køn er uskrevne sociale regler for, hvor-

dan mænd og kvinder bør opføre sig, bør gå klædt, og hvad og hvem vi 

forventes at drømme om og forelske os i. På den måde begrænses vores 

frihed til at vælge at leve det liv, vi ønsker. 

Samtidig er de med til at retfærdiggøre uligheder. Når kvinder igen og 

igen omtales som bedre til at tage sig af børn og hjem, så er det med 

til at skabe en norm, der understøtter, at kvinder oftere tager barsels-

orlov. De samme normer kan også gøre det sværere for mænd at tage 

lang barsel eller søge job som eksempelvis jordemoder eller pædagog.

Men rigtig mange af os, faktisk langt de fleste, passer på den ene el-

ler den anden måde ikke ind i de snævre normer, og det begrænser os.

Det ser vi, når nøgne bryster vises på busreklamer, mens kvinder bort-

vises, hvis de ammer offentligt. Det ser vi, når spørgsmålet om fri abort, 

eller om hvornår eller hvordan kvinder får børn, bliver gjort til genstand 

for offentlig debat. Det ser vi, når unge kvinder bliver spurgt om, hvor kort 

deres nederdel var, da de blev voldtaget. Og det ser vi, når skønhedsi-

dealer for den »rigtige« kvindekrop, bliver umulige at leve op til, og når 

kvinder udpeges som »billig«. Eller når kvinder med tørklæde automatisk 

opfattes som undertrykte, eller mennesker med funktionsnedsættelse 

dømmes uden skelen til, hvad de vil og drømmer om.

Bestemte opfattelser af rigtigt og forkert køn, seksualitet, påklædning 

og opførsel betyder, at mennesker, der falder uden for normerne, udsæt-

tes for forskelsbehandling, mobning, udelukkelse af fællesskaber og ofte 

endda for vold og overgreb. 

I Enhedslisten arbejder vi for at nedbryde og udfordre normer og ste-

reotyper omkring både køn, seksualitet, etnicitet og funktionsniveau. Vi 

vil skabe plads til dem, der ikke lever op til normerne, og at vi vil gøre op 

med normer, som fastholder mennesker i positioner, hvor de opfattes 

som mindre værd end andre. 

Feminisme betyder, at intet menneske er mindre værd end andre, og 

at vi skal udvide forståelsen af vores forskelligheder.

Det private er politisk
De private valg er ikke kun private. Når vi vælger skole for vores børn, ar-

bejdstid, barsel, nye bryster, tøj, uddannelse osv, så vælger vi ikke bare 

for os selv. Vi vælger som medlemmer af en familie, af et samfund, og 

alle de andre fællesskaber vi mere eller mindre frivilligt er medlemmer af.

Når vi vælger folkeskolen til, så har vi fortalt, at vi prioriterer den offent-

lige skole, hvor alle børn kan mødes.

Når det er kvinderne, der oftest går ned i tid, kvinderne, der tager bar-

nets første sygedag, tager størstedelen af barslen og tager plejeorloven, 

så bliver kvinderne til ustabil og uattraktiv arbejdskraft. Vi vil hævde, at 

det er en bekvem myte, når den skæve barsel forklares med kvinders la-

vere løn. Det er snarere omvendt, at den lavere løn skyldes, at kvinderne 

stadig tager hovedparten af omsorgen og det ubetalte arbejde på hjem-

mefronten. Kønsrollerne trives i bedste velgående. 

Feminisme er flere familieformer
I de heteroseksuelle kernefamilier er det stadig i dag oftest kvin-

der, der løfter det største læs med rengøring og børnepasning. 

Vores samfund er i høj grad indrettet med udgangspunkt i den traditio-
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nelle kernefamilie, som anses som den »normale« familieform. Man ser 

på den måde bort fra, at halvdelen af alle børn i dag lever på anden 

vis. Med én forælder, flere forældre, bedsteforældre, forskellige hjem el-

ler flere omsorgspersoner, der former deres liv og fremtid. Rigtig mange 

voksne vælger andre slags kærlighedsforhold, at leve alene eller i fælles-

skaber med andre voksne og børn, og regnbuefamilier trives i alle former. 

Der skal både juridisk og kulturelt være plads til at leve mere forskel-

ligt og mere kollektivt. Det understøtter mangfoldigheden i vores sam-

fund, og det vil understøtte den grønne omstilling i form af mindre res-

sourceforbrug og mere socialt og økonomisk bæredygtige fællesskaber. 

Derfor skal vi aktivt understøtte forskellige boformer, der passer til fle-

re familietyper, deleøkonomi og bytteordninger med både biler, værktøj, 

babytøj og meget andet. Og derfor skal skattelovgivning, sociallovgiv-

ning og familielovgivning også indrettes på, at børn kan have flere om-

sorgspersoner og flere forældre, og at mange vælger at leve anderledes 

end den klassiske kernefamilie.

Feminisme er for alle
Feminisme er ikke kun en kamp for ligestilling. Feminisme er en frigø-

relseskamp for alle, og mod alle former for fordomme, racisme og diskri-

mination. Det er ikke kun firkantede kønsroller, som leder til ulighed og 

diskrimination. Mennesker diskrimineres også på baggrund af hudfarve, 

handicap, klasse, etnicitet og seksualitet. Mange rammes dobbelt eller 

tredobbelt af diskrimination. Og meget få af os rammes slet ikke. Derfor 

handler feminisme om at bekæmpe alle former for undertrykkelse. For 

ingen er frie, før alle er frie. 

Diskriminerende kønsroller og kvindeundertykkelse har forskellige ud-

tryk. I nogle etniske minoritetsgrupper ser vi, hvordan unge kvinder holdes 

under stærk negativ social kontrol af familie eller ægtefæller, både når 

det kommer til uddannelse, fritid, kærester og mange andre ting i deres liv. 

Og der er unge mænd, der opdrages i en stærk patriarkalsk kultur med en 

ide om, at de må behandle kvinder ringere end mænd i kraft af deres køn.

Samtidig rammes mennesker med en anden hudfarve end hvid, el-

ler en anden etnisk baggrund end dansk af racisme. Nedskæringer på 

det sociale sikkerhedsnet, velfærden eller særligt lave ydelser til flygt-

ninge betyder, at kvinder forbliver økonomisk afhængige af familien. Og 

tit bruges ligestillingsproblemer blandt visse minoritetsgrupper som en 

undskyldning for at sprede fordomme om muslimer eller at slå alle etni-

ske minoritet over én kam. Det vil Enhedslisten aldrig.

Det kan ikke retfærdiggøre kvindeundertrykkelse og stærk social kon-

trol i visse minoritetsmiljøer, at der også er sexisme i mainstream-Dan-

mark. Og det kan ikke retfærdiggøre uligeløn, manglende respekt, for-

domme eller den sexisme, vi oplever på helt almindelige arbejdspladser, 

at det er langt værre at være kvinde i Afghanistan end i Danmark. I En-

hedslisten vil vi ikke vende det blinde øje til undertrykkelse ét sted, fordi 

der findes noget værre et andet sted.

Feminisme er globalt
På globalt plan rammer uligheden på baggrund af køn hårdt. Millioner af 

kvinder verden over har ikke adgang til grundlæggende rettigheder som 

at vælge sin egen partner, blive skilt eller få en abort. Og endnu flere har 

ikke adgang til uddannelse, sundhed eller til at forsørge sig selv. Derfor 

rammes kvinder både hårdere og oftere af fattigdom, marginalisering og 

vold. Det gælder således også, at kvinder, lesbiske, bøsser, biseksuelle og 

transpersoner udsættes oftere for slaveri, menneskehandel og seksuel 

vold. Naturkatastrofer, tørke, oversvømmelser, sult og krig rammer kvin-

der og børn hårdt, blandt andet fordi kvinder oftere er eneforsørgere, el-

ler efterlades alene med ansvaret for hjemmet. Kvinders og minoritets-

gruppers deltagelse i politik og konfliktløsning er derfor altafgørende for 

at kunne skabe en demokratisk og fredelig udvikling.

Millioner af kvinder er ofre for forskellige former for tvangsarbejde, 

gældsslaveri, menneskehandel og seksuel udnyttelse. Der tjenes milliar-

der af kroner på denne udnyttelse hvert år. Mange af de handlede kvin-

der kommer fra uudviklede og fattige lande, hvor kvinder ikke har sam-

me rettigheder og muligheder som mænd. Kvinderne har brug for massiv 

støtte for at kunne slippe ud af disse afhængighedsforhold og den fat-

tigdom, der driver mennesker til prostitution. 

Enhedslisten vil bekæmpe prostitution (men ikke mennesker i prostituti-

on). Vi er enige om, at der skal massiv støtte til at komme ud af prostitution, 

at den fattigdom, der driver mennesker til prostitution, bør være hovedfokus 

både herhjemme og i de lande, som mange prostituerede kommer fra. En-

hedslisten er delt på spørgsmålet om et forbud mod at købe sex. Hele den 

vedtagne prostitutionspolitik fra 2015 kan læses på hjemmesiden.

Rige lande som Danmark har et ansvar for at være med til at sikre 

kvinders rettigheder verden over. Det gælder både i de overnationale og 

internationale samarbejder, vi indgår i, og når vi laver handelsaftaler, el-

ler blander os i konflikter rundt om i verden. Udviklingsbistanden er her 

et afgørende redskab til at sikre en retfærdig udvikling globalt – også for 

kvinder. I disse år er stærke feministiske og LGBT-bevægelser heldigvis 

med til at skabe vigtig forandringer lokalt og globalt.

Selvom der er stor forskel på at være kvinde i Danmark, i Syrien eller So-

malia, så hænger problemerne alligevel sammen, og har nogle af de sam-

me årsager – nemlig økonomisk ulighed, kulturelle reaktionære normer og 

ulighed mellem køn. Derfor arbejder Enhedslisten ikke kun for mere lighed i 

Danmark, men også globalt. Vi arbejder for, at udviklingsbistand, rettighe-

der og global omfordeling har fokus på særligt udsatte grupper. 

Pilen peger også indad
I Enhedslisten tror vi på, at samfundsforandringer skabes ved, at menne-

sker går sammen, organiserer sig og handler sammen. Det gælder også 

i den feministiske kamp for lige muligheder og frigørelse. Derfor støtter 

Enhedslisten op om og deltager i initiativer og bevægelser, der vil ned-

bryde fordomme og ulighed. Vi arbejder for at binde kampene sammen 

og skabe solidaritet mellem forskellige grupper, der kæmper for lige mu-

ligheder, ligesom vi arbejder for, at fagbevægelsen og andre sætter ulig-

hed mellem kønnene højere på dagsordenen.

Men ligesom i samfundet som helhed, gælder det også på venstreflø-

jen og i mange sociale bevægelser, at det stadig er veluddannede, hvide, 

heteroseksuelle mænd, der dominerer og indtager de fleste ledende po-

ster – både formelt og uformelt. Som venstrefløj kan vi ikke sige os fri for 

uligheder eller for sexisme, racisme og homofobi. Derfor har vi også et an-

svar for at se kritisk på os selv og vores normer. Det kan være nødvendigt 

med kvoter eller andre redskaber, der kan bruges til at modarbejde skæv-

heder og bryde dårlige mønstre, men det skal kombineres med et mål-

rettet arbejde for at sikre en langt bredere repræsentation af mennesker, 

end det vi ser på venstrefløjen i dag. Kun derved kan vi styrke bredde og 

sikre en mangfoldig repræsentation af mennesker og erfaringer.

Stillet af hovedbestyrelsen

3.2 Alternativt forslag: Feminisme er frihed

1. Feminisme er frihed
Feminisme handler for os om frigørelse og lige muligheder for alle. Vi vil 

et samfund, hvor der er frihed til at være den, du er. Frihed til at træffe 

egne valg og skabe din egen fremtid. Et samfund, hvor der er frihed til og 

mulighed for at deltage på lige fod i demokratiet. I dag begrænses vores 

muligheder for at realisere drømme og få indflydelse på samfundet af 

vores køn, økonomi, hudfarve, seksualitet og de omstændigheder, vi fø-

des ind i og lever under. Uligheden skaber ufrihed for os alle og begræn-

ser vores demokrati. Vi lever i et kapitalistisk samfund, der profiterer af 

at splitte menneskene op.

I Enhedslisten er vi feminister, fordi vi vil bygge et samfund baseret på 

stærke fællesskaber, solidaritet og bæredygtighed.

Feminisme er lige muligheder og frigørelse for alle
I dag er der ikke ligestilling i Danmark eller globalt. Kvinder får mindre i 

løn for samme arbejde og rammes økonomisk hårdere af velfærdsfor-

ringelser. Kvinder, lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner udsæt-



10 Årsmøde 2017

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

tes i højere grad for vold og overgreb. Mænd besidder i højere grad sam-

fundets topposter i politik, erhvervsliv og samfundsinstitutioner. Og alle 

mennesker begrænses af stereotype kønsroller.

Både i Danmark og globalt har nogle grupper mere økonomisk, soci-

al og kulturel magt end andre. I kraft af økonomi, uddannelse, etnicitet, 

seksualitet eller køn. Den magtubalance er gennemgående i vores sam-

fund og betyder, at nogen har færre muligheder end andre. For at give os 

frihed som individer skal vi sammen gøre op med den ulighed.

Derfor handler feminisme ikke kun om lige rettigheder, men også om 

lige muligheder og ligeværd. Feminisme er ikke kønnenes kamp mod hin-

anden, men derimod en fælles frigørelseskamp for alle. Derfor handler 

feminisme om en fælles frigørelse.

Feminisme er et opgør med tanken om, at mennesker kan kategorise-

res ud fra deres køn og et opgør med de strukturer og den kultur, der re-

serverer førersædet til bestemte køn, klasser og farver.

Feminisme handler om frihed for alle.

2. Lighed i arbejdslivet
Økonomisk selvstændighed er en vigtig forudsætning for opnåelse af 

reel ligestilling og ligeværd. At kunne vælge sin livsform og træffe egne 

valg er betinget af at kunne forsørge sig selv. Derfor er det vigtigt at sik-

re lighed i arbejdslivet.

Mange mennesker falder helt uden for arbejdsmarkedet. Det kun-

ne man ændre på, hvis vores arbejdsmarked i højere grad indrettes med 

plads til mangfoldighed. Mennesker med mentale og fysiske funktionsned-

sættelser, og mennesker som slås med sygdom eller sociale problemer, 

har ofte brug for mere fleksible vilkår på uddannelser og arbejdspladser.

Men selv for dem, der er i arbejde, er der store skævheder på arbejds-

markedet. Det rammer især kvinder.

Vi har stadig et kønsopdelt arbejdsmarked. Vi har stadig ikke ligeløn og 

vi har ikke en lige fordeling af barsel. Mange kvinder arbejder i usikre jobs 

eller oplever et pres for at arbejde på deltid, hvilket hen over et liv giver 

dem ringere pensionsopsparinger. Dertil kommer at mange oplever dis-

krimination eller chikaneret i deres arbejdsliv på grund af køn, seksuali-

tet, etnicitet eller handikap.

Et vigtigt skridt for at opnå lighed i arbejdslivet er en generel nedsæt-

telse af arbejdstiden for alle. På den måde kan vi sikre at arbejdet forde-

les i stedet for at nogle arbejder meget mens andre presses på deltid, el-

ler skubbes helt ud af arbejdsmarkedet.

Et andet vigtigt skridt er et opgør med det kønsopdelte arbejdsmar-

ked. Det skal blandt andet ske gennem en indsats i uddannelsessyste-

met for at modvirke at børn og unge føler at de skal vælge karrierevej på 

baggrund af køn. Og det skal også ske gennem en kulturændring i vores 

samfund hvor vi i højere grad anerkender alle de vigtige arbejdsopgaver 

der bærer vores samfund. En anerkendelse der også skal kunne mærkes 

på lønnen, der som minimum bør være lige for fag med samme uddan-

nelseslængde. I praksis betyder dette især, at mange af de fag hvor der 

arbejder flest kvinder i dag, skal have et løft både i løn og anerkendelse. 

Dette vil også være et skridt på vejen til at opnå ligeløn.

Derudover er det helt afgørende at få gjort op med den ulige barsel 

som i dag er en af de vigtigste årsager til den ulige løn og livsindtægt. 

Det betyder også, at børn har ringere adgang til at være sammen med 

andre omsorgspersoner end deres mor. I Enhedslisten arbejder vi for en 

ligestillet barsel, der både stiller kønnene lige og også udvider mulighe-

den for at være flere end to til at deles om barselsorloven. Oprettelsen 

af en central barselsfond kan være et skridt på vejen til at nå dette mål.

Samtidig er det vigtigt at modarbejde diskrimination og chikane i ar-

bejdslivet. Transpersoner skal ikke diskrimineres til jobsamtalen. Kvinder 

skal ikke chikaneres på byggepladsen, eller sorteres fra til jobsamtalen 

fordi de går med tørklæde eller fordi arbejdsgiveren tror at de tager bar-

sel. Og mænd skal ikke mistænkeliggøres fordi de vælger at arbejde i en 

vuggestue. Et opgør med diskrimination kræver sammenhold blandt de 

ansatte både på de enkelte arbejdspladser og på tværs af arbejdsmar-

kedet. Det kræver stærke faglige fællesskaber der står solidarisk sam-

men.

Mange migrantkvinder udgør i dag en uundværlig arbejdskraft som au 

pair i private hjem eller i brancher som hotel, restauration og rengøring, 

hvor de ofte bydes elendige arbejdsbetingelser og må se de mest basa-

le arbejdsrettigheder tilsidesat.

I Enhedslisten mener vi at lighed i arbejdslivet opnås gennem en fæl-

les indsats. Fagbevægelsen må stå solidarisk om ligelønskrav, så de la-

vestlønnede og kvinderne får mest ved overenskomstforhandlingerne 

indtil vi har opnået ligeløn, ligesom der må fokus på, at migrantarbej-

dere garanteres samme løn og arbejdsvilkår som indfødt arbejdskraft. 

Vi må bekæmpe diskrimination og chikane ved at stå sammen i faglige 

fællesskaber om at kræve lighed og plads til alle.

Den kapitalistiske økonomi har ikke skabt kønsrollerne og ulighe-

den mellem kønnene, men arbejdsgiverne kan drage fordel af ulighe-

den, eksempelvis gennem en økonomisk gevinst ved at kvinder arbej-

der til en lavere løn og samtidig løfter størstedelen af opgaverne i hjem-

met. Samtidig er det sværere at gøre op med ulighed og diskrimination, 

hvis vi splittes ad over vores forskellige livsvilkår. Derfor handler feminis-

me også om solidaritet og sammenhold. Det er langt mere effektivt at 

bekæmpe uretfærdigheder sammen end at slås hver for sig. Feminisme 

er ligeløn, et lige og inkluderende arbejdsmarked, samt langt mere fritid.

3. Velfærd øger ligestillingen
Kvinde- og arbejderbevægelsen lagde grundstenene til billige daginsti-

tutioner, fritidshjem og plejehjem, og velfærdsstatens ydelser som bar-

selsdagpenge, børnepenge, fripladser, dagpenge og kontanthjælp. Disse 

ordninger var med til at sikre at ansvaret for børnepasning, husholdning 

og familiens omsorg delvist blev løftet væk fra kvindernes skuldre. Den-

ne udvikling opfatter Enhedslisten som et stort fremskridt for almindeli-

ge mennesker og et livsvigtigt fundament for ligestillingen.

