Politisk udtalelse på Enhedslistens årsmøde 2015:

Enhedslisten vil opbygge fremtidens venstrefløj og styrke folkelige
bevægelser
Historien om Helle ThorningSchmidtregeringen, Socialdemokraternes valgkamp samt den
nye formands første udmeldinger har slået fast, at Enhedslisten og Socialdemokraterne ikke
har et fælles politisk projekt. Tværtimod står Socialdemokraterne for en økonomisk politik og
en indvandrer og flygtningepolitik, der ligner højrefløjens mere end vores.
Der er behov for at opbygge venstrefløjen efter valgnederlaget og efter det tillidsbrud, som
SR(SF)regeringens asociale politik indebar. I denne genopbygning kan vi ikke regne med
Socialdemokraterne som medspiller. Venstrefløjen må styrke og udvikle sig selv i politisk
modsætning til både højrefløjen og Socialdemokraterne. Vores hovedopgave er derfor ikke
at forsøge at sikre små korrektioner af Socialdemokraternes fejlslagne politiske kurs. Vi er
venstrefløj i vores egen ret med vores eget projekt og vores egen kurs.
Som venstrefløjens største parti har Enhedslisten ikke bare initiativretten, men også pligten
til at drive venstrefløjens genopbygning frem – politisk og organisatorisk. Det er en opgave,
som ikke løses med et enkelt greb. Vi må arbejde på mange fronter.
For det første vil vi stå for den kompromisløse modstand mod højrefløjens politik, uanset
hvilken ubehagelig blanding af forskellige blå nuancer, den kommer til antage. Uanset om
det er velfærd, flygtninge eller miljøet, der rammes.
Det vil i den kommende periode være en central opgave for Enhedslisten at inspirere og
organisere folkelig modstand mod regeringens reaktionære politik for at gøre Løkkes
regeringstid så kort som mulig og indsnævre en kommende Mette Frederiksenregerings
muligheder for at føre blå politik. Vi skal være aktive i bevægelser og
græsrodsorganisationer, og vores styrkede position i folketinget skal sammen med den
stærke repræsentation i kommuner og regioner målrettet anvendes til at styrke den folkelige
aktivitet.
For det andet er vi med som parti og som enkeltpersoner, hvor mennesker går sammen i
fællesskaber, fordi de ikke vil finde sig i, at arbejdsgivere, banker og regeringen ødelægger
deres liv og deres fremtid: mod Ryanairs sociale dumping, mod kommunernes nidkære
kontrol med mennesker, der modtager kontanthjælp, mod naturødelæggende boringer efter
skifergas.
Vi er også med, når titusinder protesterer mod den reaktionære flygtninge og
udlændingepolitik og udviser solidaritet med mennesker, der har måttet flygte fra deres
hjemland.
Vi er en del af de fællesskaber, som eksisterer eller bliver skabt i boligkvarterer, omkring
grønne projekter eller for at tage ordentligt imod flygtninge. Vi er aktive i kampen for at rulle
skolereformens forringelser tilbage. Vi er med til at styrke arbejdspladsernes fællesskaber og
udvikle de faglige kampe og deltager aktivt i arbejdet for at opbygge fagbevægelsen nedefra.

