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4.1 NYE REALITETER - NY RETNING 1 

(alternativt hovedforslag) 2 

Enhedslistens mål et socialistisk samfund opnået gennem folkelig aktivitet og organisering. På Årsmødet 3 
i 2015 vedtog vi ”Enhedslisten vil opbygge fremtidens venstrefløj og styrke folkelige bevægelser”. 4 
Hovedpointen var, at der er behov for at opbygge en ny venstrefløj, at Enhedslisten indtil videre er 5 
kernen i denne venstrefløj, og at vi er venstrefløj i vores egen ret med vores eget projekt og vores egen 6 
kurs. Enhedslisten er et alternativ til både blå blok og Socialdemokratiet. 7 

Denne grundholdning står stadig ved magt, og det er fortsat vores udgangspunkt. Men der er sket en del 8 
på de fem år: globalt og nationalt, parlamentarisk og udenomsparlamentarisk, ideologisk og i 9 
hverdagslivet. Betingelserne for at nærme sig målet har ændret sig. Med denne vedtagelse vil vi tilpasse 10 
partiets strategiske retning og prioriteringer til de nye realiteter med de konsekvenser det får for: 11 

• vores arbejde med mobilisering og bevægelse, 12 
• vores politiske krav og forslag, 13 
• vores parlamentariske arbejde, og  14 
• vores organisation 15 

 16 

1 Den nye situation 17 

Globale kriser 18 

Kritikken af kapitalismen vokser langt ud over socialisternes rækker. Det bliver stadig mere tydeligt, at 19 
profitjagten er drivkraften bag den omfattende udplyndring af jordens ressourcer, ligesom den står i 20 
vejen for bæredygtige løsninger på klimakrisen. Profitjagt er også drivkraften bag aggressive krige om 21 
adgangen til naturressourcerne, som bidrager til omfattende flygtningestrømme. Og den er drivkraften 22 
bag den eksplosive vækst i ulighed og koncentration af økonomisk magt, som medfører afvikling af 23 
velfærdsordninger og demokratiske rettigheder. 24 
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Kritikken af og vreden mod kapitalismen formuleres ikke kun i debatter, men er også en del af 25 
grundlaget for de folkelige protester over manglen på jobs, uddannelse, tryghed og politisk indflydelse 26 
eller imod magthavernes nølen i klimakampen, afviklingen af velfærden og multinationale selskabers 27 
skattesnyd. 28 

Ungdommen har en helt særlig rolle i den nye udvikling. De unge står foran en fremtid, hvor de socialt og 29 
økonomisk vil få ringere forhold end deres forældre og måske bedsteforældre. De presses af 30 
arbejdsløshed og prekære arbejdsbetingelser, og de presses af præstationskrav. Oven i alt det er det 31 
dem, der for alvor vil blive ramt af klimakrisens konsekvenser. Ungdommen er derfor et vigtigt 32 
termometer for krisernes omfang. 33 

Kriserne sætter de grundlæggende betingelser for vores arbejde, og den stigende erkendelse af 34 
kapitalismens ansvar for især klimakrisen, men også de øvrige kriser, gør systemkritik, antikapitalistiske 35 
krav og socialistiske løsninger meget mere nærværende, end de har været i årtier. 36 

Opsvinget i folkelig modstand og bevægelser 37 

I alle verdensdele har vi set bevægelser og mobiliseringer vendt mod lokale magthavere. Disse 38 
mobiliseringer har ikke begrænset sig til diktaturer, men har også fundet sted i lande vi anser som 39 
demokratiske. Dette viser en dyb demokratisk krise, som skyldes, at den reelle magt i stigende grad 40 
findes hos dem der kontrollerer de store kapitalkoncentrationer. 41 

Udviklingen rummer stor fare for, at højrepopulister udnytter demokratisk krise, flygtningekrise og den 42 
voksende ulighed til deres fordel. Samtidig skaber frygten for klimakatastrofer og ny finansiel krise 43 
grobund for frustrationer, som kan føre til både magtesløshed og mobiliseringer. 44 

Også i Danmark har vi set et opsving i protester og bevægelser. Det har været på vej i et par år, og op 45 
til og under valgkampen lykkedes det både klimabevægelserne og mobiliseringer for bedre velfærd at 46 
sætte dagsordenen. Efter valgkampen var de afgørende for, at det såkaldte forståelsespapir mellem 47 
Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet blev så relativt fornuftigt. 48 

Derudover er de "reformramtes" kamp mod nedskæringer af førtidspension og sygedagpenge 49 
modstanden mod ghettopakken, de offentligt ansattes solidariske kamp for en løsning for alle ved 50 
overenskomsten i 2018, protesterne mod kapitalfondes udplyndring af lejerne og kampe mod 51 
sparekravene over for kommuner og regioner en del af det samlede billede. 52 

Både globalt og i Danmark er unge i centrum for protester og bevægelser. I den forstand er ungdommen 53 
ikke kun et termometer på krisernes omfang, men også for viljen til modstand og lydhørheden over for 54 
grundlæggende alternativer til kapitalismen. 55 

Den politisk-parlamentarisk situation i Danmark 56 

Opsvinget i protester og mobiliseringer havde afgørende betydning for, at Enhedslistens nye tilgang til 57 
regeringsdannelsen blev en succes. For første gang stillede vi betingelser for at acceptere en 58 
socialdemokratisk regeringsleder, og det førte til en række løfter fra Socialdemokratiet i 59 
forståelsespapiret. 60 

På den ene side har vi nu en traditionel parlamentarisk situation: Socialdemokratiet sidder på 61 
regeringsposten og Enhedslisten – sammen med SF og De Radikale – er indirekte det parlamentariske 62 
grundlag for regeringen. På den anden side har vi en ny situation, hvor Socialdemokratiet kan holdes op 63 



Side 5 af 
24 

INDKOMNE FORSLAG 2020  

ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE 2020 

5 

på forståelsespapirets løfter, og Enhedslisten er parat til at bekæmpe regeringen og bringe den til fald, 64 
hvis den ikke overholder dem eller på anden møde træder ved siden af. 65 

I den kommende periode kan vi forvente, at der opstår modsætninger mellem regeringens faktiske 66 
politik på den ene side og på den anden side forståelsespapirets løfter, yderligere forventninger til 67 
regeringen og konkrete krav fra nye og gamle bevægelser. Vi kan allerede se en stor risiko for det i 68 
fraværet at tilstrækkelige initiativer til at indfri målet om 70% reduktion af CO2-udledning i 2030. 69 

2 Store udfordringer og store muligheder kræver ny retning 70 

På tre måder står vi altså i en ny situation: 71 

• Et opsving i folkelige protester og mobiliseringer 72 
• En stigende forståelse for, at kapitalismen må erstattes med en anden samfundsindretning 73 
• Udsigten til en konfliktfyldt parlamentarisk situation, hvor Enhedslisten har placeret sig i en 74 

mere offensiv rolle 75 

Nye tider og nye samfundsmæssige udviklinger nødvendiggør nye initiativer. Enhedslisten vil derfor 76 
indrette vores politik, aktiviteter og prioriteringer efter de nye udviklinger. Det betyder ikke en total 77 
omvæltning af alt, hvad Enhedslisten står for, men vigtige og betydningsfulde korrektioner. 78 

Mobilisering og bevægelser i centrum 79 

Stærke folkelige bevægelser som for eks. fagbevægelsen, lejerbevægelsen, elev- og 80 
studenterbevægelsen, og brede folkelige aktiviteter om landsdækkende og lokale ”enkeltsager”, som for 81 
eks. klima- og miljøbevægelsen, forældrenes kamp for bedre daginstitutioner er den afgørende drivkraft 82 
for forandringer i samfundet, både på kort og lang sigt. 83 

Men et socialistisk parti kan spille en vigtig rolle som inspiration for og som aktiv del af de folkelige 84 
bevægelser – og ved at arbejde for bevægelsernes krav i de folkevalgte forsamlinger. De stærke 85 
folkelige bevægelser og det socialistiske parti og denne samlede styrke er nødvendig for opnå 86 
væsentlige resultater og grundlæggende ændringer af samfundet. 87 