Når velfærdssamfundet forringes betyder det tilbageskridt for ligestil-

lingen. Hovedparten af ansatte indenfor den offentlige velfærd er kvin-

der, der skal løfte stadig flere opgaver med færre hænder. Det bety-

der både fyringer og samtidig skaber det dårligere arbejdsforhold og 

arbejdsmiljø for de ansatte. Og forholdene forværres yderligere af den 

øgede bureaukratisering og indførelse af tests og kontrol.

Forringelser af velfærden rammer også skævt på anden vis. Når det 

offentlige svigter, vuggestuen holder lukkedag eller ældreplejen ikke 

længere får støvsuget, er det oftest kvinderne, der tager over. Og når 

fattigdomsydelser indføres og sociale ydelser forringes, rammer det hår-

dest hos de grupper der i forvejen har de sværeste vilkår på arbejds-

markedet, eller som har den vanskeligste økonomiske situation. Det vil 

blandt andet sige kvinder, etniske minoriteter, mennesker med handikap, 

transpersoner og enlige forsørgere.

I Enhedslisten arbejder vi for at forsvare og genetablere velfærdsord-

ninger der understøtter ligestilling i vores samfund. Det betyder at det 

offentlige skal hjemtage de opgaver, der er blevet udliciteret og privati-

seret. Vælges markedsløsninger er målet profit og effektivitet, og det be-

tyder færre varme hænder, lav løn og udhuling af de offentlige tilbud.

Vi arbejder også for at udvide de kollektive velfærdsordninger så de 

kommer til at dække mere end de gør i dag og har gjort tidligere. Det kan 

f.eks. være indførelse af hjemmehjælp i forbindelse med fødsler. Samti-

dig arbejder vi for at der ansættes flere i den offentlige velfærd og at de 

ansatte og brugerne i fællesskab kan bestemme hvordan ordningerne 

skal indrettes lokalt.

4. Familier og fællesskaber
I dag er det ofte kun lønarbejdet i den private sektor der bliver opfattet 

som arbejde der skaber værdi. Men der bliver også lagt vigtigt arbejde 

mange andre steder end på arbejdspladsen. Det gælder for eksempel i 

hjemmene hvor der blandt andet laves mad, vaskes tøj og passes børn. 

Det er vigtige omsorgsopgaver som vores samfund ikke kan undvære.

Det er stadig en udbredt opfattelse at dette omsorgsarbejde er noget 

der foregår i den klassiske kernefamilie med far, mor og børn.

Men det er langtfra den eneste løsning og for mange er det heller ikke 

det bedste. Halvdelen af alle børn lever på anden vis, med én forælder, 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

11Årsmøde 2017

flere forældre, bedsteforældre, forskellige hjem eller flere omsorgsper-

soner, der former deres liv og fremtid. Rigtig mange voksne vælger an-

dre slags kærlighedsforhold, at leve alene eller i fællesskaber med andre 

voksne og børn, og regnbuefamilier trives i alle former.

Alligevel er vores samfund stadig indrettet som om alle boede i en ker-

nefamilie. Det skaber ulighed og ufrihed. Den gensidige forsørgerpligt kan 

gøre det svært at forlade en partner. Kernefamilier favoriseres af regler om 

sambeskatning, arv, forsikringer og meget andet. Det er stadig ikke muligt at 

være flere end to mennesker om at deles om forældremyndighed. Reglerne 

for familiesammenføring favoriserer kernefamilier. Og også boligmarkedet 

er i høj grad indrettet til at man bor sammen i kernefamilier, både hvad an-

går boligernes indretning, priser og reglerne for hvem der kan leje.

Men selvom der er flere og flere der alligevel vælger at leve sammen på 

anden vis, så er det samlet set stadig kvinderne der står for størstede-

len af arbejdet i hjemmene og langt de fleste enlige forsørgere er sta-

dig kvinder. Det skaber ulighed på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne 

ofte regner med at kvinderne tager barsel, barns sygedag og omsorgs-

dage. Omvendt betyder den ulige løn, at det i den enkelte familie ofte 

bedst kan betale sig, at det er kvinden der skruer ned for karrieren og ta-

ger sig mest af hjemmet. På den måde fastholdes og forstærkes ulighe-

den mellem køn i både familie- og arbejdsliv.

Det er nødvendigt at skabe rammerne for langt mere mangfoldige 

måder at bo og leve sammen på. Det skal vi gøre ved at understøtte 

kollektive løsninger. Ved at bygge boliger der både kan rumme forskelli-

ge familietyper og som kan gøre det lettere at skabe hverdagsfællesska-

ber hvor man hjælpes ad med f.eks. madlavning og børnepasning. Ved at 

sikre gratis sunde madordninger i skolen, børnehaven eller på arbejds-

pladsen. Ved at understøtte dele- og bytteordninger med biler, værkste-

der, babytøj og meget andet. Det er løsninger som aflaster og giver langt 

bedre muligheder for et sundt og bæredygtigt forbrug, end når hver fa-

milie står for madlavningen selv eller skal købe nyt hver gang. Det er 

også løsninger som kan understøtte en mere lige fordeling af arbejdet 

og ansvaret for samfundets omsorgsopgaver.

Samtidig skal vi sikre, at vores samfund også juridisk og kulturelt ud-

vider forståelsen for, at mennesker selv vælger deres liv, og derfor skal 

skattelovgivning, sociallovgivning og familielovgivning også indrettes 

på, at mange vælger at leve anderledes end den klassiske kernefamilie, 

at børn kan have flere omsorgspersoner og flere forældre, og at vi skal 

være økonomisk uafhængige som individer. Kampen for at udvide retten 

til og muligheden for at leve på langt mere mangfoldig vis end i dag er en 

feministisk kamp, der vil skabe langt mere frihed for mennesker, og dan-

ne grundlag for et mere bæredygtigt samfund.

5. Opgør med kønsrollerne
Overalt i samfundet mødes vi med forskellige forventninger til hvordan 

vi er som mennesker og hvad vi er gode til, baseret på hvordan vi ser ud 

eller hvilket køn vi har. Det starter allerede i barndommen, både i famili-

er, i daginstitutioner og i skolen. De forskellige forventninger er udtryk for 

normer og kultur der er kendetegnet ved at vi sjældent tænker over dem 

eller bemærker dem, da de netop opfattes som det »normale«.

Det betyder også at vi får ris eller ros for forskellige ting, afhængig af 

hvad der opfattes som passende for drenge eller piger. Denne form for 

forskelsbehandling kan ligefrem give sig udslag i mobning, udelukkelse fra 

fællesskaber, eller vold og overgreb, f.eks. over for kvinder med en aktiv 

seksualitet. Det kan også påvirke os til at efterstræbe urealistiske skøn-

hedsidealer eller kønsstereotype idealer for hvordan vi skal være forælder. 

Disse normer indskrænker individets frihed til at være den man ønsker. På 

den måde lærer vi at tilpasse os de kønsroller som samfundet forventer af 

os. Det er med til at fastholde og retfærdiggøre den ulighed mellem køn, 

som vi ser på arbejdsmarkedet og på magtpositioner i samfundet.

Samtidig fremstilles det heteroseksuelle parforhold og den traditio-

nelle kernefamilie som normen i store dele af det undervisningsmateria-

le elever og studerende møder. Øvrige seksuelle orienteringer, kønsiden-

titeter, familieformer- og samlivsformer er enten fraværende eller be-

handles perifert som afvigelser fra normen.

Enhedslisten arbejder for at et ukønnet og normkritisk perspektiv ind-

arbejdes i alle dele af uddannelsessystemet og i daginstitutionerne. 

Børn, elever og studerende skal fra vuggestue til videregående uddan-

nelse præsenteres for alle former for kønsidentiteter, seksuelle oriente-

ringer og samlivsformer. Ligeledes bør man på arbejdspladser og i an-

dre institutioner arbejde aktivt med at konfrontere og nedbryde stereo-

type forestillinger om køn og seksualitet, for at sikre at den enkelte kan 

udfolde sig som den de er.

Frihed fra kønsrollerne handler også om frihed til at vælge noget an-

det end det ens familie ønsker eller forventer. Mange unge oplever at de-

res forældre eller andre familiemedlemmer forsøger at kontrollere hvem 

de må blive kærester eller venner med, hvilket tøj de må have på, hvor-

når de må gå udenfor hjemmet eller hvilke sociale sammenhænge de 

må indgå i. Nogle kvinder oplever også at deres partner eller ægtefæl-

le forsøger at kontrollere dem på lignende vis. I Enhedslisten arbejder vi 

for, at samfundet skal sikre alle muligheden for at komme væk fra famili-

er eller ud af parforhold som begrænser deres frihed. Unge skal have fle-

re rettigheder, herunder økonomisk og de skal sikres muligheden for at 

flytte væk fra deres forældre. Krisecentre og andre exit-programmer skal 

udvides og forbedres.

6. Feminisme er retten til at bestemme over egen krop
Den enkeltes ret til at bestemme over sin egen krop er en af de vigtig-

ste frihedsrettigheder. Denne selvbestemmelse er desværre endnu ikke 

en selvfølge. På verdensplan kæmpes der stadig for retten til abort, ret-

ten til seksuel selvbestemmelse, til at klæde sig som man vil, og til at ud-

trykke sit køn i overensstemmelse med egen opfattelse. Vi er nået langt 

i Danmark, men der er fortsat vigtige problemstillinger, hvor retten til 

egen krop ikke er en selvfølge.

I Enhedslisten ønsker vi gratis og fordomsfri adgang til sundhedsvæ-

senet. Det betyder blandt andet at vi vil sikre retten til fortsat at kunne 

starte, gennemføre eller afbryde en graviditet. Det betyder også at vi vil 

sikre mennesker med handikap adgang til de sundhedsteknologiske red-

skaber de efterspørger for at de kan udfolde deres liv sådan som de selv 

vælger. Og det betyder at vi vil sikre transpersoners ret til selvbestem-

melse over egen krop.

Retten til at bestemme over egen krop omfatter også hvad man væl-

ger at beklæde den med, uanset om det er bh’er, burkini, jakkesæt el-

ler hijab. Vi er modstandere af alle forsøg på kontrollere menneskers på-

klædning, uanset om det kommer fra familier, religiøse ledere, arbejds-

givere eller politikere.

Feminisme er frihed fra vold og overgreb
Frihed til at forme sit eget liv betyder også, at vi som samfund skal sikre, 

at ethvert menneske kan deltage i den offentlige debat og færdes frit og 

trygt i det offentlige rum. I dag oplever mange at blive udsat for hån, trus-

ler eller direkte vold på baggrund af deres seksualitet, hudfarve eller reli-

gion, fordi de er transpersoner, fordi de træffer andre valg end hvad der er 

normen for deres køn, eller fordi de er kvinder. Det skal der gøres op med.

Det gælder også i familier. På trods af oplysningskampagner og rådgiv-

ning er partnervolden udbredt. Danske hjem er for kvinder stadig et far-

ligere sted at opholde sig end øde gader og mørke parker. Det er lykke-

des at få oprettet krisecentre, men ikke lykkedes at få brudt mønstrene.

I retssystemet tages der stadig udgangspunkt i at man først skal sige 

nej til sex før der er tale om voldtægt. Det skal vendes på hovedet. In-

gen har ret til at røre ved andre mennesker uden at de først har fået et ja.

Kvinder, der har været udsat for vold på arbejdspladsen, skal have 

mulighed for at få erstatning. Desuden skal der fokus på, at mange kvin-

der er ansat i stillinger i det offentlige med høj risiko for vold og endda 

død. En kvindelig dræbt SOSU-assistent er et lige så stort tab, som en 

mandlig soldat eller politimand dræbt i tjeneste.

7. Feminisme for alle
Feminisme er en frigørelseskamp for lighed og mod fordomme, racisme 

og diskrimination. Men undertrykkelse sker ikke kun på baggrund af køn.
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Mange mennesker oplever også at blive diskrimineret på baggrund af 

deres hudfarve, deres religion, deres seksualitet, farven på deres pas el-

ler fordi de er transpersoner. For nogle bliver der tale om en kombine-

ret undertrykkelse hvis de f.eks. både er kvinder, har et handikap og er 

lesbiske. Det skyldes at muligheden for at udtrykke sit køn og udfolde 

sin seksualitet forbundet. Mange oplever at samfundet begynder at stil-

le spørgsmålstegn ved deres seksualitet, hvis de vælger at udtrykke de-

res køn på en anden måde - omvendt oplever mange lesbiske, bøsser og 

biseksuelle, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved deres kønsidentitet 

på grund af deres seksualitet. Feminisme handler om frihed og lighed for 

alle og derfor er det nødvendigt at tage højde for de komplekse og kom-

binerede former for undertrykkelse. Ingen er frie, før alle er frie.

På tværs af kultur og religion er der mange fællestræk ved den måde 

undertrykkelse på baggrund af køn og seksualitet udfolder sig. Ulighed 

i familien og på arbejdsmarkedet, krænkelse af retten til selvbestem-

melse over egen krop, vold og seksualiseret vold, samt opdragelsen ind 

i snævre kønsroller, er eksempler på dette. Men det betyder ikke at alle 

kvinder i verden oplever undertrykkelsen på samme måde. F.eks. kan 

kampen for adgang til prævention og abort være lige så central for nog-

le kvinder, som kampen for at undgå tvangsaborter eller tvangssterilise-

ring er for andre. Det er en fælles kamp for retten til egen krop, som tager 

forskellig form i forskellige kontekster. Ofte er det på grund af global ulig-

hed, racisme eller klasseforhold at kampen antager forskellige former. En 

fælles feministisk kamp må tage hensyn til hvordan undertrykkelsen op-

leves af forskellige grupper, uden at gå på kompromis med at vi kæm-

per for frigørelse for alle.

I Danmark oplever vi i stigende grad racisme og diskriminerende lov-

givning der rammer flygtninge og etniske minoriteter hårdt. For nogle 

kvinder betyder det at de havner i en situation hvor de bliver endnu 

mere afhængige af deres partner, end andre kvinder i samfundet. Det 

kan være fordi de fratages muligheden for at have en selvstændig ind-

komst, eller fordi muligheden for at sikre tryghed for dem selv og deres 

børn afhænger af regler for familiesammenføring, som betyder at de 

er nødt til at blive sammen med deres mand. Det kan også være fordi 

sprogbarrierer, racisme på arbejdsmarkedet eller boligpolitikken bety-

der, at de havner i en isoleret situation og har svært ved at skabe sig et 

netværk der rækker ud over familien eller ægtefællens netværk. På den-

ne måde kan racismen i samfundet betyde at nogle mennesker oplever 

undertrykkelsen på baggrund af køn endnu stærkere. Derfor er kampen 

mod samfundets racisme også en feministisk kamp.

Samtidig er højreorienterede kræfter, der tidligere har modarbejdet 

ethvert fremskridt for kvinders og homoseksuelles rettigheder, nu i sti-

gende grad begyndt at misbruge netop disse fremskridt til at legitimere 

racistiske angreb på muslimer og andre etniske minoriteter. Det ser vi for 

eksempel når hadforbrydelser bruges som anledning til at kræve endnu 

strammere asylregler og til at forværre vilkårene for flygtninge.

8. International solidaritet
På globalt plan rammer uligheden på baggrund af køn hårdt.

Millioner af kvinder verden over har ikke adgang til grundlæggende ret-

tigheder som selv at vælge sin partner, blive skilt eller få en abort, og 

endnu flere har ikke adgang til uddannelse, sundhed eller til at forsør-

ge sig selv. Derfor rammes kvinder både hårdere og oftere af fattigdom, 

marginalisering og vold. Det samme gælder for lesbiske, bøsser, biseksu-

elle og transpersoner.

Samtidig er millioner af mennesker ofre for forskellige former for 

tvangsarbejde, gældsslaveri, menneskehandel og seksuel udnyttelse. 

Der tjenes milliarder af kroner på denne udnyttelse hvert år. Der er brug 

for massiv støtte for at disse kvinder, børn og andre kan slippe ud af af-

hængighedsforhold, fattigdom, udnyttelse.

Den institutionaliserede vold har sit grimmeste ansigt i de massevold-

tægter, der ofte følger med krige og folkemord. At ødelægge fjendens 

ejendom, voldtage hans kvinder og dræbe hans børn er et led i krigsfø-

relsen. Kvinder, der er blevet voldtaget og måske også gjort gravide, er 

ikke længere noget værd og udstødes af samfund og familie. Det er i sig 

selv en tragedie, men udstiller og reproducerer også et kvindesyn, hvor 

kvinder er en vare og mandens ejendom. Dertil kommer at volden ofte 

fortsætter på flugtruter og under ophold i asyllejre. Samtidig anerkendes 

undertrykkelse på baggrund af køn eller seksualitet langtfra altid som 

asylgrund. Kampen for fred og for sikring af alle flygtninges rettigheder er 

derfor også en feministisk kamp.

Som internationalister arbejder vi for at sikre kvinders rettigheder ver-

den over. Det gælder både i de overnationale og internationale samar-

bejder vi indgår i og i vores vurdering af hvilke handelsaftaler og konflik-

ter Danmark skal tage del i. Udviklingsbistanden er her et vigtigt redskab 

til at sikre en retfærdig udvikling globalt – også for kvinder. Det samme 

er samarbejder mellem sociale bevægelser på tværs af grænser. I disse 

år er stærke feministiske og LGBT-bevægelser heldigvis med til at skabe 

vigtig forandringer lokalt og globalt.

Feminisme er klimakamp
Klimaforandringerne rammer kvinder hårdest. Globalt varetager kvinder 

langt størstedelen af arbejdet med fødevareproduktion i alle led. Både 

hvad angår dyrkning, forarbejdning og vandforsyning. Det samme gæl-

der sikring af hygiejniske forhold i hjemmene og omsorg for syge. Disse 

opgaver er under enormt pres i store dele af verden på grund af klima-

forandringer som skaber tørker, oversvømmelser, ekstremt vejr, udpining 

af jorden og udbredelse af sygdomme. Derfor er kampen for bæredyg-

tighed også er en feministisk kamp for frigørelse.

9. Feminisme i praksis
I Enhedslisten tror vi på at samfundsforandringer skabes ved at menne-

sker går sammen, organiserer sig og handler sammen. Det gælder også 

i den feministiske kamp for lige muligheder og frigørelse. Derfor støtter 

Enhedslisten op om, og deltager i, initiativer og bevægelser, der vil ned-

bryde fordomme og ulighed. Og vi arbejder for at binde kampene sam-

men og skabe solidaritet mellem forskellige grupper, der kæmper for lige 

muligheder, ligesom vi arbejder for, at fagbevægelsen og andre sætter 

ulighed mellem kønnene højere på dagsordenen.

Pilen peger også indad
Ligesom i samfundet som helhed, gælder det også på venstrefløjen og 

i mange bevægelser, at det stadig er hvide, heteroseksuelle mænd, der 

dominerer og indtager de ledende poster. Som venstrefløj kan vi ikke sige 

os fri fra uligheder eller for sexisme, racisme og homofobi.

