
Internationalt Udvalg - Beretning til årsmødet i Enhedslisten 

 

Denne beretning for 2018-19 til Enhedslistens årsmøde er baseret på den beretning, der blev 

godkendt i udvalget på IU-årsmøde 24. august. 

 

Internationalt udvalgs organisation 

Internationalt Udvalg har udviklet sig en del i det seneste år. Vi har fået to aktive undergrupper mere. 

Vi har således nu en Iran-gruppe, en Nicaragua-gruppe, en Latinamerika-gruppe, en Kurdistan 

Solidaritetsgruppe og en Freds-og Konfliktgruppe. 

 

Udvalget er også blevet mere aktivistisk med at være arrangør af demonstrationer med 

internationalt indhold og vi har købt 23 Enhedsliste-faner som vi bruger til demonstrationer – og 

som står fremme på Landskontoret, så andre også kan bruge dem. Mange aktivister fra udvalget 

deltager i demonstrationer. Det er meget positivt. 

Derimod har vi stadig et problem med at vores møder er temmelig dårligt besøgte, ikke altid 

fantastisk spændende og at deltagerkredsen er veteraner med endog meget stor erfaring. Fra en gang 

midt i april og til august lå udvalget stille pga. valgkamp og sommerferie. 

 

Organisationsformen er simpel: En mailliste som administreres af kartoteket på landskontoret, en 

kontaktperson, Mikael Hertoft, som sender ud. En del medlemmer sender ting ind, de vil have 

videresendt og det bliver de også – ofte. Mellem medlemsmøderne har vi udviklet en praksis med at 

kontaktpersonen kan stille forslag fx om tilslutning til en demonstration, som så bliver bekræftet på 

mail af medlemmerne. Det fungerer. Men der er plads til forbedring. Vi er fortsat Enhedslistens 

største udvalg med 139 medlemmer. 

 

Nedslag i den internationale udvikling (og lidt om hvad vi har lavet) 
Den globale politiske situation er ikke blevet bedre det sidste år – snarere det modsatte.  

 

Klimaet og miljøet 

Den positive nyhed er at der er ved at opstå en global bevægelse mod klimaforandringerne – og for 

at afvikle brugen af fossile brændstoffer (Här kommer Greta Thunberg, tjula hop, tjula hop, tjula 

hopsa sa) Det er også positivt at politikerne snakker folket efter munden og siger at de vil nedtrappe 

afhængigheden. Men om de kan eller vil gøre det … Det er tilladt at tvivle. Det prægede i hvert fald 

EU valget og gav et stærkt valg til grønne partier i mange lande – men desværre ikke til 

venstrefløjen, der gik tilbage i mange lande, men ikke i Danmark. Foreløbig stiger udledningen af 

CO2 stærkt og kun jubeloptimister tror vi kan undgå en 2 graders stigning i de globale temperaturer, 

med de katastrofer det medfører. Resten af miljøet har det heller ikke godt og det seneste år er der 

kommet mere og mere fokus på plastik som vi bruger som indpakning bl.a. vandflasker og så 

smider væk, hvor det spreder sig til de dybeste have. 

# Vi deltog med fanerne i den store klimademonstration i København op til valget, hvor 40-60.000 

deltog og Greta Thunberg talte. 

 

Oprustningen og risiko for krig. 

USA har opsagt INF aftalen om mellemdistanceraketter med Rusland. Det er knap et par uger siden, 

men USA har allerede testet den første raket. USA har også opsagt Iran-atomaftalen. Der forsvandt 

lige et par bremser på oprustning og konflikter. USA's militærbudget er større end nogensinde og 

Trump en meget aggressiv præsident. Trump kræver at NATO landene bruger flere penge på 

militæret, mange NATO lande har bøjet sig for Trumps krav om flere penge til militæret – også 

Danmark. Risikoen for krig er således blevet større. Der er en del større krige i gang: Saudi Arabien 

er godt i gang med et overfald på Yemen og bliver bakket op af de store vestlige stater USA, 

Storbritannien og Frankrig samt De forenede Emirater. Bomberne flyver, børnene sulter. Der er 



også fortsat krig i Syrien hvor regimet udrydder de sidste modstandere med hjælp fra Rusland og 

Iran. Endelig er der en stribe krige i Afrika ikke mindst i Congo. 