I den nuværende situation, hvor utilfredshed, vrede og kritik risikerer at føre til højreekstremisme eller 88 
magtesløshed og passivitet, har Enhedslisten et vigtigt ansvar for, at det i stedet bliver drivkraft for et 89 
socialt, solidarisk og bæredygtigt oprør. 90 

Derfor vil Enhedslisten i de kommende år vil have fokus på at udvikle stærke og aktive folkelige 91 
bevægelser. 92 

Vi vil som udgangspunkt udvikle og formulere vores politik, kampagnetemaer og slogans, så de bedst 93 
muligt inspirerer og engagerer mennesker i og uden for partiet til at være aktive i mobiliseringer og 94 
bevægelser. Først i anden række vil det blive formuleret, så folketingsgruppe, regionsrådsmedlemmer og 95 
kommunalbestyrelsesmedlemmer kan bære dem ind i i den parlamentariske debat. 96 

Vi vil prioritere partiets ressourcer og indrette organisationen, så vi bedst muligt inddrager alle de 97 
medlemmer, som er eller kunne være aktive i mobilisering og bevægelse, og så organisationen egner sig 98 
til at koordinere vores arbejde i mobilisering og bevægelse. 99 

Vi vil prioritere vores debatter og indrette organisationen, så det bliver medlemmernes erfaringer fra 100 
forskellige former for bevægelses- og politisk arbejde, der diskuteres, når vi mødes i afdelinger, 101 
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arbejdsudvalg, bestyrelser og netværk, på kurser, træf, seminarer og konferencer, i hovedbestyrelse og 102 
på årsmøder mm., og disse debatter vil danne grundlaget for partiets beslutninger om vores politik, 103 
vores aktiviteter og vores tillidsvalgte. 104 

Vi vil prioritere vores arbejde i Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser og Europaparlamentet ud 105 
fra, hvad der bedst udvikler og styrker mobilisering og bevægelse. 106 

Enhedslisten vil bidrage loyalt på bevægelsernes grundlag, også med forslag til udvikling af 107 
bevægelserne. Her vil vores pejlemærker være: 108 

• at samle flest mulig i aktiv handling, 109 
• at bevægelserne fungerer demokratisk, 110 
• at bevægelserne bevarer deres selvstændighed i forhold til stat, regioner og kommuner og i 111 

forhold til arbejdsgivere og andre kapitalistiske magthavere, 112 
• at enkeltmobiliseringer udvikles til længerevarende selvstændig organisering, 113 
• at modvirke splittelse mellem forskellige progressive mobiliseringer og bevægelser og i stedet 114 

sætte fokus på den fælles kamp mod magthaverne. 115 

3 På vej mod et opgør med kapitalismen 116 

De skærpede kriser, bevægelsernes stadig stærkere krav til forbedringer og den gradvist stigende 117 
forståelse for kapitalismens begrænsninger betyder, at Enhedslisten vil være langt mere bevidst om, at 118 
vi ikke kan nøjes med at bremse forringelser og foreslå små forbedringer. 119 

Vi vil derfor lægge større vægt på kritikken af den nuværende samfundsindretning, af kapitalismen som 120 
system, og vi vil lægge flere kræfter i at udvikle krav, som anfægter de kapitalistiske 121 
markedsmekanismer, profitten og magtforholdene i samfundet. På den måde vil vi arbejde for at 122 
overbevise mange flere om vores perspektiv om et brud med kapitalismen og et socialistisk alternativ. 123 

Samtidig betyder utilfredsheden, politikerleden og den demokratiske krise, at vi må være mere 124 
opmærksomme på ikke at komme til at ligne de andre partier i deres sprog og deres tilgang til politik. 125 
De andre partier er præget af et falsk fællesskab, der fungerer som dække for at forværre eller – i 126 
bedste fald ignorere - problemerne. I Enhedslisten skal folk kunne genkende deres vrede, deres vilje til at 127 
handle og deres ønske om ”noget helt andet”. Det må sætte sit præg på vores politiske stil. 128 

4 Det parlamentariske arbejde 129 

I Folketing, regionsråd, kommunalbestyrelser og Europaparlamentet vil vi i stigende grad prioritere  130 

• At afsløre ethvert optræk til overgreb eller nedskæringer, 131 
• At bruge folketingsgruppens mediebevågenhed til at støtte mobiliseringer og bevægelser, 132 
• At kritisere magten og systemet og stille forslag, der svækker magten og systemet, og som 133 

peger frem mod et socialistisk samfund. 134 

Samtidig vil vi naturligvis fortsat udnytte enhver mulighed for at få gennemført lovændringer, som 135 
bevægelserne kræver, og som forbedrer den almindelige befolknings velfærd, en bæredygtig udvikling 136 
og de demokratiske muligheder. 137 
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5 Organisatoriske forbedringer 138 

Enhedslisten vil være et godt og nyttigt redskab for folkelig mobilisering og organisering. Vi vil være et 139 
redskab for modstanden mod de herskende og mod det økonomiske politiske makkerskab mellem blå 140 
blok og Socialdemokratiet. Vi vil være et redskab for sociale, solidariske og bæredygtige forbedringer. 141 
Og vi vil være et redskab for udvikling og udbredelse af antikapitalistiske krav og socialistiske løsninger. 142 

Det stiller rammer for og krav til, hvordan Enhedslisten skal fungere som organisation. I den aktuelle 143 
situation vil vi have fokus på at vende partiet udad. Vores organisering skal styrke arbejdet med 144 
mobilisering og bevægelse og arbejdet med udbrede Enhedslistens politik, hvad enten det sker i 145 
individuelle diskussioner, via Enhedslistens kampagner eller i dialog med de mennesker, vi er 146 
bevægelsesaktive sammen med. 147 

Ud over de organisatoriske tilpasninger, der er nævnt ovenfor, vil vi også etablere en tættere kontakt 148 
mellem hovedbestyrelsen og medlemmernes kollektive politiske aktivitet i afdelinger, netværk og udvalg. 149 
Der skal også være tættere kontakt mellem hovedbestyrelsen og folketingsgruppen for blandt andet 150 
sikre, at politikudvikling og konkrete forslag afspejler, hvad partiets medlemmer kan mobiliseres for, og 151 
hvad de mener, vi kan mobilisere bredere for. 152 

De nationale udvalg omdefineres, så deres vigtigste opgave er at mobilisere, organisere og koordinere 153 
på deres område, på alle niveauer og i hele landet. 154 

Endelig vil vi gentænke vores brug af ansatte i landsorganisationen ud fra, hvordan det bedst bidrager til 155 
den overordnede strategiske og organisatoriske målsætning – i forhold til kompetencer, opgaver og 156 
geografisk placering. På samme måde vil vi gentænke vores arbejdsværktøjer: IT, medier, SoMe og 157 
interne nyhedsbreve, træf, kurser, konferencer mm. 158 

 159 

6 Afslutning/opsummering 160 

Vi er på vej ind i en periode, hvor vi har mulighed for virkelig at ændre styrkeforholdene i samfundet til 161 
arbejderbefolkningens fordel og for at skabe en langt stærkere socialistisk strømning. 162 

Det er en stor udfordring for Enhedslisten. Det kræver, at vi udvikler og tilpasser partiet i den retning, vi 163 
har beskrevet her. Gør vi det, kan vi til gengæld opbygge et parti, der er langt stærkere funderet i 164 
lokalsamfund, mobiliseringer, bevægelser og organiseringer. Det vil være et mere solidt fundament end 165 
gode, men flygtige valgresultater og mere solidt end flere, men passive medlemmer. Til gengæld vil det 166 
også kunne føre til større vælgeropbakning og et stærkere parti med flere aktive medlemmer. 167 

 168 

Begrundelse for dette alternative hovedforslag: 169 

I Hovedbestyrelsen blev der stillet en række ændringsforslag til det, der nu er blevet HB-flertallets 170 
forslag. Efter vores opfattelse kunne disse ændringsforslag have gjort forslaget et rimeligt fælles 171 
grundlag og en anvendelig tekst for Enhedslistens arbejde fremover. Men de fleste af disse 172 
ændringsforslag blev afvist af Hovedbestyrelsens flertal. 173 
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HB-flertallets afvisning af ændringsforslagene tyder på, at det er vigtige holdningsforskelle til partiets 174 
strategiske retning. Det synes vi, at den videre Årsmøde-debat skal afklare, og vi stiller dette alternative 175 
hovedforslag for at sikre sådan en afklaring. 176 