Derfor har vi også et ansvar for at se kritisk på os selv. Det kan være 

nødvendigt med kvoter eller andre redskaber, der kan bruges til at mod-

arbejde skævheder og bryde dårlige mønstre. Det skal kombineres med 

et målrettet arbejde for at sikre en langt bredere repræsentation af 

mennesker, end det vi ser på venstrefløjen i dag. Derved kan vi styr-

ke bredde og sikre en mangfoldig repræsentation af mennesker og er-

faringer.

Socialisme og feminisme går hånd i hånd
Enhedslisten arbejder for en socialistisk og demokratisk revolution. Vi øn-

sker en grundlæggende forandring af vores samfund, hvor kapitalisme 

erstattes af et socialistisk demokrati. Vi ønsker et herredømmefrit sam-

fund fri for alle former for undertrykkelse. Et samfund hvor alle individer 

regnes for ligeværdige. Et feministisk samfund er et socialistisk samfund. 

Og feminisme er en nødvendighed for at skabe den samfundsforandring 

vi tror på. En fremtid hvor vi i fællesskab deler livets goder: Brød og Roser!

Stillet af Astrid Vang Hansen, Frederiksberg, Marianne Rosenkvist, Ama-

ger Vest, Maria Temponeras, Skanderborg, Olivia Borchmann, Århus, Tue 

Hammer Lerche, Amager Vest, Nina Trige Andersen, Nørrebro, Morten Pil-

mark, Ydre Nørrebro, Bodil Marie Garde, Albertslund, Josefine Kjeldsen, 

Amager Vest, Stig Larsen, Albertslund, Stinna Gammelgaard, Nordvest, Fri-

da Groth, Faxe, Lone Degn, Århus, Niels Ole Simonsen, Vesterbro, Rasmus 

Markussen, Vesterbro, Magnus Esmark, Albertslund, Anne Hegelund, Århus, 

Marie Lassen, Århus og Ingrid Beijk, Østerbro
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4. INDKOMNE FORSLAG

4.1 Forslag om venstreorienteret netmedie
Enhedslisten nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på at oprette et 

venstreorienteret netmedie senest i foråret 2018.

Begrundelse
Venstrefløjen har brug for sine egne medier.

Stillet af Jeppe Rohde, Indre Nørrebro

4.2 Debat om direkte demokrati
I Enhedslisten skal vi have en debat om, om direkte demokrati kan bidra-

ge til en forbedring af demokratiet. Det foreslås derfor at det indgår som 

tema i kursusvirksomheden.

Begrundelse
Tænk hvis vi havde haft mulighed for at kræve Lissabontraktaten, finans-

pagten, salget af DONG eller CETA til folkeafstemning.

Det er efterhånden blevet sådan, at ministeriets jurister kommer med 

det resultat, som ministeren forlanger. Det så vi f.eks. i forbindelse med 

landbrugspakken. 

Derfor skal vi ikke forvente afstemninger, når der er tale om suveræni-

tetsafgivelse, som f.eks. CETA selv om Grundloven kræver dette.

Vi har fået mere lukkede beslutningsprocesser, journalisterne har fået 

vanskeligere ved at undersøge grundlaget for politikernes beslutninger. 

Tilliden til det politiske system daler hurtigt i Danmark og mange føler 

sig afmægtige. Nogle politikere er meget i lommen på deres bidragydere.

Ifølge nedenstående hæfte vil direkte demokrati f.eks. gøre politikerne 

mere lydhøre overfor befolkningen og øge befolkningens viden om poli-

tik. Den siger også, at jo tættere man er placeret i forhold til magten, de-

sto mindre ønsker man direkte demokrati.

En debat om direkte demokrati vil kunne afdække, om det ville være 

en fordel for det danske demokrati og om Enhedslisten bør arbejde for 

at indføre direkte demokrati under en eller anden form.

Baggrundsmateriale:
Se gratis bog på nettet med undersøgelser om direkte demokrati:

https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/verhulst-nijeboer-di-

rect-democracy-dk.pdf

Vi er oppe imod kræfter, der er meget stærke.

Det nye oligarki sidder på verdensøkonomien

https://ing.dk/artikel/det-nye-oligarki-sidder-pa-verdensokonomi-

en-124235

 

Stillet af Esbjerg afdeling

4.3 Forslag til udtalelse: Det kommunale oprør skal 
fortsætte
Det var en vigtig sejr, da det lykkedes at presse Løkke til at opgive om-

prioriteringsbidraget i juni 2016. Også selv om det kun var en begrænset 

sejr, da kommunerne fortsat skal aflevere en ½ mia. til staten. For rege-

ringens målsætning var 2,4 mia. årligt.

Når det første gang længe lykkedes at få regeringen til at opgive en så 

central målsætning, skyldes det den brede modstand fra faglige, politi-

ske og græsrodsbaserede kræfter. En modstand, som kulminerede med 

Velfærdsalliancens 74 samtidige demonstrationer landet over den 12. 

maj.

Udviklingen bekræftede fuldt konceptet om det kommunale oprør, da 

der er reelle modsætninger mellem regeringen og niveauet ude i kom-

munerne, som KL-toppen er klemt mellem. Derfor var talrige borgmestre 

blandt talerne den 12. maj.

Særligt opmuntrende var den kombinerede indsats fra fagligt aktive, 

»kommunalrødder« og græsrodsaktivister ude i de små byer. Uden En-

hedslistens indsats var dette ikke lykkedes.

Når det lykkedes, skyldes det, at vi var katalysatorer for en meget bre-

dere utilfredshed. Det var fx sigende, at kun 14 % af befolkningen bak-

kede op om omprioriteringsbidraget. Men at vende utilfredshed til mod-

stand, kræver aktivitet – hvilket lykkedes i denne kamp.

Derfor skal det kommunale oprør fortsætte. Selv om ’budget 18’ næp-

pe bliver den helt store massakre, da 2017 er et valgår, kan vi forvente nye 

store nedskæringer i ’budget 19’. Derfor skal protesterne mod dem alle-

rede opbygges i foråret 2018 ligesom protesterne mod omprioriterings-

bidraget blev opbygget i foråret 2016.

Den fortsatte kamp mod de kommunale nedskæringer skal derfor 

være et fælles tema i vores valgkamp frem mod november. Hvilket også 

kan understøttes af Folketingsgruppen, som kan tiltage sig en synlig rol-

le når KL-aftalen skal konfirmeres i Folketinget til sommer. Her er det vig-
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tigt, at vi udfordrer Mette Frederiksen, så hun ikke kan køre på frihjul som 

tidligere.

I det omfang, det er muligt, skal oprøret søges udbredt til regionerne 

og det statslige område, hvor fortsatte effektiviseringer også er ødelæg-

gende for velfærden.

Begrundelse
Baggrunden for den store samlede Enhedsliste-indsats var en årsmø-

de-beslutning fra 2015, og bevægelsen i foråret 2016 fyldte meget i de-

batterne på årsmødet i maj. Men det var først efter årsmødet, at sejren 

kom i hus, hvilket HB kommenterede på denne måde 11. juni 2016:

»Omfattende folkelig mobilisering og demonstrationerne den 12. maj 

sikrede, at regeringen ikke kom igennem med sine planer om at tage 2,4 

milliarder kroner fra kommunerne gennem et omprioriteringsbidrag og 

3,5 milliarder kroner ved at fjerne finansieringstilskuddet. Det er en stor 

sejr, som viser, at modstand nytter.«

HB-udtalelsen sluttede med et løfte om, at »Enhedslisten arbejder for 

at det kommunale oprør kan være med til at udvikle en samlet natio-

nal modstand mod regeringens politik.« Vi vil med dette forslag følge op 

på disse intentioner.

Stillet af Århus afdeling

4.4 Forslag om ændret organisering
Årsmødet pålægger Hovedbestyrelsen, at formalisere en ændring af 

partiets organisering således at grupper af afdelinger samarbejder om 

en række opgaver. Målet er at få mest muligt ud af frivilliges kompeten-

cer og tid brugt i partiet og undgå dobbeltarbejde. Det gælder især at 

styrke de små afdelinger, ved at disse deles med andre afdelinger om 

opgaver og inspirere hinanden.

Begrundelse
Det er en alvor for de små afdelinger. Det er nødvendigt at de små af-

delinger kommer op på et andet niveau end før sidste kommunalvalg. 

De små afdelinger er legitimiteten for mange af de 120 valgte rundt i KB 

og RB. Før i tiden var Enhedslisten politikformulerende i Danmark, det er 

for en stor del overtaget af Alternativet. Mange afdelinger har rigeligt at 

gøre med alt det andet i afdelingen, så det politikformulerende kan ikke 

hamle op med Alternativet.

Stillet af Sønderborg afdeling

Kommentar fra hovedbestyrelsen

Bag forslaget ligger et ønske om at åbne op for etablering af et klyn-

gesamarbejde (distriktssamarbejde), således at organisatoriske opga-

ver som vedligeholdelse af hjemmeside, kassererposten mv. samles for 

at lette de små afdelinger.

HB konstaterer at der ikke er noget i vedtægterne der forhindrer et så-

dant samarbejde.
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5. FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

5.1 Ændringsforslag til § 2. Formål
Sidst i paragraffen – efter »Folketinget« – tilføjes »kommunalbestyrelser, 

regionsråd og EU-parlamentet«.

Begrundelse
Da Enhedslisten blev dannet var en af målsætninger at venstrefløjen 

igen at blive repræsenteret i Folketinget. Det er stadigt en vigtigt mål-

sætning, men efter vores store indtog lokalt og regionalt ved valget i 2013 

og vores beslutning sidste år om at opstille til EU-parlamentet, mener vi 

at dette også skal afspejles i vores vedtægter.

Stillet af Daniel Panduro, Frederiksberg, Per Clausen, Aalborg, Paw Niel-

sen, Middelfart og Jesper Hjelm Kristensen, Kalundborg

Kommentar fra hovedbestyrelsen

Forslaget udvider Enhedslistens formål til at arbejde for venstrefløjsre-

præsentation i alle centrale parlamentariske organer og ikke kun Folke-

tinget. Som sådan opdateres vedtægterne til virkeligheden.

5.2 Ændringsforslag til § 4. Medlemmernes  
tilhørsforhold til afdelinger
stk. 5 tilføjes »Dog gælder følgende i forhold til lokale generalforsam-

linger: Stemmeret er betinget af, at medlemskab er opnået senest ved 

indkaldelsen til generalforsamlingen og forsat er eksisterende under 

denne.«

Der indsættes ny stk. 7: »Ved flytning til en anden lokalafdelings om-

råde, skal flytningen meddeles partikontoret. Så snart flytningen er regi-

streret her, er medlemskabet overflyttet til den ny afdeling.«

Begrundelse
Belært af erfaringer kan manglen på disse regler medføre stor usikker-

hed om retten til deltagelse og stemmeafgivning ved afholdelse af ge-

neralforsamlinger.

Samtidig vil det også kunne sikre bedre mod eventuelle kupforsøg.

Stillet af Jørn Henner, Kim Fonvig, Bodil Kjerstine Borch, Bodil Sass Jør-

gensen, Ole Damkjær, Bente Viskum, Holger Nielsen og Per Harry Han-

sen, alle Fredericia

Kommentar fra hovedbestyrelsen

Forslaget præciserer hvornår stemmeret til lokal GF opnås, og hvornår 

man er overflyttet til en anden lokalafdeling. Forslaget giver retningslin-

jer i tvivlsspørgsmål. Det vil dog samtidig betyde, at det nuværende prin-

cip om at medlemskab er opnået når kontingentet er betalt, ændres ift. 

stemmeret en lokal generalforsamling (men ikke ift stemmeret ved eks. 

delegeretvalg, hvis dette ikke finder sted på en generalforsamling), såle-

des at kontingentet skal være betalt ved indkaldelsen af generalforsam-

lingen, for at stemmeret opnås. 

At overflytning til en anden lokalafdeling er afhængig af landskonto-

rets registrering af samme er logisk, men kan dog evt give problemer, så-

fremt der er ventetider på sagsbehandlingen på landskontoret.

5.3 Ændringsforslag til § 7. Årsmødet
stk. 3 ændres til »Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, 

hvor alle medlemmer skal inviteres. På mødet vælges de delegerede ved 

skriftlig afstemning. De opstillede vælges efter deres stemmetal. Dog er 

mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog væl-

ge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at 

opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 

de 40 % dog med 33 %.

Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil vælge. De ind-

går på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes stemmetal, og 

skal fremgå af referatet fra mødet. Dog kan afdelingen højst sende det 

antal af de valgte suppleanter til Årsmødet, der svarer til den af HB fast-

satte suppleantkvote for afdelingen. Har en delegeret forfald indtræ-

der en suppleant efter prioritet, dog med respekt for kønskvoteringen.«

Begrundelse
Det er ikke ønsket, at der ændres på, hvordan delegerede vælges, men 

at få skrevet Enhedslistens gode og mange-årige praksis ind i vedtæg-

terne igen. Den nuværende formulering indeholder flere uklarheder. For 

det første er den nuværende beskrivelse af kønskvotering upræcis. Det 

er ikke klart, hvad der menes med at en afdeling skal »tilstræbe 40 % af 

hvert køn« – og det går selvfølgelig ikke. Med en formulering om, at der 

skal »reserveres mindst 40 % til hvert køn« rettes op på dette. På sam-

me måde er det ikke hensigtsmæssigt, at vi har en vedtægt, hvor der 

står, at landskontoret skal udsende en vejledning af, hvordan afdelin-
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ger skal vælge delegerede. Beskrivelsen af metode til valg af delegerede 

bør i stedet stå ufortolkelig i vedtægterne, så alle medlemmer kan læse 

den. Landskontorets vejledning til afdelinger beskriver i øvrigt heller ikke 

en anden/andre metoder end netop den gængse måde at vælge dele-

gerede på. Derfor giver det god mening at få den tilbage i vedtægterne.

Endelig tager ÆF højde for hvordan mange afdelinger i praksis vælger 

suppleanter. De vælger ofte flere suppleanter end det er muligt at sen-

de til årsmødet, fordi valget af delegerede og suppleanter sker så lang 

tid før årsmødet, at der kan komme afbud fra både delegerede og sup-

pleanter.

Stilles af hovedbestyrelsen

5.4 Ændringsforslag til § 7. Årsmødet
stk. 3 ændres til »Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, 

hvor alle medlemmer skal inviteres. På mødet vælges de delegerede ved 

skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højst kan stemme på et antal 

kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af 

det antal delegerede, der skal vælges. De opstillede vælges efter de-

res stemmetal. Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En 

afdeling kan dog vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er 

kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3 

delegerede erstattes de 40 % dog med 33 %.

Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil vælge. De ind-

går på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes stemmetal, og 

skal fremgå af referatet fra mødet. Dog kan afdelingen højst sende det 

antal af de valgte suppleanter til Årsmødet, der svarer til den af HB fast-

satte suppleantkvote for afdelingen. Har en delegeret forfald indtræ-

der en suppleant efter prioritet, dog med respekt for kønskvoteringen.«

Begrundelse
Mindretalsbeskyttelse er vigtig og en del af Enhedslistens DNA.

Det er vigtigt at fastholde Enhedslistens gode og mangeårige prak-

sis for hvordan delegerede vælges. Derfor skal det skrives ind i vedtæg-

terne - og ikke være som nu, hvor landskontoret »blot« sender en vej-

ledning ud til afdelinger. Til dette årsmøde stiller HB på min mangeårige 

opfordring et forslag om at få præciseret vedtægterne. Men i modsæt-

ning til HB-flertallets forslag (der ligner dette forslag næsten til forveks-

ling), så sikrer dette forslag, at vi fastholder vores mindretalsbeskyttel-

se til valg af delegerede – samtidig med at vi sikrer kønskvotering. I det-

te forslag vil valg af delegerede følge den måde vi vælger vores HB på - 

nemlig ved at man kan »stemme på et antal der svarer til halvdelen af 

pladserne«. Denne metode sikrer, at både flertal og mindretal er repræ-

senteret. Vi bruger denne metode til valg af HB, fordi den stemmer over-

ens med den forståelse af demokrati som vi ønsker og praktiserer: Et de-

mokrati hvor både mindretal og flertal er repræsenteret. Netop derfor 

er mindretalsbeskyttelsen også skrevet ind i de nuværende vedtægter. I 

HB’s forslag vil mindretalsbeskyttelsen udgå. Det går selvfølgelig ikke. Vi 

skal have både kønskvotering og mindretalsbeskyttelse skrevet direkte 

ind i vedtægterne.

Så derfor: Stem på dette forslag, så vi får en metode, der fastholder 

nuværende praksis; stemmer overens med den måde vi vælger til HB; er 

i overensstemmelse med den praksis landskontoret hidtil har beskrevet; 

stemmer overens med vores forståelse af demokrati.

Stillet af Marianne Rosenkvist

5.5 Forslag til vedtægtsændringer vedrørende 
EU-parlamentsvalg

5.5.1 Forslag til ny § 12. Kandidater til EU-parlamentsvalg
Efter § 11 indsættes en ny § 12 og de efterfølgende §§ ændrer derefter 

nummer:

§ 12. Kandidater til EU-parlamentsvalg
Stk. 1.  Enhedslistens kandidater skal være medlemmer af Enhedslisten. 

Stk. 2  Der afholdes en urafstemning om spidskandidater til EU-parla-

mentet senest forud for årsmødet året før afholdelse af EU-par-

lamentsvalg. Forud for årsmødet fastlægger HB hvor mange 

kandidater der skal vælges. Som minimum kønskvoteres de før-

ste 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 spidskandidater med to 

kvinder og to mænd vælges på årsmødet. 

Stk. 3  Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel-

der sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem 

maksimalt stemme på 4 personer. Resultatet er vejledende for 

årsmødets valg af spidskandidater.

Stk. 4.  HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et kan-

didatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter. Hver af de fem 

regioner vælger ét medlem. Regionsbestyrelserne er ansvarlige 

for at de delegerede til årsmødet forud for årsmødet afholder et 

delegeretmøde, hvor der af og blandt de delegerede til årsmø-

det vælges en repræsentant til kandidatudvalget. Regionen gi-

ver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende regionens 

ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste. 

Stk. 5  Kandidatudvalget udarbejder til årsmødet forslag til spidskan-

didatliste. Ved udarbejdelsen af spidskandidatliste skal der til-

stræbes en bred sammensætning af spidskandidatlisten fx i for-

hold til køn og uddannelsesmæssig baggrund. 

  Mindretal i kandidatudvalget og andre delegerede kan stille al-

ternative forslag. 

  Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåe-

de hele lister. Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der 

får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige spidskan-

didatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en 

af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne 

vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne 

i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist 

spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan 

opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget 

og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt med-

lemmerne om de to spidskandidatlister med størst opbakning.

Stk. 6.  De øvrige kandidater udover spidskandidater udpeges af kan-

didatudvalget senest en måned efter årsmødet. Ved udarbej-

delsen af den samlede kandidatliste skal der tilstræbes en bred 

sammensætning af kandidatlisten fx i forhold til køn, geografisk 

spredning, og etnisk og uddannelsesmæssig baggrund. 