 

Økonomien skranter 

Kapitalismen er aldrig rigtig kommet sig over den globale finanskrise og specielt ikke EU. 

Finanskrisen førte til at de rige blev rigere og de fattige fattigere. Nu truer en ny økonomisk krise. 

Handelskrigene som Trump har iværksat gør det ikke bedre. USA's sanktioner og handelskrige 

rammer for tiden: Venezuela, Cuba, Iran, Rusland, Syrien, Tyrkiet, Nordkorea og Kina. 

Listen er sikkert ikke komplet. Flere af disse lande grænser op til hinanden i Asien. Det betyder 

selvfølgelig, at de vil øge deres økonomiske samarbejde og økonomier uden om USA. Kort sagt – 

USA's brutale politik kan være med til at fremme at deres modstandere arbejder sammen. Det kan 

ende med at disse modstandere bliver stærkere end USA. Dette er dog ikke sket endnu. 

 

Det globale demokrati har det ikke godt 

Over halvdelen af verdens befolkninger lever nu i regimer der er stærkt nationalistiske og 

reaktionære og har store problemer med demokratiet: USA, Rusland, Kina, Ungarn, Tyrkiet, 

Indien, Saudiarabien, Egypten, Syrien, Israel, Brasilien, Østrig, Afghanistan, Pakistan, Iran, 

Irak, Indonesien, Filippinerne, Nordkorea, Ukraine m.fl. 

 

Brasilien er sunket ned i noget, der ligner et forstadium til fascismen med valget af Bolsonaro: 

Først væltede højrefløjen en lovlig valgt præsident på meget tyndt grundlag, så fængsler man den 

mest populære arbejderkandidat på falske anklager om korruption, og til sidst vælger man en 

højreekstremist som præsident under en valgkamp der er præget af Trumplignende metoder og 

voldsepisoder. Det har skabt en forværring af situationen i landet – også økologisk idet Bolsonaro er 

ved at fjerne alle begrænsninger i fældningen af regnskoven i Amazonas. 

# IU aktivister har taget initiativ til en lille græsrodsgruppe omkring Brasilien, som har afholdt 

en flot minidemonstration med krav om løsladelse af Lula og er meget aktiv med information. 

 

Saudi-Arabien er et præmie-udemokratisk regime. De undertrykker deres egen befolkning – først 

og fremmest kvinderne, men ikke kun dem. Arbejderne i Saudi Arabien er for størstedelens 

vedkommende udenlandske slaver, som aldrig vil få rettigheder i landet. Saudi Arabien vakte stor 

skandale med mordet på og parteringen af kritikeren Khashoggi på Saudi-Arabiens konsulat i 

Istanbul 2. oktober 2018. Landet fører en brutal angrebskrig i Yemen– finansieret af olie. Våbnene 

er købt i USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Israel. Samt Tyrkiet, hvor trådene peger 

direkte op til lederen af landet. 

(Tyskland har forsøgt at bakke ud af våbensalget til Saudi Arabien. Storbritannien og Frankrig er 

rasende over at Tyskland ikke vil sælge våben til Saudierne – for våbenproduktionen er så 

sammenfiltret, at det også kan gå ud over deres eksport: og de vil ikke gå glip af en lukrativ 

våbenhandel, bare fordi den bliver brugt til en overfaldskrig, med store civile ofre.) 

# Internationalt Team holdt i efteråret et velbesøgt møde om forholdet mellem Iran og Saudi 

Arabien med Fannie Agerschou og Asbjørn Bang. 

 

 

I Iran er der en stærk folkelig bevægelse imod det iranske islamiske regime. På den ene side har vi 

et reaktionært præstestyre og på den anden side en sekulært orienteret befolkning. Arbejder-, 

kvinde- og menneskerettighedsbevægelsen i Iran er meget aktive, og der er dagligt forskellige 

former for protester igennem bl.a. civil ulydighed, strejker, lokale demonstrationer etc. Det iranske 

regime slår hårdt ned på enhver form for modstand og har i den seneste tid arresteret og dømt 

politiske aktivister med meget hårde domme. 