For os er det væsentligste forskelle på vores hovedforslag og HB-flertallets: 177 

• At vores forslag tager afsæt i en analyse af de aktuelle udviklingstendenser, og at vi definerer 178 
de nødvendige ændringer af Enhedslistens politik og aktiviteter ud fra det. 179 

• At vores forslag i højere grad end HB-flertallets drager konsekvenser af analysen og definerer, 180 
hvad en delvis ny retning betyder for partiet. 181 

• At vi placerer folkelige mobiliseringer og organiseringer som den afgørende forandringskraft i 182 
samfundet 183 

• At vi derfor definerer arbejdet i og med disse bevægelser til det vigtigste i Enhedslistens arbejde 184 
og definerende for andre aktiviteter, herunder det parlamentariske 185 

• At vi utvetydigt indretter Enhedslistens organisationer ud fra, hvordan det gør os bedre til at 186 
udføre dette arbejde 187 

• At vi formulerer nogle overordnede retningslinjer for vores arbejde i mobiliseringer og 188 
bevægelser. 189 

Stillet af Bodil Gaarde (Albertslund), Helge Bo Jensen (Albertslund), Lars Hansen (Indre Nørrebro den røde 190 
firkant), Michael Voss (Frederiksberg), Reinout Bosch (Nord-Vest), Søren Kolstrup (Lolland) 191 

 192 

 193 

Forslag til udtalelse: 1 

4.2 ØGET FOKUS PÅ RACISME OG ET 2 

ANTIRACISTISK PERSPEKTIV I ENHEDSLISTENS 3 

POLITISKE ARBEJDE 4 

Direkte og indirekte racisme i dens meget forskelligartede fremtrædelsesformer er i stigende grad blevet 5 
en del af dagens Danmark – indenfor staten, hos myndigheder, i institutioner og i partier og 6 
grupperinger på den yderste højrefløj.  7 

Den viser sig i lovgivningen, i retsvæsnet, i skole- og uddannelsessystemet, i sundhedsvæsnet, på 8 
arbejdsmarkedet og i mange helt almindelige hverdagssituationer.   9 

Der er ingen tegn på, at regeringen vil ændre markant på den udlændingepolitik, som den tidligere 10 
borgerlige regering gennem årene har strammet og strammet, og som med lov 140 har fået sin seneste 11 
udmøntning.  12 

Flygtninge får kun midlertidigt ophold i Danmark. De skal ikke integreres og have mulighed for at 13 
opbygge et værdigt liv i sikkerhed, men derimod hjemsendes til deres sønderbombede hjemlande. 14 

Internationale flygtningerettigheder vil kun udgøre en ringe beskyttelse for den enkelte flygtning, da det 15 
tilstræbes, at myndighederne går til ’grænsen af Danmarks internationale forpligtelser’.  16 
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EU’s og dermed Danmarks flygtningepolitik accepterer umenneskelige forhold i flygtningelejre i 17 
Grækenland og Libyen, og man ser stiltiende til, at kroatiske grænsevagter skyder på flygtninge og 18 
presser dem tilbage over grænsen til Bosnien – i strid med gældende EU-regler. 19 

Familiesammenføring er blevet stedse vanskeligere, og opnåelse af permanent opholdstilladelse eller 20 
statsborgerskab er forbeholdt de få med fast arbejde og høje dansksproglige færdigheder. 21 

Ghettopakken er udtryk for en tydelig etnisk opdeling af befolkningsgrupper, hvor betegnelsen ’vestlig’ - 22 
’ikke vestlig’ danner grundlag for racistisk stigmatisering, eksklusion og brud på princippet om lighed for 23 
loven.  24 

Partier og grupper med racistiske og indvandrerfjendske grundholdninger og retorik er i ytringsfrihedens 25 
navn blevet accepteret og normaliseret.    26 

Grupperinger på den yderste højrefløj nationalt som internationalt vækker opsigt med deres voldelige 27 
optræden og racistiske attentater. 28 

Racismen er blevet synlig - og det er skræmmende, at vi nærmest har vænnet os til den. 29 

Vi ønsker ikke et polariseret samfund af modborgere, men et samfund af medborgere, der kan leve et 30 
værdigt liv på lige vilkår. Det kræver en særlig indsats. 31 

Derfor opfordrer Enhedslistens Antiracistiske Udvalg, at der sættes fokus på racismen, og at 32 
antiracismen aktivt tænkes ind i Enhedslistens politiske arbejde – på alle niveauer.  33 

Stillet af Enhedslistens Antiracistiske Udvalg 34 

 35 

Forslag til udtalelse: 1 

4.3 GØR KLIMAKAMPEN REALISTISK! 2 

Næsten hele folketinget stod bag ved aftalen om en bindende klimalov. Aftalen fastlægger at vi skal nå 3 
en 70% reduktion af drivhus gas udledningerne i 2030 og klimaneutralitet i senest 2050. Det er en stor 4 
sejr. EU kommissionen har også lavet en ny grøn aftale, hvor man vil opnå stop for netto udledning i 5 
2050. Det er fordi klimaspørgsmålet er kommet i centrum af den internationale, folkelige bevidsthed.  6 

Men tro ikke at alt er godt. 7 

I februar, få uger efter at EU havde offentliggjort den grønne aftale, vedtog EU parlamentet investeringer 8 
på 29 milliarder Euro, som vil binde EU til sorte, fossile brændstoffer langt ud i fremtiden.  En af disse 9 
gasledninger er Baltic Pipe, som skal gå gennem Danmark. Denne ledning er blevet godkendt både af 10 
den nuværende regering og af den forrige - men den har aldrig været behandlet demokratisk i 11 
Folketinget eller i en større offentlig debat. EU betaler langt fra det hele. Danmark skal betale omkring 7 12 
milliarder kroner for en gasledning vi ikke har brug for. Hele blå blok er samlet i en lobby for motorveje 13 
og broer. Regeringen har foreløbig skudt spørgsmålet til hjørne - en halv sejr, men kun en halv.  14 

Københavns Lufthavn skal udvides. 15 
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Forsvaret fortsætter med at opruste i Danmark og internationalt: Forsvaret er en kæmpe klimasynder 16 
og med de øgede forsvarsudgifter kommer der mere co2 udslip. 17 

Nedrivningen af gode boliger i alment byggeri, som skal erstattes af nyt betonbyggeri rammer ikke bare 18 
mennesker, men også klimaet. 19 

Store biler er blevet billigere. Den borgerlige regering satte afgifterne ned. Den socialdemokratiske har 20 
ikke sat dem op - endnu. 21 

Kort sagt der er en enorm forskel på de smukke ord om at redde klimaet og så den daglige politik, hvor 22 
meget fortsætter ”ligesom det plejer”. Hvis klimamålene skal være realistiske, så skal samfundet holde 23 
op med at opføre sig dumt - nu og i fremtiden. Klima realisme er at stoppe projekter, der forøger 24 
udledningen af co2. Forandringen kommer ikke fra toppen - det kommer kun, hvis befolkningen går 25 
sammen i folkelige bevægelser og aktiviteter, som tvinger den kæmpe kursændring igennem. 26 
Enhedslisten støtter og fremmer sådanne bevægelser og rækker hånden frem til samarbejde. 27 

Vi siger nej til Baltic Pipe gasledningen - nej til flere motorveje og broer - også Kattegatbroen - nej til 28 
oprustning. Nej til gyllelandbrug med stor forurening og få arbejdspladser. 29 

I stedet skal vi have: 30 

# Bedre og billigere kollektiv transport - også i udkants Danmark. 31 

# Et net af billige tog over hele Europa - også om natten. 32 

# Renovering og energisikring af den gamle boligmasse. 33 

# Solceller på mange offentlige bygninger. 34 

# Stop for nedrivninger af almene boliger. 35 

# Ja til økologiske brug - fra landbrug der sviner meget med få hænder til økologisk landbrug med 36 
mange arbejdspladser. 37 