Stk. 7.  I tilfælde af at en kandidat ikke kan eller vil opstille samt i tilfæl-

de af eksklusion kan hovedbestyrelsen vælge en ny kandidat.

5.5.2 Forslag til ny § 13. Partiskift
Desuden ændres § 10 stk. 4 til en særskilt § der indsættes efter § 12 som 

en ny § 13. De efterfølgende §§ ændrer derefter nr. Og § 10 stk. 5 og 6 æn-

drer nr. til stk. 4 og 5:

§ 13. Partiskift 
Stk. 1.  Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg samt 

EU-parlamentsvalg forpligter sig til ved opnået valg at udtræ-

de af den parlamentariske forsamling, de er valgt til, hvis de ikke 

længere er medlem af Enhedslisten. Ligesom Enhedslisten ikke 

accepterer, at valgte medlemmer tager deres mandat med sig 

ved udtrædelse af Enhedslisten, modtages andre partiers man-

dater heller ikke som Enhedslistemandater. Det er derfor hel-

ler ikke muligt at optage medlemmer i Enhedslisten, der sidder i 

Folketinget, byråd, regionsråd eller i EU-parlamentet på et andet 

mandat end Enhedslistens.

5.5.3 Forslag til ny § 14. Enhedslistens EU-parlamentsgruppe
Der indsættes herefter en ny § 14:
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§ 14. Enhedslistens EU-parlamentsgruppe
Stk. 1.  Enhedslistens EU-parlamentsmedlemmer er opstillet og valgt 

på Enhedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedsli-

stens hovedbestyrelse og årsmøde. Væsentlige politiske spørgs-

mål drøftes mellem EU-parlamentsgruppen og hovedbestyrel-

sen, og der tilstræbes konsensus. Ved uenighed afgøres sagen af 

hovedbestyrelsen. 

Stk. 2.  EU-parlamentsgruppen og Folketingsgruppen holder tæt kontakt 

for at sikre løbende afklaring omkring de mange fælles sager.  

 EU-parlamentsgruppen skal så vidt muligt inddrage Enhedsli-

stens organisation, herunder Kommunalgruppen, Regionsgrup-

pen, udvalg og netværk i arbejdet med EU-politik. 

Stk. 3.  Hovedbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt Enhedslisten 

skal indgå i valgforbund ved valget til EU-parlamentet og i så 

fald, hvem der skal indgås valgforbund med.

5.5.4 Ændringsforslag til ny § 15. Forbud mod dobbeltmandater
I den nuværende § 12 (der bliver § 15) om forbud mod dobbeltmandater 

tilføjes »EU-parlamentsmedlem«, således at der i stk. 1 kommer til at stå: 

Stk.1.  Valgte for Enhedslisten kan kun besidde ét folkevalgt erhverv 

som byrådsmedlem, regionsrådsmedlem, folketingsmedlem el-

ler EU-parlamentsmedlem ad gangen.

5.5.5 Ændringsforslag til ny § 18. Rotationsordning
Den nuværende § 15 (der bliver § 18) om rotationsordning ændres så-

ledes: 

Efter stk. 3 om folketingsmedlemmer indsættes en ny stk. 4 og de efter-

følgende stk. ændrer nr: 

Stk. 4  Medlemmer af EU-parlamentet kan ikke opstille til urafstemnin-

gen ved årsmødet efter deres syvende år i EU-parlamentet.

Det nuværende stk. 6, (der ændrer nr. til nr. 7) ændres så det kommer til 

at lyde således: 

Stk. 7  Ved en kombination mellem stk. 3, 4, 5 eller 6 således at man 

både har perioder, hvor man har været ansat og perioder, hvor 

man har været medlem af folketinget og/eller af EU-parlamen-

tet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har væ-

ret medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet og/eller væ-

ret fuldtidsansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være 

ansat eller folketingsmedlem eller EU-parlamentsmedlem eller 

fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år indenfor en 12 års periode. 

  Hvis man er medlem af folketinget eller EU-parlamentet eller 

fuldtidsansat lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud. 

   Ved opstilling til urafstemning for spidskandidater til folketinget 

og EU-parlamentet kan man dog kun opstille, hvis man ikke har 

været medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet, og/eller 

været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i mere 

end syv år.

5.5.6 Ændringsforslag til ny § 19. Partiskat og økonomi
I § 16 (der bliver § 19) om partiskat og økonomi indsættes der en ny stk. 3 

og de efterfølgende stk. ændrer nr. 

Stk. 3.  Enhedslistens medlemmer af EU-parlamentet indbetaler parti-

skat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennem-

snittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fra-

drag af skat og særlige udgifter i forbindelse med hvervet). Har et 

EU-parlamentsmedlem en betydelig indtægtsnedgang i forbin-

delse med valget, kan hovedbestyrelsen i særlige tilfælde god-

kende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales også 

partiskat af eftervederlaget som EU-parlamentsmedlem. 

I den tidligere stk. 3 (der bliver stk. 4) tilføjes EU-parlamentsmedlemmer, 

så der kommer til at stå:

Stk. 4.  Tidligere folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer for 

Enhedslisten og andre der på grund af tillidshverv i Enhedslisten 

modtager pension før den almindelige folkepensionsalder, be-

taler partiskat af deres politiker-pension frem til folkepensions-

alderen. Det betyder, at hvis deres samlede indkomst inklusi-

ve eventuel lønindtægt eller andre pensionsudbetalinger over-

stiger gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i Køben-

havn, så skal den overskydende del af pensionen, der vedrører 

tillidshvervet indbetales i partiskat. 

Efter det nuværende stk. 4, (der bliver stk. 5) indsættes et nyt stk. 6.: 

Stk. 6  Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen sikrer at deres 

regnskaber offentliggøres, således at enhver kan se, hvad de 

modtagne midler er anvendt til. 

Begrundelse
Årsmødet 2016 besluttede at Enhedslisten skal stille op til EU-parla-

mentsvalget i 2019. Vi skal derfor have ændret vedtægterne, så vi får 

fastlagt reglerne omkring dette. 

Forslagene til vedtægtsændringer er baseret på, at reglerne skal ligne 

reglerne for folketingsvalg og folketingsmedlemmer mest muligt. 

Dog må der naturligt være nogle af reglerne der er anderledes. Fx skal 

der kun vælges 13 medlemmer af EU-parlamentet for Danmark og der 

stemmes på den samme liste i hele landet. Det giver derfor ikke mening 

at opstille kandidater i hver storkreds. 

Da der kun er valg én gang hvert femte år og valgdatoen ligger fast, 

foreslår vi at der kun afholdes urafstemning om spidskandidater én gang 

i hver valgperiode. Og at der udpeges et særligt kandidatudvalg, der dels 

udarbejder forslag til spidskandidatliste til årsmødet og dels sammen-

sætter resten af kandidatlisten senest en måned efter årsmødet. Øvri-

ge kandidater på listen behøver ikke at have stillet op til at blive spids-

kandidater. 

I forhold til rotationsreglen er forslaget, at den følger reglerne for valg 

til folketinget. Da den seneste ændring af rotationsreglen udtrykkeligt 

ikke havde tilbagevirkende kraft, vil de personer der blev valgt til fol-

ketinget i 2015, fortsat følge de tidligere gældende regler - også hvis de 

måtte vælge at opstille til EU-parlamentet. 

Vi foreslår desuden at proceduren evalueres efter valget i 2019, så der 

eventuelt kan ske justeringer. 

Stillet af hovedbestyrelsen
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6. FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN FOR 
ENHEDSLISTEN 2017-2018

I 2015 vedtog Enhedslistens årsmøde den politiske udtalelse om opbyg-

ningen af fremtidens venstrefløj. Her igangsatte vi processen mod, i højere 

grad, at opbygge og styrke en ny venstrefløj med sit eget politiske projekt, 

i modsætning til både højrefløjen og Socialdemokraterne. Som venstreflø-

jens største parti påtog vi os opgaven at drive venstrefløjens opbygning 

frem – både politisk og organisatorisk. I årsmødeperioden 2017/2018 står 

denne opgave fortsat som den vigtigste for Enhedslisten. Denne arbejds-

plan fremhæver de politiske og organisatoriske arbejdsområder, som vi i 

det kommende år vil prioritere højest, alt sammen med det fælles mål; at 

styrke en venstrefløj, der sætte egne dagsordener og udgør en selvstæn-

dig politisk kraft til at skabe solidariske og progressive forandringer.

30-timers arbejdsuge
I det forgange år har vi tydeligst løftet opgaven med at blive venstre-

fløj i egen ret og med egen retning, i vores forslag om 30-timers arbejds-

uge. Her lykkedes det Enhedslisten at sætte en stærk og radikal dagsor-

den i den offentlige debat. Derfor skal dette arbejde fortsætte. Efter vo-

res succesfulde lancering af forslaget, skal vi det kommende år arbejde 

på at skabe opbakning til forslaget, og indgå alliancer med andre par-

tier, faglige organisationer og andre bevægelser, der vil være med til at 

skabe et pres for en realisering af forslaget.

Fokus på et bedre arbejdsliv understøttes af forslag om retten til tidli-

gere tilbagetrækning »Godt seniorliv«, forslag om et tryggere arbejdsmil-

jø og dokumentation af, at der er råd til et bedre liv for lønmodtagerne.

Kommunal- og regionsrådsvalg 2017
Den altoverskyggende hovedprioritet i det kommende år er kommunal- 

og regionsrådsvalget tirsdag d. 21. november. 

Vores mål for KV17 og RV17 skal være, at vi skal stadfæste og nogle ste-

der øge vores fremgang fra 2013. 

Men valgkampen er også anledning til at opnå andre mål, og kan deri-

gennem spille en afgørende rolle i opbyggelsen af fremtidens venstrefløj: 

-Vi skal bruge vores lokale og regionale repræsentation til at bygge 

alliancer med fagbevægelsen, brugergrupper og nyopståede bevægel-

ser som »Næstehjælperne«, »Velfærdsalliancen« og »Bekæmp fattigdom 

nu«. I mange kommuner vil og skal vi være dem, som tager initiativer til at 

skabe alliancer på tværs af de forskellige foreninger/organisationer og 

bevægelser, som alle sammen kæmper for et styrket velfærdssamfund 

og imod nedskæringer på den fælles velfærd.

 y En politisk styrkelse af vores parti gennem videreudvikling af konkrete 

og visionære lokale politikker for byer og lokalområder. 

 y En organisatorisk styrkelse af vores parti, gennem træning af kandida-

ter og den lokale organisering af valgkampen.

 y Skabe kontakter og organisering i flere boligområder. Det kommende 

år gennemfører vi 7 pilotprojekter, hvor landsorganisationen og afde-

linger arbejder sammen om lokalt forankrede kampagner, hvor vi ud-

vikler nye kampagnemetoder og erfaringer, som skal deles med re-

sten af partiet.

Valgkampen gennemføres lokalt af afdelinger og regionale organiserin-

ger, men understøttes af den centrale partiorganisation; ansatte, folke-

tingsgruppe og hovedbestyrelse.

Europa/EU
I det kommende år skal vi fortsætte vores samarbejde med de øv-

rige internationale venstrefløjspartier, men vi vil have specielt fokus 

på vores samarbejde med de europæiske kammerater. Opstillingen til 

EU-parlamentsvalget i 2019 gør, at vi kan engagere os endnu stærkere 

i en fælles europæisk kamp mod den EU-dikterede sparepolitik. Det-

te arbejde skal tænkes sammen med det europæiske Plan B-arbejde, 

hvor der arbejdes på at skabe modstand mod EU’s neoliberale politik, 

samt alternativer til EU-samarbejdet som sådan. Arbejdet skal bidra-

ge til, at Enhedslisten og venstrefløjen bliver mere offensive i fremlæg-

gelsen af vores EU-modstand, og gøre os bedre i stand til at pege på 

alternativer til EU.

Til årsmødet 2018 skal hovedbestyrelsen fremlægge forslag til politisk 

valgprogram for EU-parlamentsvalget 2019, samt sikre, at årsmødet væl-

ger kandidater til EU-parlamentsvalget.

En stærkere og mere inddragende partiorganisation
I 2017/2018 vil fokus desuden være på at skabe en mere inkluderende 

praksis i partiet, herunder arbejdet med at implementere den feministi-

ske praksis, som har været politisk fokus for årsmødet 2017.

Som en del af kursustilbuddene i 2017 tilbydes en debattørskole, hvor 

partimedlemmer skal trænes som meningsdannere og debattører. Det 

skal bidrage til, at vi bliver en mere handlende organisation, der i højere 

grad formår at kunne komme ud over rampen med vores budskaber, og 

skabe klare venstrefløjsstemmer i den offentlige debat.
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En mere inddragende organisation skabes også gennem bedre vel-

komst af nye medlemmer. Der er i 2016 udarbejdet inspirationsmate-

riale til lokal brug. Fokus skal være på at skabe positive arrangementer 

for vores nye medlemmer. Vi skal give nye medlemmer lyst til blive akti-

ve i partiet ved at præsentere dem for et positivt, energifyldt fællesskab, 

hvor det er rart at færdes, og hvor vi holder fokus på de forandringer, vi 

sammen kan skabe.

Velkomsten til nye medlemmer foregår lokalt og regionalt, men orga-

nisationsteamet stilles til rådighed for sparring og hjælp i planlægnin-

gen af introduktionerne. 

Et nyt miljøprogram 
En socialistisk fremtid er utænkelig uden en snarlig gennemgribende grøn 

omvæltning. 

Behovet for en bæredygtig omstilling af hele den måde vi lever, pro-

ducerer og forbruger på, er større end nogensinde. Dette kræver et op-

gør med kapitalismen og omstilling til en cirkulær økonomi, hvor vi ikke 

undergraver vores eget livsgrundlag. Vi skal standse klimaforandringerne, 

forurening af vand, luft og jord og genoprette vores forarmede natur. Det 

kræver en socialistisk grøn omstilling. En vigtigt brik i det, er landbruget, 

som skal drives bæredygtigt og demokratiseres.

Med et nyt grønt delprogram, skal vi prioritere udvikling og formidling 

af vores grønne visioner, og belyse sammenhængen mellem den grønne 

omstilling og en socialistisk revolution.

Vi skal være en del af lokale, nationale og internationale grønne kam-

pe. Vores medlemmers indsats i de grønne bevægelser skal koordine-

res med det parlamentariske arbejde, og vi skal tænke bæredygtig ind 

i alle relevante sammenhænge, både når det gælder byråd, regionsråd 

og Folketinget.

Delprogrammer 
I de senere år har årsmødet og hovedbestyrelsen vedtaget flere del-

programmer, der er f.eks. vedtaget et produktionspolitisk delprogram, 

EU-delprogram og i år vedtages der et feministisk delprogram. Selvom 

delprogrammerne er vedtaget, er det stadigvæk vigtigt at få diskuteret 

programmerne og få gjort vores politik konkret i vores arbejde i regio-

nerne, kommunerne og generelt i afdelingernes og resten af partiets ar-

bejde. Derfor skal delprogrammerne være let tilgængelige på hjemme-

siden. Landskontoret sørger også for at finde oplægsholdere, som kan 

holde oplæg om delprogammerne. Afdelingerne, regionerne, de faglige 

netværk og udvalgene tilbydes således oplægsholdere igennem organi-

sationsnyt, Rød+Grøn og andre relevante medier.

Stillet af hovedbestyrelsen
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8. OPSTILLEDE TIL VEJLEDENDE URAFSTEMNING 
OM FOLKETINGSKANDIDATER

Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folketingskandidater. 
Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. Den 
vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordeling af folketingskandidater. Alle 
medlemmer af Enhedslisten kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk fra den 27. marts - 4. april 2017. 

Du vil modtage en mail med link til afstemningen den 27. marts – og medlemmer uden mail får tilsendt et brev. 
Er du i tvivl, om vi har din mailadresse, så send den til landskontoret@enhedslisten.dk inden den 25. marts 2017. 

1. Allan Krautwald, Svendborg

2. Anne Hegelund, Århus

3. Bruno Jerup, Næstved

4. Christian Juhl, Silkeborg

5. Daniel Thillerup, Ballerup

6. Eva Flyvholm, Holbæk

7. Eva Milsted Enoksen, Blågård

8. Finn Sørensen, Amager Vest

9. Hans Jørgen Vad, Århus

10. Henning Hyllested, Esbjerg

11. Jakob Nerup, Frederiksberg

12. Jakob Sølvhøj, Herlev

13. Jean Thierry, Nordvest

14. Jeanne Toxværd, Gentofte

15. Jesper Kiel, Svendborg

16. Jette Gottlieb, Christianshavn

17. Jonathan Simmel, Nordvest

18. Lasse Egelund, Vejle

19. Mai Villadsen, Brønshøj-Husum

20. Margit Kjeldgaard, Helsingør

21. Maria Reumert Gjerding, Gladsaxe

22. Maria Temponeras, Skanderborg

23. Nikolaj Villumsen, Herlev

24. Ole Wedel-Brandt, Ishøj

25. Peder Hvelplund, Hjørring

26. Pernille Grumme, Tårnby-Dragør

27. Pernille Skipper, Nørrebro Park

28. Rasmus Vestergaard Madsen, Århus

29. Rosa Lund, Blågård

30. Rune Lund, Nørrebro Park

31. Sarah Glerup, Frederiksberg

32. Søren Egge Rasmussen, Århus Øst

33. Søren Søndergaard, Gladsaxe

34. Tobias Clausen, Blågård

35. Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez, Vesterbro
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Allan Krautwald
64 år, mand, Svendborg

Mange oplever, på egen krop, resultaterne 

af de mange reformer. Syge, ledige, kontant-

hjælpsmodtagere og andre udsatte grup-

pers eksistensgrundlag forsvinder. Store dele 

af befolkningen er enige i vores modstand 

mod denne afmontering af velfærdssamfun-

det. Vi skal fortsat styrke vores kritik af den-

ne politik og alliere os med de mange folke-

lige, sociale bevægelser der er dukket op, de senere år. Derfor må En-

hedslisten også formulere en række krav om genopretningen af velfær-

den i forbindelse med en kommende regeringsdannelse. Der skal bl.a. 

ske markante forbedringer af reformerne af førtidspension og fleksjob, 

forringelserne af sygedagpengene skal rulles tilbage, kontanthjælpslof-

tet fjernes og dagpengesystemet skal genoprettes.

Vi må yderligere skærpe vores modstand mod EU som konstruktion, 

da EU er en vigtig modspiller i kampen for velfærden. Vi skal i Folketing og 

bevægelser bidrage med en klar socialistisk EU modstand.

Stramninger og stadig mere ulækker retorik rammer mennesker i nød 

hårdt – flygtninge og indvandrere. EL skal fortsat stå som det humanisti-

ske fyrtårn i et fremmedfjendsk hav.

Kampen for et bedre miljø og arbejdsmiljø vil altid stå centralt for EL, 

ligesom vort krav om nedsat arbejdstid skal rulles yderligere ud.

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, på en række politiske 

tillidsposter og i forskellige bevægelser og har bl.a. været med til at star-

te »Syg i Svendborg«.