Iran er et særligt mål for Trumps aggressioner. USA's har opsagt aftalen med Iran om ikke at 

producere atomvåben mod til gengældt at få ophævet sanktioner og få lov at have normale 



kommercielle relationer. Det viste sig her at EU ikke er i stand til at føre selvstændig 

udenrigspolitik i det de europæiske firmaer fulgte ordrerne fra Trump om at stoppe for samarbejdet 

med Iran, for ikke at tabe det amerikanske marked. EU's ledere kunne intet stille op. Situationen 

bliver mere og mere spændt med britiske krigsskibe i Hormuzstrædet. Den danske regering skal 

tage stilling til om vi også skal sende marinen derned. Enhedslisten er imod. I Iran rammer 

sanktionerne hårdt og i forvejen er fattigdommen stor i landet. Den eneste taber i 

stormagtskonflikten er den iranske befolkning, hvis kamp for frihed imod det iranske regime kun 

bliver svækket. Det iranske regime har altid brugt udefra kommende trusler til at slå hårdt ned på 

intern modstand. 

# Det er et stort fremskridt at vi nu har en meget aktiv Iran-gruppe. Iran gruppen har holdt en stribe 

meget velbesøgte offentlige møder og rækker langt ud i diasporaen af iranere i Danmark. Deres 8. 

marts møde slog nok rekorden for perioden med 130 deltagere. Der var fremragende mad, iransk 

musik og talere, bl.a. fra IU. 

 

# Internationalt Team har holdt offentlige møder om forholdet mellem Saudi Arabien og Iran. Og 

om sanktionernes virkning på befolkningen i Iran – begge med omkring 40 deltagere. 

 

Kina ved vi alt for lidt om. Vi er som en blind, der prøver at forstå en elefant (som altså for 

eksemplets skyld står stille, måske en udstoppet elefant, hvis I kan forestille Jer det): Vi rører 

elefanten med hænderne: Men størrelsen og de mærkelige former af snabelen og ørerne, tænderne 

og benene kan vi ikke forstå. Kina er så meget større, ældre og med en anden dynamik end fx 

Danmark, at vores forståelse af landet er meget ringe. 

Vi er enige om at Kina er kapitalistisk og fuld af modsætninger. Men hvad betyder det for landet at 

de lavede en revolution i 1949 og er i modsætning til de gamle imperialistiske magter? Hvordan 

skal vi fortolke det, at Kina har bragt over hundrede millioner mennesker ud af den dybeste 

fattigdom – men ofte som ufrie fabriksarbejdere i forurenede industriområder? Hvordan vil 

kapitalismen se ud, hvis eller når Kina bliver den dominerende magt? 

Der er massive og langvarige protester i Hong Kong mod Kinas dominans af Hong Kong og 

afvisning af at indføre reelt demokrati. Vi må støtte demonstranterne i deres krav om vidtstrakt 

selvstyre og demokrati i Hong Kong, samtidig med at vi fastholder at Hong Kong er en del af Kina. 

Situationen er yderst ustabil omkring Hong Kong. 

# Vi har heldigvis fået en ung kammerat Thøger Kersting Kristensen, som ved meget om Kina og 

holdt oplæg i IU i efteråret 

 

Venezuela vakler mellem et kupforsøg bakket op af, måske endda sat i gang af USA og bakket op 

af EU samt de reaktionære regeringer i Colombia og Brasilien – og så Maduro som er en slags 

latinamerikansk version af socialdemokratiet. – Mens der derimod har været store, folkelige 

mobiliseringer, som stadig vil gøre massivt modstand mod et kup eller endnu værre - en militær 

invasion, hurtig eller snigende. 

# IU er aktive i Venezuelanetværket, har været medarrangør af en demonstration, hvor vi også holdt 

tale. 

 

Nicaragua har været et heftigt diskussionspunkt både på Latinamerikagruppens facebook-side, i 

Rød+Grøn, og på et velbesøgt medlems debatmøde om Nicaragua i august. Der er konflikt mellem 

præsidenten Daniel Ortega og oppositionen, og der har været store folkelige demonstrationer mod 

Ortega-Murillo styret: Sandinisterne som Daniel Ortega er leder af, er degenereret og begge parter i 

Enhedslisten er vist enige om at kritisere Ortega-regimet. Diskussionen går på om støtte til 

oppositionen vil spille USA kortene i hænderne til et regimeskifte der bliver endnu værre og på om 

vi kan stole på oppositionen. 