Ikke alene kaster vi kræfterne ind i disse aktiviteter, når andre sætter dem i gang. Vi påtager
os at tage initiativet, hvis det lige er det, der mangler. Det gør vi, fordi vi ved, at fællesskaber
og organisering styrker deltagerne, giver resultater, det peger frem mod det
fællesskabssamfund, som vi kalder socialisme.
For det tredje tager vi det mandat på os, som vi har fået i kommunalbestyrelser, regionsråd
og Folketinget. Vi bruger det til at støtte dem, der er kommet i klemme i systemet. Vi afslører
dem, der misbruger deres magt og frådser på flertallets regning. Vi stemmer imod alle de
nedskæringer, der rammer almindelige lønmodtager, også dem, der er ramt af
arbejdsløshed, og vi indgår ikke studehandler for at komme med ind i varmen hos de andre
partier.
I Folketinget vil vi udfordre Socialdemokraterne på deres valgløfter om velfærd frem for
skattelettelser. Vi holder Dansk Folkeparti fast på deres løfter om vækst i velfærden og
bedre dagpenge. Enhver mulighed for at omsætte valgløfternes flertal for styrket velfærd og
bedre dagpenge til beslutninger i Folketinget vil vi udnytte. Samtidig minder vi Liberal
Alliance om deres skåltaler for frihedsrettighederne.
Alt dette gør vi ikke, fordi vi har den store forventning til dem, men fordi alt skal forsøges for
at få bare nogle forbedringer igennem i en mørk tid. Derfor slås vi samtidig på alle niveauer
for alle de konkrete resultater til gavn for almindelige lønmodtagere, for mennesker ramt af
arbejdsløshed og for miljøet, som vi overhovedet kan skrabe sammen.
For det fjerde forsvarer vi de helt grundlæggende værdier om demokrati, individets
rettigheder, retten til at organisere sig og tegne overenskomst, retten til at leve og ånde, som
er under massivt pres fra EUdikterede regler for den økonomiske politik, fra arbejdsgivernes
ønsker om billigere arbejdskraft, fra finansmarkedernes krav om ubegrænset adgang til
spekulation og profit og fra det stigende ressourceforbrug, klimaforandringer og forurening af
vores klode. Vi forsvarer de grundlæggende værdier, også mod de magtpartier, som går
sammen på tværs af de såkaldte blokke for at gennemføre ”nødvendighedens politik”.
Både i den offentlige debat og i praktisk handling står vi for fællesskab, retfærdighed, frihed
fra undertrykkelse, gennemført demokrati og et bæredygtigt samfund, der beskytter vores
miljø og klima.
For det femte vil vi udvikle konkrete svar på de problemer, som skaber utryghed i
menneskers tilværelse. Vi skal være det naturlige valg for protesten mod centralisering, mod
at arbejdspladser forsvinder til udlandet, mod nedskæringer i sociale ydelser, mod at
arbejdspladser besættes af underbetalt importeret arbejdskraft. Vi tager de problemer, som
folk oplever alvorligt, og kommer med forslag til løsninger, der virker – i modsætning til
højrepopulisternes uvirksomme signalpolitik.
For det sjette vil vi engagere os endnu stærkere i en fælles europæisk kamp mod den
EUdikterede sparepolitik. Det sidste halve års udvikling i Grækenland har vist, at
EUmagtens politik både skaber fattigdom og undergraver demokratiet. Et opgør med

EUprojektet bliver mere og mere uomgængeligt, hvis en solidarisk økonomisk politik skal
være mulig.
For det syvende vil vi udvikle alternative løsninger på samfundets problemer, der vil stå i
modsætning til nødvendighedens politik og højrepopulismen. Det socialistiske alternativ
bygger på arbejderbevægelsens grundlæggende værdier: sammenhold, solidaritet og
fællesskab. Det socialistiske alternativ stræber efter at afskaffe ulighed, at demokratisere
økonomien og gennemføre en grøn omstilling, der kan sikre klodens og menneskehedens
fremtid. Det socialistiske alternativ udfordrer markedets magt til fordel for samfund og
mennesker og er et opgør med den økonomiske og politiske magtelite. Det socialistiske
alternativ skabes af stærke, demokratiske og aktive fællesskaber.
Efter SR(SF)regeringens politiske fallit og højrefløjens valgsejr står vi og alle andre, der
ønsker en socialt retfærdig, solidarisk og bæredygtig udvikling, i en ny, svær situation. Men
Enhedslisten giver ikke op. Tværtimod er vi parate til at tage kampen op på alle fronter.
Med denne udtalelse og dette årsmøde er vi kun begyndt på at opbygge en ny venstrefløj
med sit eget politiske projekt. Det vil vi arbejde videre på, og vi inviterer alle andre, der deler
visionen om en stærk venstrefløj, til at være med i processen.
SF og Alternativet har begge givet udtryk for, at de vil en anden vej end nødvendighedens
nyliberalistiske politik. Derfor opfordrer vi de to partier til at være med i modstanden mod den
borgerlige regering og dens nyliberale politik og deltage i debatten om, hvordan en ny stærk
venstrefløj kan se ud.
Vi opfordrer alle, der vender sig imod den nye regerings politik, og som er skuffede over
SR(SF)regeringen, til at være med til skabe en ny venstrefløj. I kan gøre det ved at opbygge
fællesskaberne sammen med medlemmer af Enhedslisten og alle mulige andre. I kan gøre
det ved at påvirke samfundsdebatten med venstrefløjens værdier, holdninger og forslag. I
kan blande jer i debatten om, hvad et nyt venstrefløjsprojekt skal være. Og I kan allerbedst
gøre det ved at blive en del af Enhedslisten.
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