Jeg er medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

krautwald@oncable.dk 

Anne Hegelund
28 år, kvinde, Århus
Jeg er 28 år, socialrådgiver og arbejder til 

dagligt med unge udsatte arbejdsløse. Siden 

år 2015 har jeg været folketingskandidat i År-

hus Vest, hvor jeg bor i kvindekollektiv. Sidste 

valgkamp gav mig for alvor blod på tanden. 

Vi skal have spredt det gode budskab; En an-

den politik er mulig, og vi har en verden at 

vinde! Derfor stiller jeg mig til rådighed som 

spidskandidat for vores parti, og håber på jeres opbakning.

Vi skal være et klart alternativ til både den sidste socialdemokratisk 

ledede regerings nødvendighedens politik og den nuværende regerings 

velfærdsafviklende og umenneskelige politik. Mine mærkesager under 

sidste valgkamp var; Afskaf arbejdsløshed - udryd fattigdom, Flygtnin-

ge velkommen - tag jeres familier med, og Støt oprør - stop krig. Det er 

det stadig.

Vi skal sætte ord på, hvordan vi deler arbejdet, så ingen behøver at gå 

stressede i seng eller mangle noget at stå op til, og alle kan leve et godt 

og værdigt liv. Vi skal insistere på at behandle vores medmennesker med 

respekt, også flygtninge og arbejdsløse. Vi skal vise solidaritet med pa-

læstinenserne, kurderne og alle andre som kæmper for at gøre sig fri af 

undertrykkelse.

Jeg er feminist og revolutionær socialist. Kapitalismens evige jagt på 

profit går hårdt ud over mennesker, klima og miljø. Så de røde og grønne 

kampe må og skal kædes sammen. Jeg har været aktiv i både studen-

ter- og fagbevægelsen. Så det er vigtigt for mig, at vi ikke kun kalder os 

bevægelsernes parti, men også handler sådan.

annehegelund@gmail.com 

Bruno Jerup
59 år, mand, Næstved

Enhedslisten skal være det visionære sociali-

stiske parti samtidig med, at vi overalt kæm-

per for konkrete forbedringer for befolknin-

gen. Vi skal blive bedre til at udtrykke hvad 

vi er for.

Vi skal stå for de universelle rettigheder. 

Universelle menneskerettigheder bl.a. for-

samlingsfrihed og ytringsfrihed, men også 

universelle rettigheder på det sociale område og på det sundhedsmæs-

sige område. Vi skal være et parti for ligestilling, tolerance og åbenhed.

Enhedslisten skal være et parti for 25 % af befolkningen. Et mål om at 

10 % opbakning ved næste valg er et skridt på den vej.

Vores politik skal være i stadig udvikling og forbedring, men vi skal na-

turligvis fastholde vores grundlæggende kapitalismekritik og socialisti-

ske mål. Vi må evne at finde alliancer overalt for at trække politikken 

i en rød og grøn retning. Arbejdet i folketinget, i kommunerne og regio-

nerne er ikke kun talerstole. Det er politiske kamppladser. For os bør der 

ikke være nogen modsætning mellem parlamentarisk og udenomspar-

lamentarisk arbejde.

Jeg var med til at starte Enhedslisten med ønske om, at skabe et nyt 

og vitalt socialistisk parti. De muligheder som venstrefløjen og revolutio-

nære socialister havde, blev ikke udnyttet optimalt.

Jeg var en del af Enhedslistens første folketingsgruppe fra 1994-1998 

og Jeg er for øjeblikket medlem af folketinget igen som stedfortræder for 

Eva Flyvholm, som er på barsel. Jeg er også medlem af regionsrådet for 

region Sjælland, men det har jeg orlov fra pt.

bruno.jerup@mail.dk

Christian Juhl
63 år, mand, Silkeborg
Tidl. skovarbejder & bygningsarbejder. Tidl. 

formand for 3F i Silkeborg Aktiv i 3Fs inter-

nationale arbejde og i Arbejdernes Interna-

tionale Forum , der støtter kæmpende i Mel-

lemamerika, Asien og på Vestbredden. Med-

lem af Folketinget siden 2011 Bedstefar til 5 

glade og sprælske børnebørn. Min kærlige og 

konsekvente kone (og spindoktor) er social-

rådgiver og hedder Karen Marie Møller. Vi bor i et bofællesskab i Silke-

borg sammen med 2 andre familier. Feminist & socialist i næsten 40 år.

Mærkesager:
 y En verden uden fattige og uden forurening

 y En verden uden krige & atomvåben

 y Et åbent Europa uden EU

 y Et rødt & grønt flertal i Folketinget

 y Arbejde eller uddannelse til alle

 y Et sikkert og sundt arbejdsmiljø hele livet

 y En fagforening uden tøven

 y Folketinget gør det ikke alene:

 y Mange kandidater i Folketinget gør det ikke alene.

 y Vi skal opbygge og styrke aktiviteten nedefra – i afdelinger, fagforenin-

gerne og blandt græsrødderne.

 y Enhedslisten bliver større – men vi skal også være stærkere og mere 

aktive.

 y Demonstrationer, protester & lokal aktivitet er en forudsætning for 

forandring.

 y Der skal 2 ben til forandring – det parlamentariske og det uden-

omsparlamentariske. 

christian.juhl@ft.dk 
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Daniel Thillerup
32 år, mand, Ballerup

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan i min magt for at 

hjælpe udsatte

danielthillerup@gmail.com

Eva Flyvholm
35 år, kvinde, Holbæk
Selv om man nogen gange får lyst til at råbe 

højt og længe, vil jeg gerne stille op til Folke-

tinget igen. For det er ikke opløftende, hvad 

der sker i dansk politik og i verden. Men det 

er åbenlyst at der er brug for lighed, fred og 

kærlighed til jorden – og her kommer En-

hedslisten ind i billedet. Jeg er glad for, at 

være en del af vores politiske fællesskab, for-

di vi knokler for at rejse den kritik, skabe de alliancer og styrke den soli-

daritet, der skal lægge grunden for en bedre fremtid.

Som Freds- og forsvarsordfører har jeg modarbejdet kampfly-købet 

og militær oprustning, for i stedet at prioritere fredsarbejde og forebyg-

gelse af krige og konflikter gennem FN. Som uddannelsesordfører, er det 

en stor glæde at samarbejde med elev- og studenterbevægelsen, skoler, 

universiteter og faglige organisationer i kampen mod SU-forringelser, ud-

dannelsesloft og nedskæringer. Som helt ny it-ordfører har jeg ikke nået 

nok, men der er kæmpe potentiale for politikudvikling.

Jeg vil meget gerne fortsætte som folketingskandidat i Sjællands stor-

kreds. Vi er blevet et stærkere parti på hele Sjælland, Lolland og Fal-

ster, og det bliver spændende til regions- og kommunalvalget. Vi er langt 

mere tilstede lokalt, og har gode folk i afdelingerne og som politisk valg-

te. Det er jeg stolt af, og det arbejde vil jeg gerne udbygge mere de kom-

mende år.

Jeg er 35 år, og bor i kollektiv med min mand og lille barn. I foråret 2017 

er jeg på barsel, og hygger mig i mere behageligt selskab end VLAK re-

geringen. 

eva.flyvholm@ft.dk

Eva Milsted Enoksen
37 år, kvinde, Blågård

Enhedslistens fornemmeste opgave er at 

kæmpe mod den stigende ulighed i Dan-

mark og Europa. Regulær fattigdom i et land 

som Danmark er skammeligt! Vi skal kæmpe 

for dem, der bliver udstillet som dovne, for-

di de har den frækhed at være syge eller ar-

bejdsløse. Vi skal præge kampen for et bed-

re og mere solidarisk Europa og gøre op med 

EU’s neoliberale politik. De højreekstreme kræfter skal ikke vinde kam-

pen om Europas fremtid, vores vision for et socialt og bæredygtigt sam-

fund er stærkere og bedre.

Enhedslisten skal arbejde for:
 y Et arbejdsmarked med lønninger vi kan leve af, med tryghed for syge 

og udsatte og hvor mennesker bliver behandlet med værdighed og re-

spekt. Vi vil ikke gå fra job til grav.

 y Et opgør med grådige banker. Opdeling af banksektoren, så skatte-

borgerne ikke skal betale, næste gang det går galt.

 y Gennemførelse af 6 timers arbejdsdag, der giver mere tid med famili-

en og et liv der ikke kun handler om produktivitet.

 y Reel international solidaritet, hvor vi åbent støtter vores kammera-

ter rundt omkring i verden og ikke er bange for, hvordan det bliver op-

fattet i pressen.

 y Opgør med vækstdagsorden, der hindrer grøn omstilling og bæredyg-

tige alternativer.

Jeg bor på Christianshavn med min kæreste og vores (snart) 3 børn. Jeg 

har tidligere været kontaktperson og repræsentant i Københavnsbesty-

relsen for Blågårdsafdelingen. Nu sidder jeg i AU og regionsrepræsentant-

skabet. Til daglig arbejder jeg med at skabe kritisk EU-debat i Oplys-

ningsforbundet DEO.

eenoksen@hotmail.com

Finn Sørensen
70 år, mand, Amager Vest
Enhedslisten har gennemgået en fantastisk 

udvikling. Af en svækket og splittet venstrefløj 

har vi skabt et stærkt parti, med potentiale 

til at blive det nye store, mangfoldige arbej-

derparti. Vi skal fortsætte som begyndt: Ud-

vikle konkrete svar på de konkrete problemer, 

som folk oplever: Utryghed i jobbet, dårligt ar-

bejdsmiljø, ringere velfærd, de stadigt større 

masker i det sociale sikkerhedsnet. Men også de store ting: fattiggørelsen, 

undertrykkelse af kvinder og minoriteter, flygtninge, klima og miljø.

Hovedfjenderne skal udpeges: Den lille håndfuld, der styrer økonomi-

en, aktionærerne, der skovler profitter ind, regeringen og EU, der tjener 

deres interesser. Vi skal have klar og skarp kant til partier, der underka-

ster sig »nødvendighedens politik«.

Vi skal udvikle mere vidtgående krav, der kan samle flest muligt og 

bringe arbejderklassen i offensiven. Vores forslag om et trygt dagpenge-

system, 30 timers uge og det gode seniorliv er sådanne krav.

Men vi skal være tydelige om betingelserne: Flere mandater til Ø gør 

det ikke alene. Folk skal tage sagen i egen hånd, organisere, agitere, ak-

tionere. Det skal vi stå i spidsen for overalt. Vi skal ikke tale om og til, vi 

skal tale med. Og så skal vi have langt større indflydelse i den største og 

vigtigste masseorganisation: fagbevægelsen.

Jeg er lige rundet 70 efter et langt arbejdsliv som fabriks- og bryggeri-

arbejder og fagforeningsmand, men er hverken træt eller sur. Fhv. med-

lem af HB, MF fra 2011. Læs mere på finn-sorensen.dk.

finn.s@ft.dk
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Hans Jørgen Vad
61 år, mand, Århus

Et godt folketingsarbejde kræver knofedt 

og solid faglig indsigt. Men det kræver mere 

end forslag og forhandlingsevner. Det kræ-

ver også KANT og mod til at gå på tværs af 

den pænhed på Borgen, som andre partier 

og pressen ønsker vi skal underlægge os.

Det har DF tidligere evnet – dog på en po-

pulistisk og uærlig måde. Men vi har desvær-

re kun formået det i glimt.

Vi ved godt, hvordan det skal gøres – kampen mod omprioriterings-

bidraget var et godt eksempel. Men også på andre spørgsmål kunne vi 

være langt mere synlige. Fx i skandalen om SKAT, hvor vi har alle kort 

på hånden: Både som afsløring og et effektivt våben mod «der-er-ikke-

råd»-ideologien. Men det har vi stort set forsømt – man finder ikke et ord 

om det på hjemmesidens skattedel.

Vi har vedtaget, at opbygge os »i vores egen ret« – med perspekti-

vet om at vælte regeringen. Men vi formår slet ikke at synliggøre det i 

det daglige.

Ved siden af SKAT, hvor milliarderne fosser ud medens du læser dette, 

er kontanthjælpsreformerne en skandale, som burde have permanent 

fokus. Ikke som noget, der skal ændres efter et valg, men som skal tilba-

gerulles her og nu.

Det burde være et centralt budskab på vores hjemmeside, hvor fat-

tiggørelse igen er væk som tema. Nu hvor tvungne udflytninger rigtig be-

gynder at gøre ondt.

Som tidligere skrevet, er det ikke forslag og ideer, der har manglet – ej 

heller fra min side. Jeg tror folketingsgruppen har behov for nogle kræf-

ter, som vil lukke mere op for impulserne udefra og især fra partiets ak-

tive basis.

hjvad@stofanet.dk

Henning Hyllested
63 år, mand, Esbjerg
Som medlem af Enhedslistens folketings-

gruppe gennem fem et halvt år har man jo 

efterhånden et ganske godt kendskab til 

denne »arbejdsplads«. Så megen forstillelse, 

så meget slesk tale, så mange, der siger et og 

gør noget andet, skal man lede længe efter.

En anden sandhed bliver tydelig, når man 

sidder i Folketinget. 14 mandater (eller 20 (-:) 

gør det ikke alene. Hvis ikke der er bevægelse ude omkring, i fagbevæ-

gelsen, blandt elever og studerende, i miljøorganisationer og kvindebe-

vægelse, blandt græsrødder i det hele taget, kan vi råbe nok så meget 

fra Folketingets talerstol. Det flytter ikke rigtigt noget i det store billede.

Især er det et kæmpe problem, at fagbevægelsen - med få undtagel-

ser - ikke forsøger at mobilisere medlemmerne til kamp mod den ned-

brydning af velfærdssamfundet, som foregår. Som har betydet bortfald 

af vigtige rettigheder og dermed skabt utryghed og frygt for jobbet og 

morgendagen blandt mange af fagbevægelsens medlemmer - især dem 

nederst i (løn)hierarkiet, dem med de korteste (eller slet ingen) uddan-

nelser.

Arbejdspladserne er blevet passiviseret i en grad, så »strejke« eller 

»blokade« næsten er blevet fremmedord.

I Folketinget varetager jeg først og fremmest jobbet som transpor-

tordfører og ordfører for landdistrikter og øer. Det er ikke områder, der 

fylder voldsomt meget i Enhedslisten. Til gengæld popper de ustandse-

ligt op i medierne med den ene eller anden vinkel. Ingen tvivl om, at vi 

trænger til oprustning her!

henning.hyllested@ft.dk

Jakob Nerup
55 år, mand, Frederiksberg

Enhedslisten er lønmodtagernes vigtigste 

stemme på Christiansborg. Vi taler imod fat-

tigdomsydelser og angreb på velfærden, og 

deltager aktivt i bevægelsen udenfor. Men vi 

kæmper ikke bare imod. Vi har visioner om 

en bedre fremtid, hvor tømreren og sygeple-

jersken kan genkende deres ønsker om et 

bedre liv, fx i 30 timers arbejdsuge, godt se-

niorliv og ligeløn.

Vi er ikke bange for at sige, hvem der skal betale for en bedre fremtid. 

Virksomhederne og de rige har i årevis hævet milliardoverskud, og det er 

de penge vi skal tage tilbage. Vi skal udfordre elitens fortælling om, at der 

ikke er råd til velfærd og velstand for almindelige mennesker.

Enhedslistens politik tager sit afsæt i lønmodtagernes virkelighed. Det 

kan jeg bidrage til med afsæt i mit lange arbejdsliv som HK’er, metalar-

bejder m.m. Det er lettere at tale om stress på kontoret eller nedslidning 

på fabrikken, når man selv har været der i mange år. Jeg har altid været 

valgt som tillidsrepræsentant, og har efter sigende udtrykt kollegernes 

behov på en skarp og forståelig måde.

At stille op til Folketinget er også et tillidshverv, hvor der skal leveres 

til parti, vælgere og medier. Mit bidrag handler om kant mod de rige og 

at skabe håb for lønmodtagerne. Vi skal tale livet, klassekampen, fælles-

skabet og feminismen op.

Jeg har fødderne solidt plantet i vores faglige landsudvalg, sidder i HB, 

og har siden 2015 været Enhedslistens arbejdsmarkedsrådgiver. Jeg er 55 

år, bor på Frederiksberg med Kathrine, og vi har to voksne børn.

jakob.nerup@ft.dk

Jakob Sølvhøj
62 år, mand, Herlev
Efter et langt arbejdsliv i fagbevægelsen blev 

jeg i juni 2015 indvalgt i folketinget – og jeg 

opstiller hermed til endnu en periode.

De store velfærdsområder vil snart kom-

me under et forstærket politisk pres. Rege-

ringen vil skære yderligere i kommunernes og 

regionernes økonomi og igangsætte en ny 

offensiv for privatisering. Velfærd og privati-

sering vil derfor være politiske nøgleområder i den kommende tid. Det 

skærper behovet for en tæt sammenhæng mellem vores arbejde i fol-

ketinget, kommunalbestyrelser og regionsråd og en prioritering af arbej-

det i de bevægelser, der er en afgørende forudsætning for at skabe po-

litisk forandring. Det er en fælles hovedopgave for hele partiet at forbe-

rede og gennemføre en stærk valgkamp frem mod kommune- og regi-

onsvalget i november.

Som venstrefløjens største parti har vi et stort ansvar for både at ud-

vikle modstanden mod regeringens politik og bidrage til at skabe håb 

om forandring. Vi skal fremlægge konkrete dagsaktuelle forslag, der vi-

ser, at en anden politik er mulig og samtidig fremstå som et parti, der 

har visioner og vilje til at slås for grundlæggende samfundsforandringer.

Før valget var jeg i næsten 40 år aktiv i fagbevægelsen. Senest som 

sektorformand og medlem af FOAs forbundsledelse. Været med i En-

hedslisten fra starten og i flere perioder medlem af HB - aktuelt siden 

2012. Valgt til folketinget i Vestjyllands storkreds. Ordfører på områderne 

handicap, børn og undervisning og tillige gruppeformand. Jeg er gift med 

Karen og tilsammen har vi 4 børn.

jakob.solvhoj@ft.dk
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Jean Thierry
44 år, mand, Nordvest

Enhedslisten skal være en oprørsbevægelse 

mod kapitalismen og EU.

Vi må ikke overlade oprøret til den popu-

listiske højrefløj.

Vi skal naturligvis holde fast i den saglige 

viden, men vi skal ikke tilpasse os pænt ind 

i systemet.

Vi skal komme med konkrete og system-

overskridende forslag, som man kan leve sig ind i.

30 timers arbejdsuge er en god start. Det parlamentariske ben i Fol-

ketinget skal være en forlænget arm for det der sker ude i virkeligheden, 

ikke omvendt.

I Enhedslisten skal vi vise, hvordan vi kan ændre verden i hverdagen og 

i virkeligheden, og hvordan vi kan bruge erfaringer fra os selv og fra an-

dre lande, til at give håbet og troen på, at vi kan skabe forbedringer og 

den grundlæggende forandring til et andet samfund.