# En gruppe kammerater som er og længe har har været aktive i Nicaragua-arbejde henvendte sig og 

bad om at oprette en gruppe under IU. Vi sagde ja og gruppen er meget aktiv og arbejder også med 

et projekt i DIPD regi. Nicaragua gruppen har sin tyngde i provinsen og har nedsat et koordinations-



udvalg i Østjylland. Det er et geografisk fremskridt for IU, som har haft sine møder og meste 

aktivitet i København. 

 

Mexico er et lyspunkt med deres valg af en venstreorienteret præsident: Andres Obrador. Men 

Mexico er fortsat i skarp konflikt med USA omkring USA's stop for indvandring af migranter fra 

Mellemamerika, der så strander i Mexico. USA afpresser også Mexico for at ændre 

frihandelsaftalen så den bliver endnu mere fordelagtig for USA. 

# Latinamerikagruppen var medarrangører sammen med herboende mexicanere af et møde med 

John Ackerman, som er kendt venstrefløjsakademiker fra Mexico. Der var godt 100 deltagere. 

 

# Blokaden mod Cuba fortsætter og rammer landet hårdt. Samtidig forsøger landet at sætte gang i 

en reformproces. 

# IU er medunderskriver på en protest mod blokaden af Cuba sammen med 20 andre organisationer 

og en række personligheder deriblandt Mogens Lykketoft, Villy Søvndal, og Christian Juhl. Det er 

Dansk-Cubansk forening som er initiativtager til protesten som har kørt over sommeren. 

 

# Latinamerikagruppen har fungeret i en del år, men i den forløbne periode har vi formaliseret 

samarbejdet. Vi har flyttet beslutninger fra facebook over i en mailingliste og lavet en lille 

koordineringsgruppe. LA-gruppen arbejder med hele Latinamerika og særligt med Venezuela, 

Brasilien og Colombia. 

Latinamerikagruppen har en meget aktiv facebook gruppe – med rigtig mange gode informationer 

og diskussioner. Latinamerikagruppen har gjort en stor indsats for at skrive artikler om udviklingen 

i en del lande i Latinamerika til det nye netmedie Solidaritet. En enkelt kammerat valgte at 

publicere artiklen i det autonome medium Konfront. 

 

Kurdistan og Tyrkiet. 

Erdogan-regimet i Tyrkiet fortsætter med bred undertrykkelse af demokratiet i Tyrkiet, ikke bare af 

kurderne, men også demokratiske kræfter og andre modstandere af Erdogan. Tyrkiet har også 

invaderet kurdiske områder i Syrien og truer med at optrappe invasionen. På det seneste har en 

tyrkisk tænketank udnævnt en lang række danske politikere til terrorister, herunder fredelige 

mennesker som Søren Søndergaard og Pernille Skipper. 

# Kurdistan Solidaritetsgruppen under Internationalt Udvalg arbejder meget aktivt og holdt et 

meget velbesøgt møde med Hjalte Tim og Nina Rasmussen der har rejst i Kurdistan og udgivet en 

bog om det. Mødet var i efteråret og med omkring 70 deltagere. 

Søren Søndergaard er kontaktperson. IU holdt i efteråret et møde om den økonomiske udvikling i 

Tyrkiet med Sinem Demir. Sinem Demir og Ibrahim Benli er to kammerater med rødder i Tyrkiet 

som var stillet op på Enhedslistens top 20 til valget – men desværre ikke blev valgt denne gang. 

 

Israel fortsætter med sin brutale undertrykkelse af palæstinensere, Gaza og Vvestbredden. 

# Enhedslistens Palæstinaudvalg er fortsat aktivt men den gamle generation er ved at gå på pension 

– tak til dem for deres seje indsats. Der er nye på vej. Palæstinaudvalget er et selvstændigt udvalg – 

men vi koordinerer aktiviteter med dem. 

 

Rusland forsøger at følge med i våbenkapløbet med USA og har muligvis nogle tekniske fordele, 

som opvejer USA's større økonomi. Landet scorer i hvert fald taktiske point med alliancer med fx 

Tyrkiet og Kina. 

Økonomien er i krise, men mindre end tidligere. Putins styre fortsætter og sandsynligvis med støtte 

fra et passivt flertal – men en meget aktiv opposition laver store demonstrationer i Moskva og Skt. 