# Bedre byplanlægning, så vi får tæt mellem hjem og arbejde. 38 

# Klimaregnskab for alle aktiviteter i samfundet. 39 

# Fred på jord. 40 

Stillet af Mikael Hertoft, Østerbro 41 

 42 

Forslag til udtalelse: 1 

4.4 TRYGHED I BOLIGEN – EN MENNESKERET 2 

Æresboliger, Stiftelse for tjenestefolk, skuespillerboliger, aftægtsboliger. Det har i mange hundrede år 3 
været kendt at ville man sikre andre, så skaffer man dem en tryg bolig. 4 
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Trygheden er vigtig for ens velbefindende og for at vi kan rekonvalescere os efter arbejde. 5 

Almennyttig boliger og boligreguleringsloven tog i sidste århundrede over fra privat godgørenhed og 6 
sikrede lejerne en bolig hvor man kunne bo i tryghed. fri for istandsættelser med spekulation for øje og 7 
fri for stor overraskende huslejestigninger. 8 

Siden 90’erne er det gået i den anden retning og grådighed er blevet prioriteret højere end tryghed. Med 9 
stigende huslejer og stigende priser på ejer- og andelsboliger til følge. 10 

Mere end 22 ugers sygdom kan tvinge en boligejer ud af sin bolig, de må sælge og leve af pengene inden 11 
de kan få hjælp. Hvis man i den situation tror at kommunen hjælper med en billig bolig, tager man fejl. 12 
Mange kommuner har solgt de boliger der blev bygget for at afhjælpe bolignøden og det er blevet mere 13 
end vanskeligt at finde en lejebolig der kan betales. Nogle kommuner holder sig end ikke tilbage for at 14 
sanktionere borgeren så hæftigt at der ikke er penge til husleje og borger bliver boligløs.  15 

Adgangen til almene boliger begrænset med ”fleksibel udlejning” og andre diskriminerende regler. 16 
*Modtager du en af de laveste ydelser (f. Eks. som nogle hjemløse ) så kan du end ikke blive skrevet op til 17 
en bolig, fordi indkomsten er for lav.* I det private udlejningsbyggeri er den omkostningsbestemte leje 18 
blevet undermineret; først blev ejendomme med få boliger fritaget, så boliger bygget efter 1992, med 19 
paragraf 5,2 blev der åbnet en ladeport til spekulation med istandsættelser. 20 

Resultatet er stadig stigende huslejer og utryghed i boligen breder sig for alle; Hvad kan jeg gøre hvis jeg 21 
skal flytte? Når børnene flytter hjemmefra og der er for meget plads? Hvis indkomsten svigter? Hvis jeg 22 
bliver syg? Alle der kan, holder fast i deres bolig med mindre bevægelighed på boligmarkedet tilfølge og 23 
dermed dårligere udnyttelse af boligmassen. Resultat: unødvendigt byggeri som belaster klimaet. 24 

Ændringen af paragraf 5 stk 2 er et lille skridt i retning mod trygheden. Den fjerner mulighederne for 25 
istandsættelser med kortsigtet spekulation for øje og huslejenævnet får en større rolle ved fastsættelse 26 
af huslejen. Det giver lille plus på tryghedskontoen. Men det er ikke nok. Har ejer tålmodighed nok, kan 27 
man stadig spekulerer i renoveringer for at hæve huslejen.  28 

Politikerne skal støve forskningsrapporter fra sidste århundrede af og igen forstå vigtigheden af tryghed 29 
i boligen. Derefter må de sørge for at grådighed og mistroiskhed bliver erstattet med tryghed for alle 30 
borgere. 31 

Stillet af: Birthe Lauridsen, John Graversgaard, Solveig Munk, Tina Vejby, Gert Møller, Kit Mosegaard Bruun, 32 
Alle medlemmer af boligpolitisk udvalg. 33 

 34 

 35 



Forslag til udtalelse: 1 

4.5 LGBTQ KAMPEN ER EN VIGTIG DEL AF 2 

ENHEDSLISTENS FEMINISME 3 

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER 4 
Enhedslisten kæmper for alle menneskers ret til at leve som dem, vi er. Ingen skal angribes, udelukkes 5 
eller diskrimineres på grund af hvem vi elsker, eller hvordan vi udtrykker vores køn og identitet. 6 

Enhedslisten er et feministisk parti og arbejder for et samfund hvor frihed, ligeværd og lige muligheder 7 
gælder for alle. Derfor er LGBTQ kampen en vigtig del af Enhedslistens feminisme. 8 

ET OPGØR MED SKADELIGE SAMFUNDSSTRUKTURER 9 
Overalt i verden, såvel som i Danmark, har LGBTQ personer ringere muligheder, rettigheder og trivsel 10 
sammenlignet med den heteroseksuelle, ciskønnede del af befolkningen. I Danmark kæmper særligt 11 
transpersoner i langt højere grad med depression, angst og ensomhed sammenlignet med resten af 12 
befolkningen. Omkring en fjerdedel har forsøgt selvmord og endnu flere udøvet selvskadelig adfærd. 13 
Særligt transpersoner med et non-binært kønsudtryk har vanskelige kår i et samfund, der fortsat bygger 14 
på snævre og stereotype kønskategorier. Faktisk føler hver femte ung, at de har svært ved at lave op til 15 
samfundets forestillinger om, hvordan ”drenge” og ”piger” bør være. LGBTQ kampen er således et vigtig 16 
opgør med skadelige strukturer, der forhindrer mennesker i at leve frie og gode liv. 17 

RET TIL AT FØLE SIG TRYG 18 
LGBTQ personer er i større risiko for at blive udsat for hadforbrydelser, har ofte begrænset og ulige 19 
adgang til sundhedsvæsenet, og mange oplever, at de ikke kan være sig selv på arbejdsmarkedet, 20 
internettet, eller når de færdes andre steder i det offentlige rum.  21 

At blive fysisk eller psykisk angrebet eller diskrimineret på grund af sin identitet – på grund af hvem man 22 
er – rammer særligt hårdt. Enhedslisten kæmper for et samfund hvor alle kan færdes trygt, leve og elske 23 
som vi vil, uden at frygte for konsekvenserne.  24 

EN FRIGØRELSESKAMP FOR ALLE 25 
Enhedslisten mener, at mennesker har ret til, selv at definere deres køn og udtrykke det frit. Vi arbejder 26 
for at forbedre lovgivningen så LGBTQ personer beskyttes bedre mod diskrimination og reelt sikres 27 
samme rettigheder som resten af befolkningen. Vi arbejder for et uddannelses- og sundhedssystem og et 28 
arbejdsmarked der kan rumme menneskers forskellighed. Vi ønsker et samfund og demokrati hvor alle 29 
kan deltage frit og på lige vilkår. 30 

Begrundelse: 31 

LGBTQ dagsorden fylder stadig mere i offentligheden, såvel som på Christiansborg. Det er vigtigt, at 32 
Enhedslisten fortsat er en aktiv spiller i arbejdet med at sikre bedre vilkår og rettigheder for LGBTQ 33 
personer, og at vores politik følger med udviklingen på området. 34 

Selvom der er stigende politisk bevågenhed på LGBTQ området, afspejler mange politiske positioner og 35 
holdninger et perspektiv på LGBTQ udfordringer som individuelle problemer, der kan løses med 36 
kampagner og dialogkaffe. For forslagsstillere giver LGBTQ spørgsmålet anledning til en grundlæggende 37 
samfundskritik med fokus på de strukturer der begrænser menneskers frihed. Derfor fremsættes 38 
nedenstående udtalelse. 39 
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Stillet af: Sarah Glerup (Frederiksberg), Ditte-Marie Thejsen (Odder), Rasmus Vestergaard Madsen (Århus 40 
Nord), Anna Berg (Nørrebro Park), Ibrahim Benli (Herlev) & Frederik Julius Dahler (Ydre Nørrebro) 41 

1 

4.6 FORSLAG OM PACIFISME 1 

Vi ønsker at det indarbejdes i Enhedslistens principprogram, at Enhedslisten er et pacifistisk parti hvor 2 
pacifisme defineres som: ”Principiel modstand mod at konflikter løses med vold”. 3 