Vi skal være klare omkring den grønne omstilling og den økonomiske, 

demokratiske og sociale omstilling og ikke være bange for at komme 

med alternative forslag.

Hver gang vi taler om noget, som i virkeligheden er bestemt af EU, så 

skal vi gøre opmærksom på det. Vi har en kæmpe opgave i at repræsen-

tere vores socialistiske EU-modstand i Folketinget, kommuner og regio-

ner, og at støtte op om Folkebevægelsen mod EU.

Som vi vedtog på Årsmødet 2015 er vi nødt til at være et selvstændigt 

alternativ. Det er en god start at tale om det, men vi må også gøre det i 

praksis. Syrizas overgivelse til EU bekræfter det bare.

Jeg er økonom, (cand. polit.) og folketingskandidat i Bispebjergkred-

sen i København.

jean@fremtidsmaskinen.dk

Jeanne Toxværd
57 år, kvinde, Gentofte
Enhedslisten er Danmarks eneste bud på en 

klar socialistisk politik og derfor skal vi sam-

men sætte dagsordner og støtte aktivisme 

der gør op med den førte neoliberale asoci-

ale politik. Vi skal styrke solidariteten mellem 

de grupper som er spillet ud mod hinanden, 

af flere på hinanden følgende regeringer. Vi 

skal være det parti der sammen med bevæ-

gelserne mod de asociale reformer sætter dagsordenen i Folketingssa-

len og på sociale medier – det gør vi kun ved at styrke venstrefløjen og 

holde fast i vores politik.

Vi skal tydeliggøre konsekvenserne af regeringens politik og i dette 

kommunalvalgår skal alle platforme i Enhedslisten arbejde for, at vi får 

endnu flere repræsentanter i kommunalbestyrelserne, så vores politik 

bliver synlig i lokalsamfundene.

Jeg er feministisk socialist og jeg glæder mig til at feminisme skal im-

plementeres i vores politiske udspil. Enhedslistens socialistiske og femi-

nistiske værdier har udgangspunkt i, at alle mennesker er lige, ingen skal 

undertrykkes på grund af køn, seksualitet, religion eller etnicitet – det 

kæmper jeg dagligt for og det vil jeg fortsætte med!

Jeg er 57 år, jeg er uddannet cand.pæd. og har arbejdet indenfor alle 

områder i det pædagogiske felt. Jeg har siddet i hovedbestyrelsen i 4 år 

og repræsenterer Enhedslisten i Gentofte Kommune.

Jeg vil være med til at styrke Enhedslistens profil som det eneste so-

cialistiske parti i Danmark i kampen mod den håndholdte menneske-

fjendske regering! 

jeanne.toxvaerd@gmail.com

Jesper Kiel
51 år, mand, Svendborg

Jeg har gennem lidt over ti år som byråds-

medlem taget kampen op på rådhuset i 

Svendborg, men vil nu gerne prøve kræfter 

med Christiansborg. Jeg brænder for, at En-

hedslisten bliver et parti, som når ud i hele 

landet med vores budskaber om mere social 

retfærdighed og grøn omstilling.

Jeg vil gerne bidrage til at bringe konse-

kvenserne af de evige nedskæringer og den stigende ulighed ind på Chri-

stiansborg. I fællesskab skal vi så sikre, at Enhedslistens budskaber knyt-

ter an til protest og bevægelser.

Jeg har fra Enhedslistens start været aktiv omkring krigsmodstand, in-

ternational solidaritet, antiracisme, EU-modstand, miljø, økologi og ikke 

mindst velfærden i kommunerne.

Fra mit arbejde i kommunalpolitik er jeg vant til, at Enhedslisten på 

den ene side optræder står fast på principperne og agerer vagthund. På 

den anden side går vi også efter de konkrete sejre, og vi skal rejse forslag, 

som præsenterer socialistiske løsninger.

Enhedslisten skal frem mod næste valg give folk tro på, at der er et so-

cialistisk og grønt alternativ til konkurrencestaten, blind vækst og øget 

ulighed.

Skulle jeg få muligheden for at komme på listen til næste folketings-

valg, fortsætter jeg naturligvis kampen på kommunalt plan i Svendborg 

indtil da.

Jeg er ansat i Enhedslisten som kommunal koordinator. Tidligere har 

jeg arbejdet i it-fagforeningen PROSA og været webudvikler, men oprin-

deligt er jeg udlært maskinarbejder. 

jesper.kiel66@gmail.com

Jette Gottlieb
68 år, kvinde, Christianshavn
Jeg stiller op til urafstemningen, fordi jeg er 

klar til igen at tage en tørn i det parlamenta-

riske arbejde. Jeg var medlem af folketinget 

fra 1994 til 2001, og i Borgerrepræsentationen 

i København fra 2006 - 2010. Trods store for-

andringer i folketingsarbejdet - ikke mindst 

efter »systemskiftet« i 2001- mener jeg at 

kunne bidrage med erfaringer, der kan gøre 

nytte i en kommende periode, - uanset regeringens farve.

Jeg kan ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbejde i 

a-kasse byde på stor indsigt og mange ideer på erhvervs- og arbejds-

markedsområdet, som jeg opfatter som et vigtigt konfrontationsområ-

de i den kommende periode. Derudover har jeg gennem mine udsendel-

ser som nødhjælpsarbejder fået en international vinkel, en indsigt i kri-

ser og brændpunkter i verden.

Endelig kan min folketingserfaring forhåbentlig bidrage til et løft i fol-

ketingets måde at arbejde på. Enhedslisten har formået at bevare kva-

litet og seriøs politisk prioritering, mens den generelle politiske debat er 

reduceret til enkeltsagsnedslag. Det må ændres. Strategi og samfundsvi-

sion skal være en større del af folketingets arbejde.

Jeg vil gerne vælges, og melder mig derfor på banen til en opstilling i 

København, fordi jeg dér har min faglige og politiske forankring gennem 

alle årene. Gerne København 3, hvis stemmetallene vil.

Om mig selv: Jeg er 68 år, tømrer (+ en del andet) af uddannelse, med 

nuværende ansættelse i 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes a-kasse.

Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn.

jette@amagergade1.dk
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Jonathan Simmel
29 år, mand, Nordvest

Hvad vil du:

 y En grundlæggende økonomisk omforde-

ling og en frigørelse for alle mennesker – 

i første omgang mindske magten hos den 

1% af danskerne der ejer næsten ¼ af vo-

res formue.

 y Vi skal bekæmpe alle forsøg på at split-

te fællesskabet mellem kollegaer, uanset 

om det sker på baggrund af hudfarve, etnicitet, køn, seksuel oriente-

ring eller andet.

 y Vi skal blive skarpere på at forbinde vores politikområder, tydeliggøre de 

større sammenhænge og økonomiske interesser bag. Kampen mod so-

cial dumping er vores alles fælles kamp for bedre arbejdsforhold. Klima-

kampen er forbundet med kontrollen over firmaers rovdrift på naturen. 

Kampen for bedre vilkår for socialt udsatte er ikke bare medmenneske-

lig, det handler om vores alles sikkerhedsnet. Retten til fri og lige uddan-

nelse og sundhed, er en kamp imod den ulighed der er i disse systemer.

Hvad kan du:

 Mobilisere, organisere og politisere kollegaer og medmennesker, både i 

dagligdagen og til større arrangementer. Som lønmodtager har jeg haft 

held med at knytte bånd til andre kollegaer, på tværs af brancher. At for-

stå og forbinde vores forskellige dagligdags udfordringer og problemer, 

påpege at problemer hænger sammen og opstår som følge af økono-

misk ulighed, og omsætte dette til en fælles interesse som samler os, 

mod dem der skummer fløden i samfundet.

Hvem er du:

- 29 år, elektriker, faglig aktiv, medlem af Enhedslistens faglige landsud-

valg. Tidl. formand for erhvervsskoleeleverne i Danmark, Dansk El-For-

bund ungdom og tillidsmand.

jsimmel@gmail.com

Lasse Egelund
42 år, mand, Vejle
Stem på mig. Rent historisk er det ikke En-

hedslistens ønske om indflydelse, der er pro-

blemet, men derimod at de andre såkaldte 

røde partier mener, at de har et større ideo-

logisk fællesskab med blå blok.

Det gør det svært for Ø, men ikke umuligt.

Blå bloks gentagende vrøvl om at ar-

bejdsløsheden kun kan sænkes ved at sæn-

ke skatter og afgifter for de rigeste, og samtidigt stille lønmodtageren 

overfor lavere lønninger og ringere vilkår generelt, det nødvendiggør at 

Øs synspunkter i større grad skal bæres frem. Borgerne skal sikres viden 

om, at der er andre muligheder end de borgerliges nedsabling af vel-

færdssamfundet.

Systemkritik af finanssektoren, vores offensive 30 timers plan for et 

bedre liv og arbejdsliv for flere arbejdspladser er vinkler, der kan bruges.

Vi skal arbejde for øget mobilisering i befolkningen, her burde fagbe-

vægelsen kunne inddrages mere end i dag så de fremover kun arbejder 

til gavn for arbejderne.

Jeg har haft den glæde at repræsentere Enhedslisten i Vejle byråd, 

hvor jeg sidder i natur og miljøudvalget samt arbejdsmarkedsudvalget 

og jeg har tillige haft to år i et voksenudvalg. Erfaringer herfra kan bidra-

ge til en styrkelse af Enhedslistens gode standpunkter. Disse erfaringer vil 

jeg gerne have lov til at bidrage med på nationalt niveau.

Rent personligt er jeg en 42 årig familiefar med en dejlig kone og to 

skønne unger. Min faglige baggrund spænder fra skovarbejder til økono-

mistuderende, læreruddannet, tillidsrepræsentant og skoleleder. 

lasseegelund@gmail.com

Mai Villadsen
25 år, kvinde, Brønshøj-Husum

Jeg er 25 år, opvokset i en landsby i Vestjyl-

land og bor nu i Vanløse. Jeg har været aktiv 

i Enhedslisten og SUF i næsten 10 år. Det me-

ste af min tid er dog primært gået med be-

vægelsesarbejde, hvor jeg i flere år var både 

aktiv og valgt i elev- og studenterbevægel-

sen. Sidenhen har mit engagement været i 

fagbevægelsen, primært i HK, hvor jeg også 

var ansat i to år. Siden 2015 har jeg desuden været ansat som uddannel-

sespolitisk medarbejder for Enhedslisten på Christiansborg.

De rigeste i vores samfund bliver rigere og nyder godt af, at både høj-

refløj og socialdemokrater går reformamok og forringer vilkårene for alle 

dem, der har mindst. Vi skal styrke kritikken af de asociale reformer og 

den sorte politik og stå sammen med de bevægelser, der ligesom os 

kæmper imod alt fra SU-nedskæringer og dagpengeforringelser til sort 

klima- og miljøpolitik.

Vi skal vise, at der findes en anden vej at gå og turde komme med vo-

res egne bud på en solidarisk og grøn politik. Vi skal blive bedre til at 

præsentere løsninger, der giver almindelige mennesker håb om, at vi kan 

sikre en klode, hvor klimakrise og ufred bliver fortid. Hvor ingen skal gå i 

seng med uvished om, om de snart bliver sat på gaden eller har råd til at 

holde børnefødselsdag for deres børn.

Vi socialister kan flytte holdninger, når vi skaber bevægelse, udfordrer 

kapitalismens logikker og kommer med vore egne løsninger. Således kan 

vi få vendt modløsheden til håb. Vi har en verden at vinde.

maislothvilladsen@gmail.com

Margit Kjeldgaard
61 år, kvinde, Helsingør
Jeg opstiller fordi jeg vil sætte EL på dags-

ordenen via et samspil af forslag i folketin-

get og kampagner uden for murene. Det er 

nødvendigt med konkret viden og mod til at 

tale de borgerlige politikere imod, men det 

er ikke tilstrækkeligt efter min mening, hvis 

man vil ændre på samfundet. Man skal også 

udvikle ny politik, der svarer på aktuelle ud-

fordringer, og iværksætte kampagner, der får flere til at deltage aktivt i 

udviklingen.

Jeg er 61 år og har været politisk aktiv i flere partier (kronologisk: S-SF-

VS-SF-EL), i fagbevægelsen og enkeltsags-organisationer. Organisatorisk 

foretrækker jeg stadigvæk den gamle VS-model med kollektiv ledelse, 

rotation og åbne udvalg. Jeg er imod persondyrkelsen, jeg mener den 

fremmer et privat ejerskab til partiet og den står i modsætning til ud-

vikling af fællesskab, engagement hos stadig flere og decentralisering.

Som ung havde jeg forskellige ufaglærte jobs, siden blev jeg cand.po-

lit. og har bl.a. arbejdet sammenlagt 10 år som sekretær på Christians-

borg (SF og EL). Mine interesser er økonomi, udvikling/handel, boligpo-

litik og miljøpolitik. Min aktivitet i partiet ligger pt. i politisk-økonomisk 

udvalg og landdistriktsudvalget. I øvrigt driver jeg en lille virksomhed, 

som importerer bæredygtigt og fair trade tøj, for at præge en branche 

domineret af multinationale selskaber, miljøsvineri og sultelønninger. 

Derfor vil jeg også gerne arbejde med handelspolitik på trods af EU, rød-

grønne offentlige indkøb, kædeansvar og etisk mærkning. 

margit.kjeldgaard@gmail.com
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Maria Reumert Gjerding
38 år, kvinde, Gladsaxe

Gyllegate, droppede økologi- og klimamål, 

voldsomme nedskæringer på alt fra natur-

genopretning, grønne omstillingsprojekter 

og forskning i vedvarende energiteknologi. I 

halvandet år har vi oplevet en skruppelløs 

og kulsort Løkke-regering i et opgør med alle 

ansatser til grøn omstilling i sin evindelige le-

flen for den sorteste industri og det konven-

tionelle landbrug.

Det er Enhedslistens opgave i Folketinget at afsløre løgn og magtmis-

brug som vi bl.a. har set det med gyllegate. Men som parti, er det først og 

fremmest vores opgave, at arbejde for et opgør med det kapitalistiske, 

økonomiske system som både er årsag til ulighed, udnyttelse af menne-

sker og den eskalerende klimakrise. Det er et system, der fremmer det 

industrialiserede landbrug, forårsager afbrænding af fossile brændsler i 

afsindige mængder og som har opbygget et globaliseret, miljøødelæg-

gende handelssystem der først og fremmest giver virksomheder frihed til 

at flytte produktionen derhen, hvor arbejdsforholdene er dårligst og mil-

jøstandarderne lavest.

Samtidig er det vores opgave at formulere visioner og vise vejen for en 

rød og grøn omstilling til et helt andet samfund. Et samfund, hvor lighed, 

velfærd, et rent miljø og et stabilt klima er samfundets mål.

Jeg er i dag valgt til Folketinget og er ordfører for landbrug, miljø, kli-

ma, dyrevelfærd, grøn omstilling og familie.

elmarg@ft.dk

Maria Temponeras
45 år, kvinde, Skanderborg
Det grønne skal være mere end pynt hos de 

rød-grønne. Vi er som menneskehed i fuld 

gang med at ødelægge vores eget livsgrund-

lag. Mange ved den er gal, men ser intet al-

ternativ til kapitalismens kamikazekurs.

Vi skal vise et ægte, realistisk alterna-

tiv, både på det lokale, regionale og globale 

plan. Aldrig har en radikal ændring i magtfor-

hold og ejerskabsforhold været mere nødvendig end nu. Hvis vi vil overle-

ve som art, skal vi ikke udvinde og forurene mere end planeten kan tåle, 

og det vi ejer og producerer, skal vi deles om.

Grøn og retfærdig omstilling drives af stærke lokale fællesskaber. Vi 

kan som parti være drivkraft i opbygningen af dem i hele landet. I vo-

res lille provinsby er vi i gang, vi vil forbruge og producere mindst mu-

ligt og så lokalt som muligt, og dele og reparere ting. At praktisere lav-

forbrug i fællesskab er et skridt på vejen, og giver håb, men tydeliggør 

også hvordan uligheden i magt og penge hæmmer og standser omstil-

lingen til bæredygtighed.

Jeg er økosocialist, radikal feminist og aktiv antiracist. Aktivist, organi-

sator og agitator. Jeg er dansk-græker, uddannet biolog og lærer, og jeg 

arbejder med vandmiljø og naturformidling. Jeg bor i bofællesskab, og 

har fire børn. Aktiv i afdelingen, i byrådsarbejdet, og i landsudvalg.

Mit afsæt i klimabevægelse og basisorganisering i lokalsamfund er en 

mangelvare i vores FT-gruppe. Jeg vil gerne bidrage med min viden og er-

faring, og mit fokus på klimakampen i alt det vi kæmper for.

maria.temponeras@gmail.com

Nikolaj Villumsen
33 år, mand, Herlev

Enhedslisten spiller en afgørende rolle i 

dansk politik. Vi kan være stolte af vores 

mange sejre og voksende styrke, men des-

værre er der også brug for at vi sætter alle 

kræfter ind.

Vi har en afgørende opgave i at udstille 

Dansk Folkepartis brudte løfter om velfærd. 

En afgørende rolle i at insistere på at det er 

Løkke og Tulle og ikke mennesker på flugt, der forringer vores velfærd. 

En afgørende rolle i at kombinere vores visioner om en moderne socia-

lisme med en daglig kamp for frihed og tryghed for almindelige menne-

sker. Der er mere end nogensinde brug for Enhedslisten til at sætte en 

grøn og solidarisk dagsorden.

Mens EU-eliten forsøger at skræmme befolkningerne fra at fravælge 

den forfejlede nedskæringspolitik skal Enhedslisten styrke samarbejdet 

med den europæiske venstrefløj. Vi skal ikke finde os i afpresningen fra 

Bruxelles, men afvise den forfejlede nedskæringspolitik.

Mens flertallet på Christiansborg laver erhvervsfremstød til det bru-

tale kongediktatur i Saudi Arabien holder de skåltaler om demokrati og 

sender gang på gang danske soldater og kampfly i forfejlede krige. Vi skal 

udstille det udenrigspolitiske hykleri. Vi skal støtte kurdere, palæstinen-

sere og andre der kæmper for frihed og fred. Vi skal kæmpe for at Dan-

mark igen bliver verdenskendt for at støtte menneskerettigheder, udvik-

ling og fredsopbygning.

Jeg er stolt over at repræsentere Enhedslisten i Folketinget og jeg er 

glad for at være valgt og opstillet i min fødeby Aarhus og i Østjyllands 

storkreds.

nikolaj.villumsen@ft.dk

Ole Wedel-Brandt
60 år, mand, Ishøj
Jeg har været aktivt medlem af Enhedslisten 

i Ishøj siden 2011. Jeg har været kontaktper-

son fra 2012-2015. Jeg er indvalgt i byrådet i 

Ishøj, hvor jeg sidder i Børne- og undervis-

ningsudvalget og i Klima- og Miljøudvalget. 

Jeg har gennem 30 år været ansat i undervis-

ningssektoren, primært på en erhvervsskole. 