Petersborg, som bliver brutalt slået ned. 

Rusland er den vestlige elites favoritfjende nummer et. Det blokerer for enhver forståelse af 

Rusland i Danmark. Der er nærmest ingen saglig journalistik om Rusland i vestlige medier. Man 

kan heller ikke stole på Ruslands eget selvbillede i fx RT. 



Krim er i praksis blevet russisk og de russiske medier og præsidenten er pavestolte over den nye bro, 

som er blevet bygget mellem Krasnodar Krai og Ukraine. Rusland bruger mange penge på at 

modernisere Krim, civilt og militært. 

 

Ukraine fortsætter sin tur mod afgrunden, som et fly med en vinge. Den gamle præsident 

Poroshenko, som var en korrupt kapitalist, var ekstremt upopulær. Han tabte valget til en skuespiller, 

Zelenskij, som havde den store fordel, at han havde spillet præsident i et populært ukrainsk TV 

show. Nu er han så præsident – og har fået et parlament, der vil gøre, hvad han vil. Krigen i 

Østukraine fortsætter og det samme gør fattigdommen som bliver større og større. 

 

I Storbritannien har de også valgt en reaktionær klovn som Premierminister – Boris Johnson. Men 

ellers er Brexit ikke morsomt. En del af venstrefløjen i Storbritannien og udenfor, er så store 

modstandere af Brexit, at de har glemt, hvor dårligt EU er. Et tragisk hukommelsestab. Labours 

leder Jeremy Corbyn har forsøgt at lurepasse, og det gik godt i begyndelsen. Men i længden 

fungerer det dårligt. Måske vil det vise sig, når eller hvis Brexit kommer, at det slet ikke var så 

dårligt. Men i Irland vil det skabe store problemer, der imidlertid i sidste ende kan føre til en 

genforening af Irland. 

 

Sudan har set store folkelige opstande det seneste år – som har resulteret i at præsidenten Omar al- 

Bashir er blevet væltet. Årsagen er massive prisstigninger på basale fødevarer. Subsidier er blevet 

fjernet og det skyldes en elendig økonomi og neoliberal politik. Det folkelige oprør blev mødt med 

massiv vold med mange dræbte – men stoppede ikke. Kvinderne i Sudan har spillet en ledende rolle 

i oprøret. Præsidenten er blevet væltet, men foreløbig er magten blevet overtaget af militæret, der så 

har lavet en ”magtdeling” med civile – men magten er altså ikke blevet overtaget af folket. 

# IU har ikke meget aktivitet i forhold til Afrika – måske fordi de Enhedsliste medlemmer der 

arbejder med Afrika gør det gennem den glimrende NGO ’Global Aktion’ (tidligere Afrika-kontakt). 

 

USA fortsætter med sin enormt aggressive politik overfor andre lande. Økonomien i landet er i 

vækst – og samtidig bliver miljøet trampet på. Trump fortsætter med at dominere den politiske 

scene – men møder modstand – bl.a. fra en opvågnende venstrefløj der har fået nye ansigter – bl.a. 4 

nyvalgte kongresmedlemmer, som er kvinder, unge, og socialister – og ikke en del af det hvide 

establishment. Udviklingen af USA’s  venstrefløj er meget positiv – og det bliver meget interessant 

at følge om det bliver en moderat centrum-Demokrat eller en mere radikal venstrefløjs-kandidat fra 

Det Demokratiske parti, der skal stille op mod Donald Trump. 

 

Arktis. Isen smelter og Arktisk bliver mere tilgængeligt – en ny sørute er ved at udvikle sig nord 

om Rusland. På trods af alle forsøg på at lave en ordnet diplomatisk proces i Arktisk råd er der 

hårde konflikter og også militær oprustning. Alle vil gerne have større bid af kagen. Grønland fik 

kærligheden at føle, da Trump pludselig ville købe landet. 

# Det er et område vi må have større fokus på fremover og gerne i et samarbejde med Grønlands 

venstrefløj 

 

Øvrige aktiviteter. 

 

Den lille organisation Revolutionære Socialister bad os om at protestere mod arrestationen af en 

pakistansk studenterleder. Vi protesterede til de pakistanske myndigheder. Han blev løsladt efter 

kort tid. 