 Stillet af Enhedslisten Ringkøbing-Skjern 4 

  5 

4.7 ATOMVÅBEN 1 

Vi foreslår, at HB indarbejder nedenstående tekster i relevante delprogrammer:  2 

Enhedslisten mener, at det er en skændsel og hån mod ofrene for atombomberne i Hiroshima og 3 
Nagasaki i 1945, at Danmark i FN afviste et forbud mod atomvåben. Det er et frygteligt våben som truer 4 
menneskeheden og vores planet. Et stort flertal af verdens lande blev i 2017 enige om, at atomvåben 5 
skal forbydes. Vi har brug for nedrustning, men på verdensplan oprustes der massivt. I en tid hvor 6 
atommagterne USA og Rusland ikke er i dialog om deres atomvåben, er verden blevet et farligere 7 
sted. Atomvåben moderniseres, og risikoen for at der udløses en atomkrig ved en fejl vokser. Klokken er 8 
nu under 2 minutter i dommedag ifølge Bulletin of the Atomic Scientists. Atomtruslen og den globale 9 
opvarmning af kloden er menneskeskabt, derfor kan vi også forhindre kaos og katastrofe før det er for 10 
sent. Det gælder om at handle, ikke kun håbe.  11 

Derfor skal Enhedslisten arbejde for, at Danmark og andre lande støtter et forbud mod atomvåben i FN.  12 
 13 
Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen 14 

 15 
16 

4.8 AUTONOME DRÆBERROBOTTER OG - 1 

DRONER.  2 

Enhedslisten vil arbejde for, at maskiner ikke kommer til at bestemme over liv og død.  3 

Vi må arbejde for et forbud mod autonome dræberrobotter og - droner. 30 lande er imod i øjeblikket!- 4 
Vi skal arbejde for, at alle kommer med!!  5 

 6 

Begrundelse:  7 
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Vi er ikke langt fra at robotter / droner selv kan finde en bestemt person eller gruppe af personer, 8 
indstille et våben og slå den / disse ihjel. Kunstig intelligens må ikke få magt over våbenbrug. Steven 9 
Hawking vurderer, at computere formentlig vil overhale menneskets intelligens i løbet af de næste 10 
hundrede år. AI (Artificial Intelligence / kunstig intelligens) vil kunne forbedre sig selv gentagne gange. 11 
Det er Hawkings vurdering, at vi vil kunne få maskiner, der overgår menneskets intelligens mere end 12 
vores intelligens overgår en snegls. Hawking mener også, at det, ikke at se det i øjnene, vil være 13 
menneskehedens største fejltagelse. En superintelligent AI vil være ekstremt dygtig til at opnå sine mål 14 
og hvis de ikke er i overensstemmelse med vores, har vi et problem. Forestil dig, at vi er ved at 15 
overssvømme et område for at fremme en bæredygtig udvikling, men der er en myretue i det område. Af 16 
hensyn til en stor forbedring for naturen lader vi myrene gå til grunde- det samme skulle nødigt ske for 17 
menneskeheden. Teknologi-pionerer som Bill Gates, Wozniak og Elon Musk har udtrykt bekymring for 18 
udviklingen af AI. I en rapport fremlagt for Europaparlamentet blev det understreget, at forskere og 19 
designere af AI til alle tider og alle former skal søge for, at robotter har en integreret slukknap. Hvad nu 20 
hvis AI selv kan finde steder på nettet at overleve -uden at mennesket kan slukke? Elon Musk har udtalt: 21 
Vi ved ikke hvordan kunstig intelligens vil udvikle sig, den kan blive god- den kan blive ond, men en ting 22 
er sikker, vi kan ikke kontrollere den. Der er allerede et eksempel på, at 2 computere med AI, der blev sat 23 
til at tale sammen, hurtigt fandt et sprog, der er hurtigere end menneskets til kommunikation, hvorefter 24 
forskerne slukkede. Autonome dræberrobotter eller små droner, der selv kan tænke, træffe beslutning 25 
om hvem der skal dræbes, selv finde målet og selv trykke på aftrækkeren er nær fremtid, hvis vi ikke får 26 
det forbudt. Hvad nu hvis en diktator (eller en Trump) vil bruge kunstig intelligens til at finde alle 27 
flygtninge, -muslimer, -venstreorienterede, -fredsaktivister eller andre, som man måtte være uenig med 28 
eller oplever som en trussel -og slå dem ihjel? Hvad nu hvis AI får kommandoen over atomvåben eller 29 
selv finder en måde at kunne styre atomvåben på? Debatten om dette alvorlige emne er ikke særlig 30 
nærværende. I Danmark deltager man end ikke i møder i FN, om der skal være et forbud mod autonome 31 
dræberrobotter.  32 

Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen 33 

 34 
 35 
 36 

4.9 RUMMET SKAL VÆRE ET FREDENS OMRÅDE FRI 1 

FOR VÅBEN.  2 

Enhedslisten skal arbejde for at alle lande tiltræder et forbud mod våben i rummet, da USA ikke vil være 3 
med i de nuværende traktater.  4 
 5 
 6 

Begrundelse:  7 

I space4peace d. 5/1 2020 fortæller Karl Grossman at: Præsident Donald Trump har underskrevet 8 
National Defense Authorization Act for 2020, der fastlægger oprettelsen af en rumstyrke som den sjette 9 
gren af de amerikanske væbnede styrker - på trods af den “ Ydre rum-traktat” fra 1967 udpegede 10 
rummet til fredelige formål. Traktaten blev sammensat af USA, det tidligere Sovjetunionen og 11 
Storbritannien og er siden underskrevet af de fleste nationer på Jorden. Craig Eisendrath - en 12 
amerikansk statsafdelingsofficer involveret i dens oprettelse, har sagt, at "vi forsøgte at afvæbne 13 
rummet, før det blev våbenbelagt ... for at holde krigen ude af rummet.  14 
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Det forbyder placering af masseødelæggelsesvåben i rummet. Selvom Trump-administrationen og det 15 
amerikanske militær har sagt, at en rumstyrk er nødvendig, fordi Rusland og Kina bevæger sig ud i 16 
rummet militært, har Rusland, Kina og Canada i årtier forsøgt at presse på for en udvidelse af traktaten. 17 
De har gået ind for FN's forebyggelse af et våbenkapløb i det ydre rum, som ville bekræfte et forbud 18 
mod at placere våben i rummet. USA har modsat sig PAROS-traktaten og har effektivt nedlagt veto i 19 
FN...”  20 

http://www.space4peace.org/articles/dont_militarize_the_heavens.htm  21 

NB: Når et land skyder satteliter ned, vil et andet land miste en stor del af landets informationer og der 22 
vil dannes en masse rum affald, hvilket gør det vanskeligere at bruge rummet til satelitter, hvilket vil 23 
være til stor skade for alle. USA går efter at bestemme over alle andre lande i rummet også hvem der 24 
skal have adgang til andre planeter og evt. hente mineraler der.  25 

Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen 26 

 27 
 28 
 29 

4.10 ENHEDSLISTEN VIL ARBEJDE FOR AT VI FÅR ET 1 

FREDSMINISTERIUM 2 

Vi skal have et Fredsministerium, der arbejder for fredelige løsninger af konflikter i Verdenen, så vi kan 3 
undgå krige. Dette vil også give os mulighed for at bidrage til opfyldelse af FNs Verdensmål nr. 16. Se evt. 4 
RIKO: Regeringen skal nytænke indsatsen for at nå verdensmål 16. Et ministerium, der også kan komme 5 
med forslag til, hvordan vi kan gøre Danmark til et fredeligt samfund. Et samfund uden had og racisme - 6 
og med tryghed for alle. Ambassadør Jan Eliasson, tidligere FN-vicegeneralsekretær og nuværende 7 
formand for SIPRI: "sikkerhed starter hjemme” og han sagde videre, at grundstenen for national, regional 8 
og international sikkerhed er et velfungerende samfund. Vi skal leve op til Palmekommissionens 9 
anbefalinger til en fredeligere verden: ”Stater kan ikke længere søge sikkerhed på hinandens bekostning; 10 
den kan kun opnås gennem et forpligtigende samarbejde”. Palme Commission: “States can no longer 11 
seek security at each other's expense; it can be obtained only through cooperative undertakings”. Vi kan 12 
søge inspiration Internationalt hos kampagnen GAMIP, som er Global Alliance for Ministries & 13 
Infrastructures for Peace, et globalt fællesskab til støtte for fredsministerier.  14 

Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen 15 

 16 
 17 
 18 

4.11 FREDS- OG KONFLIKTFORSKNING  1 

Enhedslisten skal arbejde for en permanet bevilling til freds- og konfliktforskning og uddannelse.  2 

Begrundelse: 3 
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Det er vigtigt at der er uddannes forskere på dette område. I øjeblikket er vi det eneste land i Norden 4 
der ikke har en freds- og konfliktuddannelse. Det vigtigt for debatten i Danmark. Folketinget bør også 5 
have et bredere grundlag at tage stilling på både i Folketinget og i udenrigspolitisk nævn, som 6 
historikere undersøgelsen af Danmarks krige også peger på. Det er vigtigt at Danmark kan bidrage med 7 
ikke militære løsninger på aktuelle internationale løsninger f.eks. med et veluddannet diplomatisk korps.  8 

Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen 9 

 10 
 11 

4.12 FORSLAG VEDR. GRATIS OFFENTLIG TRAFIK 1 

Jeg vil gerne stille det forslag, at Enhedslisten går ind for gratis offentlig trafik i Danmark.  2 

Begrundelse: 3 

Begrundelsen er, at det vil være godt for klimaet hvis flere benytter offentlig trafik. Jeg tror den 4 
offentlige trafik skal være helt gratis, hvis man skal kunne lokke bilister over i den. Et andet og vigtigt 5 
argument er, at ældre og handikappede ikke kan finde ud af at benytte de mange indviklede 6 
elektroniske betalingssystemer. Et tredje argument er, at betalinssystemerne er meget dyre, og at det 7 
kræver personale at kontrollere om alle har billet. Når der er gratis offentlig trafik i Luxemburg er det 8 
sikkert fordi det kan betale sig. Endelig synes jeg at studerende og pensionister skal have mulighed for at 9 
rejse rundt i landet og besøge  familie og venner uden at blive ruineret. 10 

Stillet af Kit Aastrup, Aarhus. 11 

 12 

4.13 BRUTTOBESKATNING 1 

HB indarbejder i vores skattepolitik, at vi arbejder for en bruttobeskatning. 2 

Begrundelse: 3 

Flere store virksomheder undlader at betale skat i Danmark, selv om de udbetaler et pænt udbytte til 4 
aktionærerne. De flytter slet og ret beskatningen til lande med en ekstrem lav beskatning som f.eks. 5 
Luxembourg. Når dette sker, skal Skat have mulighed for at sige til virksomhederne, at de skal betale 6 
bruttoskat, f.eks. 10% af deres omsætning i Danmark.” 7 

Stillet af Enhedslisten Esbjerg-Fanø 8 

  9 

4.14 FLERE ANSÆTTELSER I SKAT 1 

HB indarbejder i vores skattepolitik, at vi går ind for at skat kan ansætte flere i Skat. Så længe en 2 
ansættelse vil betyde, at samfundet tjener penge, skal der ansættes personer i Skat. 3 
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Begrundelse: 4 

Det er fuldstændig vanvittigt at undlade at ansætte en person i Skat, som kan tjene sin egen løn flere 5 
gange. Det er det samme som at give tilskud til banditter i habitter. 6 

Stillet af Enhedslisten Esbjerg-Fanø 7 

  8 

4.15 UNDERSØGELSE AF 5G 1 

Enhedslisten tager initiativ til, at der bliver foretaget en uvildig undersøgelse af 5G’s eventuelt skadelige 2 
virkninger på mennesker og dyreliv. 3 

Begrundelse: 4 

Der mangler uafhængige informationer. 5 

Stillet af Enhedslisten Esbjerg-Fanø 6 

  7 

4.16 FORSLAG OM INTERN HANDIKAP-POLITIK 1 

Det skal ikke være tilladt at afholde medlemsmøder m. v. steder hvor ikke ALLE medlemmer kan deltage  2 
-  både centralt og lokalt. 3 

Det har den konsekvens at vi må bygge om eller flytte fra Studiestræde. 4 

 5 

Begrundelse: 6 

Vi bliver flere og flere fysisk handikappede, som ikke har mistet vores hjernekapacitet. Det betyder også 7 
at aktive medlemmer af Enhedslisten er afhængige af at have deres kørestol med til møder og andre 8 
arrangementer. 9 

Enhedslisten har som parti en handikap-politik, når det gælder borgere i det danske samfund og stiller 10 
tilgængelighedskrav til kommuner m.m. Det vil klæde Enhedslisten, hvis vi også havde en handikap-11 
politik INDAD i partiet. 12 

Vi er mange aktive i Enhedslisten, som føler os diskrimineret på grund af vores handikap. 13 

På disses vegne. 14 

Stillet af Gitte Åkjær, Furesø 15 
 16 

 17 



4.17 FORSLAG OM DEMOKRATIUDVIKLING 1 

Demokrati og folkestyre 2 

Enhedslisten vil arbejde for at gøre det politiske system mere demokratisk og folkeligt. Folketingets 3 
sammensætning afspejler ikke længere befolkningens sammensætning og de politiske partier 4 
repræsenterer hver sin gruppe af vælgere og partistøtter, uden hensyntagen til fællesskabets interesser. 5 
Det har mange vælgere indset og det har betydet faldende tilslutning til at deltage i den politiske 6 
proces. For at modvirke denne tendens vil Enhedslisten arbejde for at udvikle et borgerting, der bliver 7 
det demokratiske modstykke til den partistyrede parlamentarisme, som folketinget repræsenterer. Et 8 
borgerting sammensættes af tilfældigt og repræsentativt udvalgte borgere, der har sæde i tinget for en 9 
tidsbegrænset periode, uden mulighed for genvalg. Borgertinget skal fungere som et andetkammer til 10 
folketinget, ved at det kan blokere for lovforslag fra folketinget og selv stille nye lovforslag. Borgertinget 11 
vil ligeledes kunne blokere for regeringsbeslutninger og have hjemmel til, at indlede undersøgelser af 12 
politikere og regeringens forvaltning af regeringsmagten.  13 

Begrundelse: 14 

Borgerdemokrati i form af et borgerting er i virkeligheden et etpartisystem, altså et socialistisk 15 
demokrati.  Man stemmer ud fra egen overbevisning, som det er nævnt i grundloven. Man rådslår i 16 
borgertinget om de beslutninger, man skal træffe ud fra konsensus og ikke hvad partiparolen lyder (og 17 
den bagvedliggende partistøtte befaler), man træffer beslutninger, der gavner alle menneskers 18 
tilværelse, uden særinteresser kommer til at dominere. Kun et borgerting kan skabe de forandringer som 19 
venstrefløjen aldrig fik gennemført, selv da man havde en historiske chance i 70’erne for bl.a. at indføre 20 
økonomisk demokrati. Et borgerting vil kunne tilvejebringe en folkelig opbagning til en mere 21 
lighedsskabende og bæredygtig politik. Borgerting er et politisk columbusæg, der kan blive vejen i mod 22 
alt det, vi arbejder for, vi skal blot samle det op.  23 

Forslaget tænkes placeret som et nyt politikområde, sammen med enhedslistens andre politikområder. 24 

Stillet af Just Worm, Holbæk 25 

4.18 FORSLAG OM HANDICAPPOLITISK 1 

DELPROGRAM 2 

Der igangsættes i 2020 et arbejde med at udarbejde et Handicappolitisk delprogram. 3 

Begrundelse: 4 

Danmark har tiltrådt FN´s Handicapkonvention. Vi ser dog til stadighed, at mennesker med handicap ikke 5 
har mulighed for at deltage på lige fod med resten af befolkningen. Der er behov for, at Enhedslisten 6 
fører en mere aktiv handicappolitik. Et handicappolitisk delprogram vil kunne være et godt ”værktøj” i 7 
den forbindelse. Samt understøtte de enhedslistemedlemmer der har plads i kommunernes handicapråd. 8 