Jeg brænder for undervisningsområdet, som 

jeg mener er blevet misrygtet gennem mange år. Især har kombinatio-

nen af lov 409 og udvidelsen af elevernes timetal været slem både for 

kvaliteten af undervisningen og for lærernes vilkår. Bliver jeg valgt til Fol-

ketinget, vil jeg helst arbejde med kommunalområdet og undervisnings-

området, da det er der, jeg har mine styrkesider.

ole.wedel.brandt@enhedslisten.dk



27Årsmøde 2017

Peder Hvelplund
49 år, mand, Hjørring

Enhedslisten parlamentariske opgave består 

i, sammen med folkelige bevægelser, at ska-

be et klart, stærkt og tydeligt alternativ til 

Socialdemokraternes liberalistiske kamika-

zekurs.

Hvor vi viser at liv har værdi uden for ar-

bejdslivet. Hvor vækst måles i demokrati, 

glæde, lighed, mangfoldighed og kærlighed. 

Hvor solidariteten er international og konkret. Hvor internationalt sam-

arbejde går hånd i hånd med folkenes selvbestemmelsesret. Hvor mod-

stand bliver en pligt når uret bliver til ret.

Sidste års kamp mod omprioriteringsbidraget og dette års mod pro-

duktivitetskravet viser at når bevægelser og parlamentarisk repræsen-

tation arbejder sammen er vi i stand til at skabe resultater og flytte hold-

ninger. De erfaringer skal vi bygge videre på. Sammen er vi stærke.

Jeg er 49 år, er gift med Louise, der sidder i Byrådet i Hjørring og har 4 

hjemmeboende børn. Jeg har haft fornøjelsen af at være vikar for Stine 

Brix i 11 mdr. mens hun har været på barselsorlov.

Det har været udfordrende men også vildt spændende at være Sund-

heds- og psykiatriordfører og jeg vil gerne have muligheden for at fort-

sætte i arbejdsfællesskabet på Christiansborg. Det har også åbnet øj-

nene for hvor stor betydning klassetilhørsforhold har for den behandling 

vi får i sundhedsvæsenet.

Jeg har været med i Enhedslisten siden starten i 1989 og har deltaget 

i partilivet siden på diverse niveauer. Jeg føler derfor jeg vil være i stand 

til at løfte opgaven med at være blandt spidskandidaterne for Enheds-

listen

hvelplund@mail.dk

Pernille Grumme
70 år, kvinde, Tårnby-Dragør
Pernille Grumme, 241046-0346, uddannet 

skuespiller, har desuden virket som instruk-

tør, forfatter, underviser m.m. Har taget initi-

ativ til en række teaterprojekter om ulighed, 

korruption, miljøsvineri, kvindekamp - oftest 

i satirisk form. Kunst og politik er absolut for-

enelige størrelser for mig. Kunst må gerne 

skabe debat.

Aktiv fra jeg var 13 år i Kampagnen Mod Atomvåben og mod Vietnam-

krigen, Verdensbanken, Barsebäck m.m. til vor tids fredsdemonstrationer.

Er formand for Kunstnere for Fred. Vores motto er Uden Sandhed Ingen 

Fred,- vi mener, vi bliver løjet for, medierne er kontrollerede, ytringsmu-

ligheden er et postulat.

Danmark deltager i USA’s krige på baggrund af løgne. Alle krige, Dan-

mark har deltaget i siden 2001 skal undersøges. Jeg mener, de alene 

handler om kontrol af verdens energiressourcer.

Vi må kræve en tilbundsgående debat om behovet for oprustning, og 

om den påståede trussel fra Rusland.

Når uorganiseret, udenlandsk arbejdskraft indtager det danske ar-

bejdsmarked, når produktionerne bliver outsourcet, eller når offent-

ligt arbejde privatiseres, forkrøbles vores velfærd. Kvaliteten falder, folk 

stresses, bliver tidligere nedslidte. Det koster samfundet dyrt, at ulighe-

den stiger og mange bukker under. Kontanthjælpsloftet bevirker, at man-

ge bliver udstødte eller hjemløse og kriminaliteten stiger. Kynisk og kort-

sigtet politik er en fare for demokratiet og ender med socialt oprør. Jeg 

mener, jeg vil være i stand til at markere mig klart og tydeligt i debatten.

pgrumme@get2net.dk

Pernille Skipper
32 år, kvinde, Nørrebro Park

En ny regering med en ultra-højreoriente-

ret økonomisk politik og et parlamentarisk 

grundlag, der i tidens løb har solgt både ef-

terlønnen og dagpengene til gengæld for at 

kunne gennemføre stramninger rettet mod 

muslimer eller mennesker på flugt – det kan 

vi se frem til indtil næste valg. Skal vi tro re-

geringsgrundlaget vil hastigheden på privati-

seringer og nedskæringer tage til. At Danmark bevæger sig ind i en end-

da meget stabil økonomisk tid med lav arbejdsløshed vil ikke forhindre 

nedskæringer på de ydelser, der giver tryghed til mennesker, som ram-

mes af arbejdsløshed eller sygdom eller på børnehaver, sygehuse og ple-

jehjem, som vi alle har brug for. Fordi det er ideologi, ikke »nødvendig-

hed« eller en dårlig økonomisk situation, der ligger bag. Den kamp skal 

vi føre de næste to år.

Men næste valg skal forhåbentlig ikke bare føre til, at Løkke forla-

der statsministerkontoret. Det skal også føre til en anden politik. Social-

demokraterne skal ikke igen videreføre den samme økonomiske poli-

tik. Derfor er der brug for ikke kun et nyt flertal, men selvfølgelig et styr-

ket Enhedslisten og en anden magtfordeling i den såkaldte røde blok. 

Skal det lykkes, skal vi have tiden indtil næste valg til at handle om po-

litik, hvad der er forskellen på de såkaldte røde partier og Løkke, men 

også hvad der er forskellen på en stemme på Enhedslisten eller Social-

demokraterne.

Det håber jeg meget, at jeg kan få lov til fortsat at være en del af som 

folketingskandidat for Enhedslisten.

elpesk@ft.dk

Rasmus Vestergaard Madsen
25 år, mand, Århus
Enhedslisten har en langt større og bredere 

appel, end vi går og tror. En stærk folketings-

gruppe skal både afspejle og tale til den bre-

de skare af mennesker, som ønsker et mere 

solidarisk og grønt samfund, og samtidig 

rumme en ekspertise, som dækker alle po-

litikområder.

Et styrket Enhedslisten kræver en lokal for-

ankring. Som FT-kandidat er en af mine hovedopgaver, at være lokalt 

opsøgende, tilstedeværende og organiserende. Der ligger et uudnyttet 

potentiale i et stærkere samarbejde mellem bevægelser og vores afde-

linger, byrådsmedlemmer og FT-kandidater.

Det skred mod højre, som vi lige nu ser i dansk politik, har brug for en 

stærk modpol. Vi skal turde være dem, der tør italesætte den utryghed, 

som DF lukrerer på. Vi skal på ingen måder lefle for frygten, men i stedet 

adressere frygten for, at man ikke kan finde et job, at den lokale skole 

lukker og at man ikke kan sælge sit hus. Vi skal fremlægge en trygheds-

reform, for DF-vælgere er i langt højere grad vores potentielle vælgere, 

end vi går og tror.

Alternativets forsøg på at erobre den grønne førerposition fra os, skal 

vi tage alvorligt. Vi skal vise, at troværdige grønne løsninger kræver sy-

stembrydende krav, men vi skal samtidig også være langt bedre til at 

vise de gode eksempler på fremtidens grønne og demokratiske arbejds-

pladser, som findes rundt omkring i landet.

Jeg er 25 år, og arbejder som økologisk landmand. Til daglig går jeg 

på pædagogseminariet, og er aktiv i uddannelsespolitik, landbrugspoli-

tik og i fagbevægelsen.

Rasmusv@enhedslisten.dk
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Rosa Lund
30 år, kvinde, Blågård

Uligheden i vores samfund vokser, og velfær-

den er udhulet. Samtidig har de andre parti-

er på venstrefløjen svært ved at finde deres 

egne ben: Socialdemokraternes økonomiske 

politik og udlændingepolitik bliver stramme-

re, SFs EU-politik bliver mere og mere liberal 

og Alternativet mangler klasseperspektiv. Alt 

dette fortæller os, at vi i Enhedslisten har et 

stort ansvar. For at udbrede vores tanker om lighed og socialisme. Vi skal 

flytte danskernes holdninger, og arbejde sådan, at vrede og afmagt over 

f.eks. regeringens kontanthjælpsloft bliver vendt til handling, til bidrag til 

skabelsen af et mere lige samfund.

Mit hjerte banker for uddannelses- og børnepolitik. Her mener jeg, at 

Enhedslisten skal kæmpe for en folkeskole, der sikrer, at alle børn bliver 

anerkendt. Og for et uddannelsessystem, der skaber mere lighed i sam-

fundet.

Enhedslisten skal fortsat være et parti, der inddrager. Vi kan ikke alene 

skabe forandringer fra Christiansborg. Vi har som socialister en forpligti-

gelse til at styrke bevægelserne. Jeg mener, at vi som parti har en sær-

lig forpligtigelse til at tage del i at skabe en ny velfærdsbevægelse. Vi skal 

som parti bakke bevægelsernes krav op – og samtidig pege på løsninger.

Alt dette vil jeg gerne være med til.

Tidligere har jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for »Velfærd 

til alle«, siddet i SUFs ledelse og været børne- og uddannelsesordfører i 

Folketinget.

Til daglig læser jeg samfundsvidenskabelig jura og arbejder som vi-

kar i en vuggestue. 

rosalund@gmail.com

Rune Lund
40 år, mand, Nørrebro Park
Enhedslisten er, og skal være, den hårde-

ste opposition til VLAK-regeringen. Samtidig 

skal vi frem til valget arbejde intenst på at 

fremlægge et samlet bud på den politik, vi 

vil gennemføre, hvis vi havde muligheden for 

det. Det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til 

at fortælle om, hvad vi vil, hvordan vi vil gøre 

det - og hvordan det hænger sammen med 

vores visioner for et solidarisk og grønt samfund.

Jeg er i dag skatteordfører og retsordfører. Vi skal fortsætte kampen 

for et mere lige samfund og fortsat rejse spørgsmålet om den uretfær-

dighed, der ligger i, at der laves forringelser af velfærden samtidig med, 

at de allerrigeste i vores samfund ikke bidrager nok. Både når det gæl-

der salget af DONG for en slik, en Nordsø-aftale, der er en ren foræring 

- og diverse skattesænkninger og skattehuller der skal henholdsvis rul-

les tilbage og lukkes. Forårets og sommerens velfærdsmobiliseringer skal 

vi blandt andet bruge til at vise, at der er råd til velfærd. Der penge nok. 

De skal bare tages de rigtige steder fra.

På retsområdet spiller vi en central rolle, da grundlæggende friheds-

rettigheder efterhånden er noget, som for de fleste andre partier er til 

salg, hvis bare den politiske pris er den rigtige. Vi skal fortsat være dem, 

der mest indædt vil forsvare og udbygge grundlæggende frihedsrettig-

heder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og retten til et liv uden over-

vågning.

Jeg er gift med Marianne, og vi har tre børn: Asbjørn, Magne og Nanna.

Rune.Lund@ft.dk

Sarah Glerup
31 år, kvinde, Frederiksberg

31 år, medlem siden 2008, i fleksjob hos Ehl. 

Bor alment på Frederiksberg, men født og 

opvokset på Lolland.

Jeg vil gerne slås for vores fællesskab i en 

tid præget af liberale dogmer og nedskærin-

ger, der øger uligheden i samfundet. Ehl. har 

desværre ofte stået meget alene med mod-

standen mod de fattiggørende reformer, 

som gør det sværere at være arbejdsløs, at være flygtning, at være syg 

eller have et handikap. Tilsyneladende lever de andre partiers politike-

re i en privilegeret boble fjernt fra virkeligheden uden for Christiansborg. 

Herude, hvor kun få tjener over 50.000 om måneden, hvor ikke alle kan 

skaffe sig job via et elitenetværk, hvor nogen faktisk slet ikke kan arbej-

de – selv om de gerne ville! Herude, hvor det er klokkeklart, at vi har brug 

for hinanden. For fællesskabet.

Den pointe vil jeg gerne hive med ind i folketingssalen via mit eget le-

vede eksempel: Jeg har muskelsvind, og uden det fællesskab, der har gi-

vet mig kørestol, respirator og hjælperordning ville mit liv slet ikke være 

muligt!

Jeg havde ved valget i 2015 held til at hive en god del stemmer hjem 

til partiet, og det vil jeg gerne gøre endnu bedre næste gang. I april 2016 

vikarierede jeg kortvarigt for Pelle Dragsted og fik i den forbindelse vist, 

at det er fysisk muligt for mig at udfylde rollen som folketingsmedlem – 

og at jeg brænder for andet og mere end handikappolitik. Først og frem-

mest brænder jeg for lighed, for retssikkerhed og for det fællesskab, som 

per definition angår os alle.

elsark@ft.dk

Søren Egge Rasmussen
55 år, mand, Århus Øst
Enhedslisten skal opprioritere klima-, energi- 

og miljøpolitikken. Efter klimatopmøder i Pa-

ris og Marrakesh er det ekstra vigtigt at ar-

bejde for, at alle dele af samfundet medvir-

ker til at løse de globale klimaproblemer.

Enhedslisten har en ambitiøs miljøpolitik 

og vi skal stille krav om hurtigere omstilling 

til vedvarende energi, reduktioner i materielt 

forbrug og flere økologiske løsninger. Vi skal skabe lokale kollektive resul-

tater og prioritere globalt samarbejde. Vi har brug for at opbygge hand-

lingsorienterede bevægelser, som kan skabe forandringer.

Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan skabe de arbejdsplad-

ser, som de arbejdsløse og samfundet har så hårdt brug for. Der skal in-

vesteres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi, bedre boliger og ud-

vikles deleøkonomi.

Vi skal sikre at de mennesker der rammes af kontanthjælpsloft, 225 ti-

mers regel og den lave integrationsydelse hjælpes. Samtidig skal vi også 

sikre boliger og bedre livsvilkår for flygtninge og de hjemløse.

Jeg er uddannet tømrer og økologisk landmand og har politiske erfa-

ringer fra Århus Byråd fra 1994-2002, 15 års bestyrelsesarbejde i forbru-

gerejede energiselskaber, græsrodsorganisationer og fra boligforenings-

arbejde.

Jeg bor i boligforening i øko-samfundet Andelssamfundet i Hjortshøj, 

som jeg har været med til at opbygge igennem 25 år.

Som politisk ordfører for energi, fødevarer, fiskeri og bolig kan jeg kon-

statere, at mine erfaringer fra det virkelige liv kan finde god anvendel-

se på Christiansborg.

soren.egge.rasmussen@ft.dk
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Søren Søndergaard
61 år, mand, Gladsaxe

Verden er under hastig forandring. Det bille-

de, som vi har vænnet os til, krakelerer, mens 

vi kigger. Traditionelle institutioner, etablere-

de dogmer og politiske partier sættes under 

pres – og en del bukker under. Jeg er sikker 

på, at rigtig mange af os føler, at verden er 

ved at komme ud af kontrol.

Jeg forstår frygten. Og jeg forstår ønsket 

om at søge til sikker havn, hvad enten det er Hillary Clinton, EU eller 

socialdemokraterne i Danmark. Desværre er det ikke så let. Der er en 

grund til, at millioner af amerikanske vælgere – også blandt dem, som 

havde stemt på Bernie Sanders – valgte Hillary fra. Hverken Hillary, EU el-

ler Socialdemokratiet repræsenterer en del af løsningen, men er en del 

af problemet.

Skal vi kunne vise en vej ud af den nuværende krise, er det afgøren-

de, at vi opbygger et klart alternativ. Vi skal ikke være Socialdemokrati-

ets venstreorienterede allierede. Vi skal være et venstreorienteret alter-

nativ – usekterisk og hele tiden med opfordringer til andre om at være 

med. Det skal vi være i kommunerne og i regionerne - og det skal vi være 

i folketinget. Vi stemmer for selv den mindste forbedring, men stuerene 

bliver vi aldrig.

I 1989 var jeg en af initiativtagerne til Enhedslisten. Jeg har været med-

lem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen og er medlem af folketinget 

for Enhedslisten, men ellers brugt meget af min energi på at opbygge af-

delingen i Gladsaxe, hvor jeg bor. I dag er jeg også kontaktperson for En-

hedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe og medlem af Europa-gruppen.

sorenbosondergaard@gmail.com

Tobias Clausen
30 år, mand, Blågård
Højrepopulismen vokser frem over hele Euro-

pa. Det er en udvikling som vi på venstre-

fløjen bør tage meget alvorligt. Det gør vi 

bedst ved at levere et klart alternativ til alle 

de mennesker, som føler utryghed og oplever 

en globalisering, der alene gavner de rigeste.

Enhedslisten skal være det parti, der med 

et solidarisk udgangspunkt kan tale almin-

delige menneskers sag, og som ikke er bange for at tale den økonomiske 

elite imod. Et parti som står vagt ved sine principper, og som er parat til 

at levere konkrete løsningsforslag på den stigende ulighed.

Som folketingskandidat kan jeg bidrage med mange års erfaring fra 

parti- og bevægelsesarbejde. Jeg har især arbejdet med EU og det inter-

nationale område, to politikområder, hvor, jeg mener, det forsat er vig-

tigt, at Enhedslisten har en markant profil. Senest har jeg været stærkt 

involveret i kampen mod EU-USA-frihandelsaftalen, TTIP, som aktiv i soli-

daritetsbevægelsen Afrika Kontakt.

Jeg er i dag folketingskandidat i Brøndby og har tidligere været opstil-

let ved både folketingsvalget i 2015 og EU-Parlamentsvalget i 2014. Jeg 

har desuden siddet i Enhedslistens Hovedbestyrelse og har i en årrække 

været en del af ledelsen i Folkebevægelsen mod EU.

Jeg er 30 år, født og opvokset i Rødovre på Københavns Vestegn, men 

bor i dag med min kæreste på Vesterbro i København. Til dagligt arbej-

der jeg som EU-politisk medarbejder for Enhedslisten. Du kan læse mere 

om min holdninger på min blog på Modkraft.dk eller min Facebook-side.

kontakt@tobiasclausen.dk

Victoria N. Risbjerg Velásquez
25 år, kvinde, Vesterbro

Sociale, økonomiske og økologiske kriser i 

verden viser alvoren i, at vi altid skal være 

skarpe til at skabe alternativer, knokle for 

forbedringer, mobilisere modstand og ikke 

mindst håb. Arbejdet - med på den ene side 

at forsvare vores rettigheder og på den an-

den side at være visionære - skal ske med 

afsæt i både udenom- og parlamentarisk 

arbejde. Selv lærerkonflikten eller salget af DONG er gode eksempler 

på, hvordan vi kan spille ind og rykke på styrkeforholdene i samfundet. Af 

samme årsag er det vigtigt, at vi har en mangfoldig folketingsgruppe, der 

kan bidrage forskelligt til dette arbejde og jeg håber at kunne få jeres til-

lid til dette. Sammen skal vi opbygge et mere landsdækkende og inter-

nationalt Enhedslisten.