 

Vi har også tilsluttet os demonstrationer omkring Venezuela, Anti-NATO demonstrationen 4. april 

i anledning af 70 års jubilæet og Minidemonstrationen  om Brasilien. IU mobiliserede også og 

brugte fanerne til klimademonstrationen,  samt til den antiracistiske demonstration 4. juni, dagen før 

valget. 



 

IU besluttede at arbejde for en demonstration mod Donald Trumps besøg i Danmark. Det 

lykkedes os også at få FU til at tilslutte sig demonstrationen og Søren Søndergaard udtalte at Trump 

ikke var velkommen, fordi Grønland ikke var til salg. Aktiviteten var en stor succes, da Trump 

afblæste besøget. En række mindre NGOer tog initiativet til at lave demonstrationen og det har 

affødt organisatoriske problemer bl.a. med at partierne ikke måtte være medarrangører, men kun 

anbefalere. Dette kan blive bedre, hvis Enhedslistens FU og Folketingsgruppe fremover er længere 

fremme i skoene med initiativer. 

 

Samarbejdspartnere til IU 

 

Europapolitisk udvalg fungerer selvstændigt og har en arbejdsdeling med IU – og derfor står der 

ikke så meget om EU her. 

I flere år har hverken IU eller Europapolitisk Udvalg kunnet udpege et koordinationsudvalg. De to 

kontaktpersoner er derfor blevet enige om at støtte hinanden. Inger V. Johansen er kontaktperson for 

EPU og Mikael Hertoft for IU, men vi snakker om hvordan udvalgene arbejder og udvikler ideer 

sammen. Det fungerer efter omstændighederne godt. IU har netop på sit årsmøde 24. august valgt et 

koordinationsudvalg bestående af Flemming Larsen, Inger V. Johansen og Mikael Hertoft, med 

Mikael som kontaktperson. 

 

Palæstinaudvalget fungerer også selvstændigt. 

 

IU’s samarbejdspartnere i Enhedslisten er: Landskontoret, Det internationale team, ordførerne 

for spørgsmål om internationale forhold, hovedbestyrelsen, Europapolitisk Udvalg, 

Palæstinaudvalget, afdelingerne og Rød+Grøn. På årsmødet 24. august besluttede vi ideer til 

hvordan vi kan få et mere systematisk samarbejde med Internationalt team og 

Folketingsmedlemmerne. 

 

DIPD 

DIPD er en struktur vedtaget af Folketinget, som giver partierne penge til et samarbejde med partier 

i andre lande, om udvikling af demokratiet. Strukturen er meget formel og bureaukratisk. Vi har en 

repræsentant i bestyrelsen og har selv en styregruppe, som styrer vores arbejde. 

Internationalt udvalgs repræsentant i DIPD styregruppen er Hans Aalborg, der blev valgt på et møde 

i foråret. Derudover er Charlotte Valløe, Thomas Eisler, Thure Hastrup og  Vibeke Syppli Enrum 

medlemmer af Styregruppen., Uden stemmeret deltager Mads Hadberg og en fra hver af de 4 

projektgrupper i møderne. 2 projekter kører: Palæstina og Colombia  og to er under opstart: Tyrkiet 

og Nicaragua. Thure Hastrup repræsenterer Enhedslisten i DIPDs bestyrelse. 

 

European Left 

Repræsentation i European Left: HB udpeger 2 repræsentanter til European Left. Det er Vibeke 

Syppli Enrum og Mikael Hertoft. Inger V. Johansen sidder i European Lefts sekretariat. 

De tre har tæt samarbejde med Europapolitisk udvalg og IU, da HB tenderer til at glemme arbejdet, 

så snart repræsentanterne er valgt. Vi har folk i tre af European Lefts arbejdsgrupper: Hans Aalborg 

i Arbejdsgruppen for Latinamerika, Aksel V. Carlsen i arbejdsgruppen for Østeuropa og Inger V. 

Johansen i Mellemøstarbejdsgruppen, hvor hun er koordinator. Inger V. Johansen gør en enorm 

indsats gennem European Left for at lave regelmæssige konferencer mellem venstrefløjen rundt om 

Middelhavet. Den sidste var i Beirut i marts og var en stor succes. 

 

Kort sagt: Det går dårligt i verden – men vi gør vores bedste for at ændre det. 

 

Kh Mikael Hertoft, kontaktperson 

 