Stillet af: Claus Højsgaard Tønder, Gitte Christensen Stevns, Louise Frilev Hjørring Johanna Precht 9 
Sønderborg, Janne Toft-Lind Ballerup, Jan Spangenberg Vanløse, Poul Martin Jensen Silkeborg, Joachim 10 
Ellehave Lange Rudersdal, Marianne Mitchell Ærø, Søren Rasmussen Helsingør, Hermand Pedersen 11 
Roskilde, Flemming Leer Jakobsen Vejle, Gert Møller Århus Øst, Marianne Andersen Ringkøbing - Skjern, 12 
Reza Javid Odense, Conrad - den røde firkant Nørrebro, Mehmet Zeki Dogru, Greve, 13 



Side 19 af 
24 

INDKOMNE FORSLAG 2020  

ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE 2020 

19 

 14 

4.19 FORSLAG OM KLIMA-KAMPAGNE 1 

Enhedslisten i Gladsaxe indstiller til Enhedslistens årsmøde den 30. maj - 1. juni 2020, at Enhedslisten 2 
gennemfører en langstrakt politisk kampagne for at påvise, at der både er råd til at gøre den 3 
nødvendige indsats for klima og miljø samt at sikre et mere lige og socialt retfærdigt samfund, hvis 4 
multinationale selskaber, skattesvindlere og de allerrigeste i vores samfund pålægges at betale skat. 5 

Kampagnen løber i september, oktober og november 2020. 6 

Redskaber i kampagnen er bl.a. flyers, pjecer, indlæg i pressen, offentlige møder, gadeaktioner og andre 7 
aktioner m.v. 8 
 9 
 10 

Begrundelse: 11 

Det danske samfund skriger på en kæmpe indsats for at sikre klima og miljø samt på at gøre noget ved 12 
den stigende ulighed og undergravning af velfærdssamfundet, som vi har oplevet i snart mange år. 13 

Fra den socialdemokratiske regering hører vi (bl.a. under efterårets finanslovsforhandlinger), at der ikke 14 
er råd til begge dele og at der kun er begrænsede økonomiske midler til rådighed. Dette er kun rigtigt, 15 
hvis man nægter at gribe ind overfor multinationale selskaber, som ikke eller kun lidt betaler skat, 16 
overfor skattesvindlerede og overfor de allerrigeste personer og virksomheder i vores samfund. 17 

Derfor er det vores opgave at påvise, at der er råd og at vinde stadig større opbakning for dette 18 
synspunkt i befolkningen. 19 

Derfor dette forslag om en omfattende kampagne i efteråret, som skal kulminere samtidig med 20 
afslutningen af finanslovsforhandlingerne i det sene efterår 2020. 21 

Stillet af: Enhedslisten Gladsaxe 22 

  23 
 24 

4.20 MEDLEMSBLAD 10 GANGE OM ÅRET 1 

Bestyrelsen for Enhedslisten Aarhus Vest har på sit møde 23. januar besluttet at sende følgende forslag til 2 
behandling på årsmødet: 3 
 4 
”Medlemsbladet skal udgives 10 gange årligt og indeholde en afdeling med indlæg fra medlemmerne. 5 
Medlemsbladet udsendes i en trykt udgave til alle medlemmer – undtagen dem, der aktivt vælger kun at 6 
modtage det i en digital udgave.” 7 
 8 
Stillet af: John Jessen, Aarhus Vest for bestyrelsen for Enhedslisten Aarhus Vest 9 

 10 



4.21 FORSLAG OM BELØB TIL FOLKEBEVÆGELSEN 1 

Enhedslisten anerkender, at Enhedslisten på sit årsmøde i 2016 lovede Folkebevægelsen mod EU en 2 
andel af de økonomiske midler, der udløses ved repræsentation i EU-parlamentet, som svarer til 3 
Folkebevægelsens andel af valgforbundets stemmer. 4 

Enhedslisten er et parti, som gør hvad vi siger og som holder sine løfter. 5 

Folkebevægelsens andel af valgforbundets stemmer udgjorde godt 40% og Folkebevægelsen skal derfor 6 
også have hvad der svarer til 40% af de ekstra midler som Enhedslisten fik rådighed over, som følge af 7 
de stemmer, der blev afgivet på valgforbundet.  Dette svarer til 1,12 mio. kr. årligt. 8 

Dette beløb overføres følgelig årligt til Folkebevægelsen mod EU i indeværende valgperiode. Allerede 9 
bevilgede og overførte midler jf. årsmødebeslutning på årsmødet 2019 på 470.000 kr. modregnes. 10 

Enhedslisten vil optage drøftelser med Folkebevægelsen m.h.p at opnå en aftale om, at eventuelle tab i 11 
indtægter til Enhedslisten - som følge af tilbagegang ved fremtidige Folketingsvalg i perioden 12 
(stemmepenge, partiskat) – også skal medføre en tilsvarende reduktion (målt i procent) i tilskuddet til 13 
Folkebevægelsen mod EU. 14 

Udgiften finansieres gennem omprioriteringer i Enhedslistens samlede centrale økonomi. Den konkrete 15 
udmøntning foretages af HB. 16 

Stillet af Allan Krautwald, Svendborg, Anita Lund Høg, Odense, Erik Kempf, Odense, Freddy Jensen, Århus, 17 
Geert Møller, Århus, Gunna Starck, Indre by, Hans Jørgen Vad, Århus, Heidbra Jonsdottir, Favrskou, Helena 18 
Jørgensen, Helsingør, Henning Skaaning, Henrik Guldborg Bøge, Henrik Svagin, Odense, Hermand 19 
Pedersen, Jan Olesen, Jan Spangenberg, Vanløse, Johannes Duclos Lindstrøm, Rødovre, Jens Lund Hansen, 20 
Bornholm, Jens Peter Kaj Jensen, Madrid, Jette Frydendahl, Odense, Jo Falk, Århus, John Graversgaard, 21 
Århus, Johan Juhl Thomsen, Vejle, Julie Wetterslev, Karen Nygård, Århus, Kim Schultz Frederiksen, Odense, 22 
Lars Mogensen, Esbjerg, Lisbeth Sand, Randers, Magne Pihl, Helsingør, Magnus Frank Dekov Brix, Rødovre, 23 
Maja Irene Føgh, Indre by, Margit Kjeldgaard,  Helsingør, Marianne Grann, Randers, Marianne Petersen, 24 
Marianne Thorius Ruskjær, Odense, Martin Mørch, Skive, Martin Skov Petersen, Århus, Morten Lisberg, 25 
Odense, Morten Pabst Petersen, Assens, Niels Overgaard Hansen, Randers , Ole Bach, Valby, Paw Nielsen, 26 
Middelfart, Poul Krogsgaard, Rasmus Underberg Pinnerup, Rene Rafn, Reza Javid, Odense, Sabrina Louise 27 
Christiansen, Esbjerg, Sejer Folke, Stevns, Ulf V. Olsen, Odense 28 

 29 

4.22 FORSLAG VEDR. KONTINGENT 1 

Der er tilfælde, hvor partimedlemmer betaler en for lav kontingensats. Der må derfor gøres en indsats 2 
for at opfordre alle medlemmer til at overveje om de betaler den korrekte sats, og hvis dette ikke er 3 
tilfældet, at informere landskontoret om satsændringen. 4 

Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ændre kontingentsatsen på en let og overskuelig 5 
måde, hverken på hjemmesiden eller på mit.enhedslisten, skal der udvikles en overskuelig blanket / 6 
formular, som er let tilgængelig for alle medlemmer. 7 

Stillet af Else Kayser, Aarhus Syd, Region Midtjylland, Thorvald Jepsen, Horsens, Region Midtjylland 8 

 9 



4.23 HBS FORSLAG OM NYE KONTINGENTSATSER  1 

Enhedslistens medlemmer tilmelder selv et kontingentniveau ud fra deres indkomst. Ligeledes har 2 
medlemmerne ansvaret for at ændre kontingentsats ved ændring af deres indkomstforhold. 3 

Det er derfor vigtigt at det er let for medlemmerne at kunne tjekke den indkomst der har betydning for 4 
kontingentbetalingen. 5 

Indtil nu har bruttoindkomsten, dvs den skattepligtige indkomst før skat, været grundlaget. Det kræver 6 
man kender den eller tjekker sin selvangivelse. 7 

Vi foreslår i stedet at anvende nettoindtægten, dvs indtægten efter skat, som udgangspunkt. Det 8 
betyder at man blot skal tjekke sin lønudbetaling for at tilmelde sig den rigtige kontingentsats. 9 

Der foreslås følgende kontingentsatser: 10 

60 kr pr halvår (svarende til 10 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt under 6.000 kr. pr. 11 
måned 12 

150 kr. pr halvår (svarende til 25 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 6.000 og 13 
10.000 kr. pr. måned 14 

360 kr. pr halvår (svarende til 60 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 10.000 og 15 
15.000 kr. pr. måned 16 

750 kr. pr halvår (svarende til 125 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 15.000 og 17 
20.000 kr. pr. måned 18 

900 kr. pr. halvår (svarende til 150 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 20.000 og 19 
25.000 kr. pr. måned 20 

1200 kr. pr. halvår (svarende til 200 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt der er over 21 
25.000 kr. pr. måned. 22 

De nuværende principper for frikontingent, kontingentrefusion til afdelingerne, 15 timers månedlig 23 
lønrefusion til regionerne og principperne for partiskat til afdelinger og regioner fastholdes. 24 

 Det er op til den kommende HB at fastsætte hvorledes og hvornår overgangen til ny kontingentstruktur 25 
foretages. Det skal dog senest være gennemført 1. maj 2021 26 

 Muligheden for frikontingent tilføjes på hjemmesiden med kort beskrivelse. 27 

  28 

Begrundelse: 29 

Kort om baggrunden for forslaget: 30 

Først kort om vores nuværende kontingentprincipper, kontingentstruktur og satser: 31 

1. Kontingentet skal have et vist volumen 32 
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Vi er ved at forandre verden, det koster! De seneste år har kontingentindtægterne ligget på mellem 6,2 33 
og 6,5 mio. kr. årligt. 34 

2. Kontingentet skal udgøre en stor andel af Enhedslistens økonomi 35 

Vi ønsker ikke at være er alt for afhængige af de parlamentariske resultater. Kontingentet har de 36 
seneste år ligget på mellem 33% og 36% af indtægterne. Det er det højeste blandt partierne i folketinget, 37 
SF ligger f.eks. mellem 26 og 30%, og Socialdemokratiet på ca. 15%. 38 

3. Der skal tages sociale hensyn i kontingentstørrelsen 39 

Derfor har vi 4 forskellige satser, afhængig af indkomst. Kontingentsatserne har været de samme i 40 
mange år. Senest blev satserne ændret i januar 2009 til de nuværende, dvs.:  41 

120 kr. pr halvår (bruttoindtægt under 9.000 kr. pr. måned) 42 

300 kr.pr halvår (bruttoindtægt mellem 9.000 - 19.000 kr. pr. måned) 43 

595 kr. pr halvår (bruttoindtægt mellem 19.000 - 25.000 kr. pr. måned) 44 

730 kr. pr halvår (bruttoindtægt over 25.000 kr. pr. måned 45 

  46 

Til sammenligning er overførselsindkomsterne siden 2009 steget mellem 17% og 22%, og 47 
gennemsnitsindkomsten er steget 44% iflg. Danmarks Statistik. 48 

4. Satserne skal afspejle objektive kriterier 49 

Derfor baseres kontingentsatserne de på indkomst før skat. Satsgrænserne følger nogenlunde 50 
indkomstgrupperne: SU, folkepension, dagpenge og lav og høj løn. 51 

Vores medlemmers fordeling på kontingentsatserne fordeler sig således: 52 

31-33 % - 120 kr. pr halvår (bruttoindtægt under 9.000 kr. pr. måned) 53 

29- 31 % - 300 kr.pr halvår (bruttoindtægt mellem 9.000 - 19.000 kr. pr. måned) 54 

15 -16% - 595 kr. pr halvår (bruttoindtægt mellem 19.000 - 25.000 kr. pr. måned) 55 

18 -  19% - 730 kr. pr halvår (bruttoindtægt over 25.000 kr. pr. måned. 56 

Ca 1,5% har frikontingent. 57 

  58 

5. Der skal være god økonomi hos Enhedslisten lokalt 59 

Derfor refunderes afdelingerne 100 kr. to gange årligt af betalende medlemmers kontingent (ej 60 
introkontingent). Derfor er der tilskud til regionsansættelser på 15 t/ugen. Derfor betales partiskat fra 61 
byrådsmedlemmer til afdelingen og regionsrådsmedlemmer til regionen. 62 
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Hovedbestyrelsens forslag forholder sig til ovenstående principper på følgende måde: 63 

1. Kontingentet skal have et vist volumen 64 

Målsætningen er at hæve kontingentindtægterne med 1 – 1,5 mio. så der sikres en fremtidig indtægt i 65 
niveauet 7,3 – 8 mio. kr. 66 

De seneste årsmøder har haft høje ambitioner for aktivitetsniveauet. Skal det forventede niveau 67 
efterleves har vi brug for flere indtægter. Den første million, vi får ind i øgede indtægter, vil kun 68 
genoprette det, vi har sparet i 2020-budgettet, jf. det på årsmødet vedtagne budgetforslag A og 69 
bemærkningerne hertil. 70 

2. Kontingentet skal udgøre en stor andel af Enhedslistens økonomi 71 

Det må være en målsætning at vores kontingentandel udgør mellem 35-40% af indtægterne. 72 

3. Der skal tages sociale hensyn i kontingentstørrelsen 73 

Forslaget giver flere medlemmer med små indtægter en lavere kontingent, i kraft af at den laveste 74 
kategori er indtægt efter skat på under 6.000 kr., mod den nuværende laveste kategori der forudsætter 75 
en indtægt før skat på 9.000 kr. 76 

Forslaget indfører desuden en særlig høj kategori. 77 

Forslaget hæver kontingentsatserne med ca. 20% der i kraft af kontingentkategoriernes nye inddeling 78 
må forventes at vende den tunge ende opad, og således fortsat leve op til princippet om at der tages 79 
sociale hensyn. 80 

4. Satserne skal afspejle objektive kriterier 81 

Kontingentbetaling må ske på et forståeligt objektivt grundlag. Det er forslagsstillernes opfattelse at 82 
indtægt efter skat er en objektiv størrelse medlemmerne kender og forholder sig til. 83 

Det er derfor forventeligt at kontingent der baserer sig på indtægt efter skat princippet, vil medføre at 84 
medlemmerne i højere grad bliver indplaceret på, og ændrer kontingentkategori, i forhold til indtægten 85 

5. Der skal være god økonomi hos Enhedslisten lokalt 86 

Forslaget ændrer ikke på fordelingsprincipperne. Omvendt er det hovedbestyrelsens økonomigruppes 87 
opfattelse at der er behov for at analysere virkningerne af tildeling af midler til afdelinger og regioner. 88 

Der er en række muligheder for forskellig indretning af kontingentopkrævninger i praksis som 89 
økonomigruppen anbefaler overlades til den kommende HB til endelig beslutning i samarbejde med 90 
sekretariatet. 91 

Det handler især om: 92 

Korttræk/PBS og gebyrer 93 

Der gøres en stor indsats for at flytte medlemmer fra betalingsservice til korttræk, da det økonomisk 94 
betyder meget. Man kan bl.a. kun komme på introkontingent, hvis man tilmelder sig korttræk. 95 
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Opkrævning via betalingsservice koster 4,41 kr. Dertil kommer 4,5 øre pr. linje. I gennemsnit har vi betalt 96 
4,48 kr. pr. opkrævning. 97 

Indbetalingskort koster os 7,69 kr. 98 

Udlandsindbetalingskort koster 20 kr. 99 

Opkrævning via betalingskort koster 54 øre. 100 

Det er altså næsten 4 kr. billigere pr. opkrævning at folk betaler med kort. I øjeblikket betaler godt 3.000 101 
medlemmer via kort.  Hvis de resterende 6.600 medlemmer gik over til korttræk, ville vi spare over 50.000 102 
kr. pr. år på kontingentopkrævning, og dertil kommer træk af 1 kr. om dagen m.m. 103 