Jeg er 25 år, har trådt mine barnesko i Sydhavnen og blev aktiv, først 

i SUF, på Vestegnen i 2007 og er i dag bl.a. med i Enhedslistens faglige 

landsudvalg og SUFs faglige gruppe, hvor jeg derigennem har været med 

i »Tid til mer’ – job til fler’«. Ved siden af partiet har jeg bl.a. været fagligt 

aktiv i 8 år, primært i HK, og gennem det aktivistiske netværk, Fremtids-

fighters, som jeg var med til at stifte. Jeg har altid engageret mig uddan-

nelsespolitisk med udgangspunkt i det lokale gennem bl.a. elevråd og 

studienævn. I mit arbejdsliv har jeg været bl.a. ungdomsorganiser i HK, 

Ungdoms- og kampagnekonsulent i PROSA og Elevrådskonsulent i Lands-

sammenslutningen af Handelsskoleelever. Til sommer er jeg færdig med 

min kandidat i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab.

victoria.r.velasquez@gmail.com
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9. FORSLAG TIL BUDGET 2018

Fremlæggelse af forslag til budget 2018  
samt fremskrivning 2019

Forudsætning for budget 2018:
 y Aktiviteter fortsættes nogenlunde uændret, bortset fra valg m.m., se 

noter

 y Udgifter er tillagt ca. 1,5% i forhold til 2017

 y Uændrede forventninger til medlemstal som budget 2017 (9.200 gen-

nemsnitsmedlemmer)

 y Uændret indsamlingsmål, bortset fra valgår

 y Der spares op til folketingsvalg senest i 2019. Hvis det (forhåbentlig) 

udskrives før, laves et revideret budget 

 y Der spares op til Europaparlamentsvalg i 2019

 y Uændrede stemmepenge og tilskud til EU-aktiviteter, dog tillagt 1,5%

 y Godt 15 årsværk på landskontoret 2017-2019

 y Tilskud til regionsansættelser er fremskrevet i forhold til den nuvæ-

rende beslutning til 60 t om ugen (1,6 årsværk) i 2018. Beslutningen skal 

imidlertid revurderes inden udgangen af 2017

 y I øjeblikket undersøges forskellige medlemskartotekssystemer. Hver-

ken oprettelsesudgifter eller driftsudgifter er medtaget. Arbejdsgrup-

pen laver indstilling medio februar. HB laver herefter et ændringsfor-

slag til budget 2017.

 y Opsparing til folketingsvalg og EP-valg fortsætter og anvendes til 

valgkampene i 2019

 y Der hensættes midler til vikarkontoen, så der hele tiden er plads til et 

ekstra årsværk

 y Enhedslisten modtager i 2017 en arv på +-300.000 kr., men der er ikke 

forslag til anvendelse af denne arv, før den er modtaget.

Indtægter
Den mest usikre indtægt her er kontingentet. I øjeblikket har vi medlems-

tilbagegang, som dækker over et temmelig stort gennemtræk (ca. 1200 

ud og 900 ind i 2016). Kommunalvalget i slutningen af året kan give os et 

fingerpeg om fremtiden. I budgetforslaget for 2018 er taget udgangs-

punkt i samme medlemstal som budget 2017. 

Udgifter
 y Løn. Overenskomsten for de ansatte skal fornyes i foråret 2017. 

 Eventuelle ændringer er ikke med her. I lønposten er medregnet en 

IT-medarbejder i 28 t/uge. Dele af denne post konverteres muligvis til 

udgifter ifm. nyt kartotekssystem.

 y Rød+Grøn. Inkl. midler til udvikling af netmedie

 Aktiviteter og kampagner: Initiativerne omkring arbejdstidsnedsættel-

sen er trukket ud som selvstændigt punkt, men der er endnu ikke lavet 

særskilt budget i 2018 og 2019. 

 y Folketingsvalg. Inkl. valgkampsansvarlig 5 t i 2017, 25 t i 2018 og 37 t 

i 2019.

 y Dobbeltmedlemskab SUF. DUF har afgjort, at vores model med dob-

beltmedlemskab ikke kan godkendes. Det er under afklaring, hvordan 

vi enten kan give afslag i EL-kontingentet eller på anden måde yde ra-

bat/tilskud.

 y Kontingentandel til lokalafdelinger. Da medlemstallet er forudsat 

fastholdt, forventes også samme refusion til afdelingerne.

 y Hensættelser og afskrivninger. Hensættelser iht. ferieloven er stigning 

i feriepengeforpligtelsen, som dels afspejler lønstigning og dels even-

tuelle vikaransættelser. 

 Der blev foretaget en del investeringer i udstyr i 2013, som efterhån-

den er afskrevet. IT-udstyr og telefoner afskrives over 3 år, og alt nu-

værende udstyr forventes udskiftet i løbet af 2017-2019.

 Hensættelse til Rød Fond er en målsætning for HB i forbindelse med 

revision af budgettet for 2017. Det besluttes endeligt i forbindelse med 

revision af budgettet for 2018.

Forventninger til resultat
HB har tidligere besluttet, at der skal være en egenkapital på 3,25 mio. kr. 

ved udgangen af 2017. Det er senere besluttet at hensætte 775.000 kr. i 

2017 og 800.000 kr. i 2018 til EP-valget. Ved udgangen af 2019 vil vi dog sta-

dig operere med en egenkapital på det ønskede, hvis man medregner de 

500.000 ekstra til Rød Fond. Disse midler skal bindes i kortvarige investe-

ringer af Rød Fond, så EL uden tab kan trække pengene ud hurtigt, men 

så afkastet kan gå til opfyldelse af fondens formål.

Se oversigten over hensættelser i bunden.

Forventet resultat 2016
Prognosen er et udtryk for forventningen til det endelige resultat for 2016. 

Den indeholder bogføringen pr. 31/12, men der kan sagtens komme æn-

dringer, når der bogføres i januar og afstemmes i februar. Desuden skal 
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HB tage stilling til hensættelserne.

Et revideret regnskab kan ikke nås til næste årsmødehæfte, men der vil 

ligge et foreløbigt årsregnskab for 2016.

Revideret budget 2017
HB vedtog i december 2016 et revideret budget for 2017. Ved fremlæggel-

sen af årsregnskabet for 2016 vil både det oprindelige og det reviderede 

budget for 2017 blive fremlagt.

Fremskrivning 2019
Fremskrivningen er medtaget primært for at vise, hvordan budgetforsla-

get og de økonomiske beslutninger kommer til at influere på 2019. Det 

er ikke et forslag, der skal vedtages. Det sker først på årsmødet i 2018.

Hensættelser i alt pr. 31/12 2018 (2016-2018)

FV valgkamp 3.240.000

EP valgkamp 1.575.000

Rød Fond 500.000

Vikarfond 500.000

Hensættelser i alt 5.815.000

Deposita, anlægsaktiver og andre balanceposter er ikke medtaget.

Et mere detaljeret budget kan fås ved henvendelse til Enhedslistens øko-

nomiansvarlige Merete Pedersen, merete@enhedslisten.dk.

Regnskab 
2015 

Forventet  
resultat 2016 

Rev. budget 2017 
(HB dec. 2016) 

Forslag budget 
2018 

Fremskrivning 
2019 

Indtægter

Kontingent 6.156.411 6.502.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000

Støtte til kampagner og aktiviteter (herunder 1 kr. om dagen) 1.792.309 1.026.000 1.070.000 1.050.000 900.000

Indsamling til EU-afstemning/FV 109.213 700.000

Partiskat folketingsgruppen og tidligere MF’ere 1.584.080 1.850.000 1.635.000 1.465.573 1.487.557

Statsstøtte 7.224.230 8.439.737 8.645.585 8.775.000 8.900.000

Statsstøtte til EU-oplysning 456.194 455.999 456.000 456.000 456.000

Støtte til EU-valg/EU-afstemning 517.578

Salg af merchandise, sangbøger m.v. 213.839 98.000 125.000 112.000 162.000

Indtægter fra valgtilforordnede 235.022 207.279 0 0 200.000

Renteindtægter 109 7.656 0 0 0

Indtægter i alt  18.288.985 18.586.671  18.481.585  18.408.573  19.355.557 

Udgifter

Politisk system

Årsmøder og delegeretmøder 568.157 682.135 725.000 735.000 750.000

Hovedbestyrelsen

HB Møder 142.460 187.000 215.000 220.000 225.000

Konflikthåndtering 23.355 41.000 50.000 50.000 50.000

HB nedsatte udvalg 65.884 65.000 100.000 120.000 120.000

HB godkendte faglige netværk 8.536 10.000 60.000 65.000 65.000

Politisk system i alt  808.392 985.135  1.150.000  1.190.000  1.210.000 

Organisation, administration, IT m.m.

Løn, pension m.m. faste medarb. 6.513.854 7.200.000 7.000.000 7.025.000 7.130.000

Regionalt løntilskud 130.000 340.000 680.000 690.000

Efteruddannelse 290.103 405.000 311.000 320.000 340.000

Husleje, forsikringer. vedligehold m.m. 825.720 807.000 950.000 955.000 925.000

Husleje Provinskontor 30.130 10.500 3.600 4.000 4.500

IT- og teleudgifter 206.471 160.000 155.000 175.000 180.000

Øvrige driftsudgifter 233.591 196.523 280.500 270.000 300.000

Revision 75.061 100.000 100.000 100.000 100.000

Renter og gebyrer, dataløn mv. 89.891 26.000 30.000 35.000 35.000

Nets 205.482 171.163 175.000 180.000 185.000

Organisation, administration, IT m.m. i alt  8.470.302 9.206.186  9.345.100  9.744.000  9.889.500 

 Intern Kommunikation

Rød+Grøn 561.693 652.528 765.000 775.000 790.000

Hjemmeside, Org.nyt, Netforum, Google-system 70.505 135.000 200.000 75.000 75.000

Kartotek + SMS m.v. 44.772  30.000 110.000 75.000 75.000

Intern kommunikation i alt  676.970 817.528  1.075.000  925.000  940.000 
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9.1 Forslag om ændring af grænserne  
for kontingentintervallerne
HB foreslår, at intervallerne fremover er på månedsbasis og at de tilret-

tes med nye intervaller for bruttoindtægt: 

 y 120 kr. pr halvår  

(for dem der tjener under 9.000 kr. pr. måned)

 y 300 kr.pr halvår  

(for dem der tjener 9.000 - 19.000 kr. pr. måned)

 y 595 kr. pr halvår  

(for dem der tjener 19.000 - 25.000 kr. pr. måned)

 y 730 kr. pr halvår 

(for dem der tjener over 25.000 kr. pr. måned)

Begrundelse
Kontingentintervallerne er formentlig sat ud fra, hvad overførselsind-

komsterne var på det tidspunkt. Men i dag betyder de eksisterende in-

tervaller, at hvis man f.eks. er arbejdsløs på fulde dagpenge, skal man 

betale det næsthøjeste kontingent. Det er der formentlig ikke mange der 

gør. Forslaget her tager højde for ændringer i pension (grundbeløb + til-

læg) og maks. dagpenge)

De nuværende intervaller: 
 y Under 100.000 kr. - kontingent: 120 kr. pr. halvår  

(under 8.332 pr. måned)

 y Mellem 100.000-200.000 kr. - kontingent: 300 kr. pr. halvår  

(8.333-16.666 pr. måned)

 y Mellem 200.000-300.000 kr. - kontingent: 595 kr. pr. halvår  

(16.667-25.000 pr. måned)

 y Over 300.000 kr. - kontingent: 730 kr. pr. halvår  

(over 25.000 pr. måned)

Stillet af hovedbestyrelsen

Regnskab 
2015 

Forventet  
resultat 2016 

Rev. budget 2017 
(HB dec. 2016) 

Forslag budget 
2018 

Fremskrivning 
2019 

Aktiviteter

Træf, konferencer og kurser  326.290 427.848 650.000 660.000 670.000

Kommunale aktiviteter 12.211 35.000 40.000 40.000

Kommunalvalg 2017 2.000 300.000 0 0

Folketingsvalg  2.600.441 25.000 170.000 315.000 4.490.000

EU-afstemning inkl. løn  693.670 0 0 0 2.375.000

Øvrige centrale kampagner  74.366 175.988 208.000 210.000 210.000

Folkemøde på Bornholm  95.156 135.000 140.000 150.000 160.000

EU-aktiviteter inkl. løn  495.966 456.100 456.000 456.000 456.000

Internationale aktiviteter  37.781 80.000 80.000 85.000 90.000

Tilskud til afdelinger, SUF, 1. maj, Rød Fond m.fl.  92.338 90.000 135.000 115.000 120.000

Anden rejserefusion  27.273 9.000 5.000 10.000 10.000

Materialer, merchandise m.m.  138.132 110.000 150.000 125.000 180.000

Øvrige aktiviteter/kampagner  76.266 230.000 202.000 345.000 345.000

Aktiviteter i alt  4.657.679 1.753.148  2.531.000  2.511.000  9.146.000 

Andet

Dobbelt medlemskab af SUF  131.000 84.300 130.000 125.000 125.000

Kontingentandel til lokalafdelinger  1.512.700 1.661.500 1.700.000 1.700.000 1.700.000

European Left  37.408 45.367 45.000 45.000 45.000

Andre medlemskaber 16.815 25.000 25.000 25.000 30.000

Andet i alt  1.697.923 1.816.167  1.900.000  1.895.000  1.900.000 

Adm. hensættelser iht. ferieloven mv.  250.367 115.000 50.000 75.000 75.000

Afskrivninger  311.152 275.000 250.000 200.000 150.000

Udgifter i alt  16.872.784 14.968.165  16.301.100  16.540.000  23.310.500 

Resultat før hensættelser 1.416.201 3.618.507  2.180.485  1.868.573  -3.954.943 

Hensættelser til Rød Fond 0 500.000 0

Hensættelser til vikarfond  325.000 0 325.000 175.000 175.000

Hensættelser til EU-parlamentsvalg 775.000 800.000 0

Hensættelser til valgfond 1.225.000 1.080.000 935.000 0

Resultat efter hensættelser 1.091.201 2.393.507 485 -541.427 -4.129.943

Overført fra hensættelser 325.000 4.815.000

Overført resultat fra året før -620.583 470.618 3.189.124 3.189.609 2.648.182

Resultat at overføre 470.618 3.189.124 3.189.609 2.648.182 3.333.239
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18. JANUAR - 6. APRIL  I DENNE PERIODE HAR AFDELINGERNE MØDER MED DELEGERETVALG. Du skal stille op 

til delegeretvalget i din afdeling, hvis du vil med til årsmødet. 

24. JANUAR KL. 12.00  FRIST FOR OPSTILLING TIL URAFSTEMNING OM FOLKETINGSKANDIDATER. Hvis du vil 

være blandt de kandidater, som årsmødet vælger som spidskandidater til Folketin-

get, skal du stille op til den vejledende urafstemning. Inden september vælger hver 

storkreds lokale kandidater. Din storkreds indkalder til valg af lokale kandidater.

27. JANUAR KL. 12.00  FRIST FOR ALLE HOVEDFORSLAG, INDKOMNE FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG TIL EN-

HEDSLISTENS VEDTÆGTER. Hvis du vil stille et forslag til årsmødet, er det inden for 

denne frist. Alle forslag sendes ud til alle medlemmer i årsmødehæfte 1. Herefter 

kan du ikke stille nye forslag, men du kan foreslå ændringer til forslagene.

24. MARTS KL. 12.00  FRIST FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL HOVEDFORSLAG, INDKOMNE FORSLAG, OG VED-

TÆGTSÆNDRINGER OG FORELØBIG FRIST FOR OPSTILLINGER TIL RØD FOND, VED-

TÆGTSNÆVN OG INTERNE REVISORER OG HOVEDBESTYRELSE (HVIS MAN VIL MED I HÆFTE 

2). FRIST FOR BERETNINGER FRA UDVALG OG NETVÆRK. Hvis du vil foreslå en ændring 

til de forslag, der står i årsmødehæfte 1, skal du gøre det inden denne dato. Hvis du 

vil opstille til et tillidshverv, er det en god idé at gøre det inden denne frist, da års-

mødehæfte 2 bliver sendt til alle årsmødedeltagerne. Stiller du op senere, kommer 

din opstilling kun med i årsmødehæfte 3, som først udleveres ved ankomsten til års-

mødet. Kontaktpersoner for alle udvalg og netværk skal inden denne dato have ind-

sendt årsberetninger.

27. MARTS - 4. APRIL  ELEKTRONISK VEJLEDENDE URAFSTEMNING OM FOLKETINGSKANDIDATER FOR ALLE EN-

HEDSLISTENS MEDLEMMER. Du vil få en mail med et link til at stemme om, hvem der 

skal være de øverst placerede kandidater til Folketinget. Afstemningen er vejleden-

de, og årsmødet vedtager den endelige liste, hvor der ud fra urafstemningsresul-

tatet sammensættes en bred liste, fx ift køn, geografisk spredning og lokal forank-

ring, og etnisk og uddannelsesmæssig baggrund.

6. APRIL KL. 12.00   FRIST FOR AFDELINGERNES TILMELDING AF DELEGEREDE, SUPPLEANTER OG EKSTRA-

SUPPLEANTER. Hver afdelings kontaktperson er ansvarlig for, at afdelingens delege-

rede, suppleanter og ekstrasuppleanter er meddelt landskontoret senest på dette 

tidspunkt.

28. APRIL KL. 12.00  ENDELIG FRIST FOR OPSTILLING TIL HOVEDBESTYRELSEN, RØD FOND, VEDTÆGTSNÆVN 

OG INTERNE REVISORER, SAMT FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL DAGSORDEN OG FOR-

RETNINGSORDEN. Nu er det sidste chance, hvis du vil opstille til et af de nævnte til-

lidshverv eller foreslå en ændret dagsorden eller forretningsorden. Dit forslag/din 

opstilling vil komme med i årsmødehæfte 3.

13. MAJ KL. 9.00  FRIST FOR AT OPRETHOLDE AT ÆNDRINGSFORSLAG, SOM ER IND- ELLER OMARBEJDE-

DE AF HOVEDBESTYRELSEN, SÆTTES TIL AFSTEMNING. FRIST FOR ÆNDRINGSFORSLAG 

TIL EVT. AKTUELLE POLITISKE UDTALELSER (som udleveres ved indskrivning). Ændrings-

forslag indleveres ved infoboden. Denne frist er under årsmødet og er kun relevant 

for årsmødedeltagerne. Fristen uddybes fra talerstolen. Er du i tvivl om noget, kan 

du altid henvende dig i infoboden, som har åbent hele årsmødet.

13. MAJ KL. 22.00  FRIST FOR ALTERNATIVE FORSLAG TIL KANDIDATLISTE (SPIDSKANDIDATER TIL FOLKE-

TINGET). KANDIDATUDVALGETS FORSLAG PRÆSENTERES LØRDAG KL. 9.40. 

  Denne frist er under årsmødet og er kun relevant for årsmødedeltagerne. Fristen 

uddybes fra talerstolen. Er du i tvivl om noget, kan du altid henvende dig i infobo-

den, som har åbent hele årsmødet.

LÆS MERE PÅ ORG.ENHEDSLISTEN.DK/ÅM17

 
TIDSFRISTER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET


