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VELKOMMEN TIL ÅRSMØDET 
Forude venter tre spændende dage. Årsmødet er der, hvor vi mødes 
med andre aktive Enhedsliste medlemmer fra hele landet og tager de 
vigtigste beslutninger for det næste år. Vi har masser af spændende 
debatter og det er også her vi møder nye og gamle venner. Alle skal 
have en god oplevelse på vores fælles årsmøde. Derfor er det vigtigt, 
at vi husker at møde hinanden med gensidig respekt og tager hensyn 
til hinanden både i debatterne og under resten af årsmødet.

Årsmødet finder sted, mens vi oplever, at krigen i Syrien hele tiden 
udvikler sig i stadig mere grusom retning. I Mellemøsten vokser antal-
let af flygtninge hele tiden, men i Europa og Danmark mødes det med 
mere og mere ubehagelige forsøg på at lukke vores grænser.

I Danmark blandes integrations, flygtninge- og udlændingepolitik 
sammen i usympatisk suppe, hvor langt de fleste partier har kastet 
sig ind i en konkurrence om, hvem som kan foreslå de mest tåbelige, 
usmagelige og usympatiske stramninger. Her har Enhedslisten en vig-
tig rolle som dem, der opretholder et minimum af fornuft og anstæn-
dighed i debatten.

Det er muligt, at årsmødet kommer til at foregå, mens der er konflikt 
mellem de offentlige arbejdsgiver og de offentligt ansatte. I hvert 
fald har de offentlige arbejdsgivere i skrivende stund optrappet kon-
flikten med massive lock-out varsler. Vores linje er selvfølgelig klar. 
Velfærdens helte har krav på ordentlige løn og arbejdsvilkår, lavt-
lønsgrupperne skal løftes, vi skal have ligeløn og lærerne skal have 
en arbejdstidsaftale.

Hovedemner på årsmødet i år bliver behandlingen af det grønne del-
program. Set i lyset af, at klimaforandringerne bliver tydeligere dag 
for dag, er behandlingen af dette program vigtigere end nogensin-
de. For os hænger løsningen af miljø- og klimakrise uløseligt sammen 
med kampen for frigørelse, lighed og mere demokrati.

HB har i den foregående periode taget flere initiativer, som for alvor 
kan realisere Enhedslistens projekt om en venstrefløj i sin egen ret. 
Et af disse initiativer er det 100-punktsprogram, som folketingsgrup-
pen på opfordring af HB har udarbejdet, og som HB sender ud til en 
bred debat både indenfor og udenfor Enhedslisten. Denne diskussion 
starter for alvor op i årsmødets workshops.

Og så bliver det både sjovt og spændende at bruge 3 dage sammen 
med aktive socialister fra hele landet - både i arbejde og fest.

Godt årsmøde

Kammeratlig Hilsen
Per Clausen
Enhedslistens FU
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KANDIDATUDVALG OG MØDER I STORKREDSE
Det er vejledende afstemninger, og ud fra afstemningsresultatet fastlægger årsmødet de endelige kandidatlister.

FT-Kandidatudvalget skal lave forslaget til folketingskandidater – de 20 spidskandidater. Når punktet er afsluttet på årsmødets dagsorden 
er udvalgets opgave løst. Udvalget består af 1 repræsentant fra hver storkreds samt 2 repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Det er regio-
nernes ansvar at storkredsene holder møde og vælger en repræsentant og afgiver et mandat.

EP-Kandidatudvalget skal lave forslaget til Europaparlamentskandidater – de 4 spidskandidater. Efter årsmødet skal udvalget desuden 
fastlægge de resterende 10 pladser. Udvalget består af 1 repræsentant fra hver region samt 2 repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Det 
er regionernes ansvar at der bliver holdt møde og valgt en repræsentant og afgiver et mandat.

Forretningsudvalget anbefaler at man ikke vælger de samme repræsentanter til de to udvalg, så begge udvalg kan holde møder samtidig.

Kandidatudvalgene mødes min. to gange på årsmødet, for at lave forslag til kandidatlister. Efter deres første møde vendes forslagene på mø-
der for de delegerede på storkredsmøder. Fra de storkredsmøder, hvor der ikke er deltagere fra EP- kandidatudvalget, meldes kommentarer 
tilbage til udvalget. Efter deres andet møde laver kandidatudvalgene kandidatlister der præsenteres for årsmødet lørdag morgen.
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PRAKTISKE INFORMATIONER
Tid og sted 
Årsmødet ligger i bededagsferien 27.-29. april 2018.  
Det foregår i Korsgadehallen på Nørrebro i København.  
Adressen er Korsgade 29, 2200 Kbh N.

Ankomst med offentlig transport 
Kommer du med tog, får du kortest gåafstand ved at stå af på 
Vesterport og tage bus 12 til stoppestedet Blågårdsgade. Herfra 
er der 333 m at gå. Du kan også stå af på Københavns Hovedba-
negård og tage bus 66 til stoppestedet Peblinge Dossering. Så vil 
der også være 500 m at gå. Står du af toget på Nørreport, kan du 
tage bus 5C til stoppestedet Ravnsborggade. Så er der ligeledes 
500 m at gå. 

Ankomst med bil 
Korsgadehallen ligger i den blå betalingszone. Det er tale om gade-
parkering og et enkelt parkeringshus i Blågårdsgade. Det kan være 
svært at finde en parkeringsplads. Prisen for parkering er pr. time: 
dagtimer (08-18) 12 kr., aften (18-23) 13 kr. og nat (23-08) 5 kr. Fra lør-
dag kl. 17 til mandag kl. 08 og helligdage er det gratis. 

Mad og drikke 
Frokost og aftensmad bliver serveret i hallen. Morgenmad skal du 
selv sørge for, hvis du overnatter hjemme eller er indkvarteret pri-
vat. Der bliver stillet morgenmad frem i Korsgadehallen, men kun 
til dem der overnatter på hostel. I år har Hovedbestyrelsen be-
sluttet at der kun bliver serveret vegansk mad. Du kan købe kaf-
fe, te, snacks osv. under hele årsmødet. Du kan betale med kontan-
ter eller med Mobilepay. Der ligger hæveautomater på Nørrebroga-
de (Arbejdernes Landsbank og Danske Bank) omkring 500 meter fra 
Korsgadehallen. 

Overnatning 
I slutningen af  marts modtager du en mail med spørgsmål om, om du 
havde brug for landskontorets hjælp til at finde overnatning, har al-
lergier og hvilke workshops du vil deltage i. Har du ikke modtaget og 
besvaret spørgsmålene, eller har dit behov ændret sig, efter besva-
relsen så kontakt landskontoret@enhedslisten.dk. 

Årsmødepapirer 
Dette årsmødehæfte 2 skal du medbringe til årsmødet. Årsmøde-
hæfte 1, som du fik i februar sammen med Rød+Grøn, behøver du 
ikke medbringe. Der vil ligge et begrænset antal af årsmødehæfte 2 i 
infoboden ved årsmødet til dem, der glemmer deres hæfte. Ved ind-
skrivningen vil du få udleveret årsmødehæfte 3. 

Rejserefusion 
Vi opfordrer alle afdelinger til at undersøge mulighed for fælles 
transport. 

Alle kontaktpersoner får inden årsmødet tilsendt en rejserefusi-
onsliste med navne på de delegerede og suppleanter, som deltager 
fra afdelingen. Deltagere med behov for rejserefusion skal på års-
mødet henvende sig til afdelingens kontaktperson og udfylde refusi-
onsblanketten og evt. aflevere bilag. Herefter indsender eller afleve-
rer kontaktpersonen blanketten til Landskontoret, som sørger for at 
overføre refusionsbeløbene.

Pris 
Afdelingerne bliver efter årsmødet trukket 600 kr. for hver af afdelingens 
deltagere på årsmødet (delegerede og suppleanter). Beløbet trækkes 
på afdelingens mellemregningskonto på landskontoret. Der betales for 
det antal deltagere, som er tilmeldt. Der betales altså ikke for fx ubrug-
te suppleantpladser. Der betales for tilmeldte, selv hvis de ikke møder 
frem, da der jo er bestilt mad og evt. overnatningsplads til dem.
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GUIDE TIL ÅRSMØDET
Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed og stedet, hvor uenig-
heder diskuteres og afgøres. Det er også en lang række traditioner og 
procedurer, som godt kan være lidt uoverskuelige, hvis ikke man har 
prøvet det før. Vi bringer her en kort guide til nye og andre, som gerne 
vil rustes til den øvelse i partidemokrati, som årsmødet er. 

Indskrivning og talerstolskursus 
Du skal indskrives, før du bliver lukket ind i salen. Her bliver du regi-
streret og får udleveret bl.a. stemmekort. Det er sådan vi sikrer, at 
det rent faktisk er dem, der er valgt af deres afdeling, der diskuterer 
og beslutter partiets politik. Hvis du vil deltage i talerstolskurset, der 
begynder kl. 12.45, skal du komme til indskrivningen i god tid før, da 
der kan være kø ved indskrivningen. På de ophængte plancher kan 
du se, hvilket bord du skal indskrives ved. 

Konstituering 
Selve årsmødet begynder med konstitueringen. Her fremlægger dirigen-
terne deres plan for afvikling af årsmødet. Alle medlemmer kan stille for-
slag om en anden/ændret dagsorden (sidste frist 20. april kl. 12). Hvis der 
er kommet ændringsforslag til dagsordenen, så er det under konstitue-
ringen, at vi beslutter hvilken dagsorden, vi skal følge. Det er også under 
konstitueringen, at vi tager stilling til, hvem der er delegerede. 

Den politiske situation 
Det er også om fredagen, hovedbestyrelsen og folketingsgruppen af-
lægger deres beretninger for det forløbne år. Herefter er der debat 
om beretningerne og den politiske situation. Det foregår som en ple-
numdiskussion i mødesalen.

Gruppearbejde
Før vi går i gang med plenumdiskussioner af den politiske situation, 
er der gruppearbejde om 100 dage for et rødt og grønt Danmark. Det 
foregår i de grupper deltagerne har tilmeldt sig i det udsendte spør-
geskema. 

Det grønne program 
Om lørdagen tager vi fat på årsmødets hovedforslag, nemlig det 
grønne program. Dirigenterne forklarer løbende, hvordan det fore-

går. Ved uenigheder vil der komme folk på talerstolen, som taler hhv. 
for og imod et givent ændringsforslag. Derefter kommer andre på ta-
lerstolen for at give deres vinkel på det og til sidst stemmer vi om det. 
Du er selvfølgelig også selv velkommen på talerstolen.

Generelt om forslag 
Forslag, som hovedbestyrelsen vil indarbejde, vil der ikke blive stemt 
om på årsmødet, med mindre det bliver krævet på årsmødet. Det 
er hovedbestyrelsens ansvar på forhånd at have sikret sig, at for-
slagsstillerne til de forslag, hovedbestyrelsen vil indarbejde, er ind-
forståede og har godkendt, hvis hovedbestyrelsen evt. har foreslået 
mindre ændringer. Delegerede, der ønsker at opretholde oprindeli-
ge ændringsforslag eller ønsker afstemning om forslag som hoved-
bestyrelsen vil indarbejde, skal meddele dette til dirigenterne senest 
lørdag d. 13. maj kl. 9.00. Forslag, som hovedbestyrelsen ikke vil ind-
arbejde, vil alle blive sat til afstemning på årsmødet. 

Kandidatlister 
Alle kan fremsætte en kandidatliste. Lørdag morgen bliver kandi-
datudvalgenes forslag til kandidatlister til henholdsvis Folketinget og 
Europaparlamentet præsenteret.Har du forslag til at forbedre dem, 
kan du indlevere dit forslag til kandidatliste i infoboden frem til den 
deadline lørdag aften, der fremgår af forretningsordenen. Det er en 
stor fordel først at have talt med både de berørte kandidater og så 
mange delegerede som muligt, så man bliver helt skarp på svaghe-
der og styrker i ens forslag. Søndag morgen begynder med afstem-
ning mellem de indkomne kandidatlister. 

Til sidst – et godt tip 
Overvejer du at sige noget på talerstolen, så skriv dig på talerlisten, 
så snart der åbnes for debat. Talerlisten lukkes stort set altid med det 
samme, så hvis du venter, til du er helt sikker på, hvad du vil sige, eller 
til du har hørt de andre debattører, er det for sent. Du kan altid træk-
ke dig igen, hvis du fortryder, eller hvis andre har sagt de guldkorn, du 
havde tænkt dig at berige forsamlingen med. Men du kan ikke skrive 
dig på listen, så snart den er lukket. 

God fornøjelse!
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1. FORSLAG TIL   
DAGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2018
Dette er hovedbestyrelsens endelige forslag til dagsorden. 

FREDAG D. 27. APRIL 
12.00-14.00  Indskrivning
12.45-13.45  Ny på Årsmøde - talestolskursus - samtidigt møde i 

kandidatudvalgene
14.00-15.00  Velkomsttale og konstituering
15.00-15.30 Den politiske situation. 
 Hovedbestyrelsens beretning og tale fra folketings-

gruppen
15.30-15.45 Hilsningstale (FB) 
15.45-16.15 Plenum om den politiske situation
16.15-17.15 Pause og møder i storkredsene
17.15-18.45 Gruppearbejde om 100 dage for et Rødt og Grønt  

Danmark
18.45-19.30  Middag
19.30-21.00  Plenum om den politiske situation og afstemning om 

beretningen
21.00-22.00  Møde i kandidatudvalgene
21.00-  Lille øl og/eller mulighed for at møde de internatio-

nale gæster

LØRDAG D. 28. APRIL
09.00-09.10 Godmorgen og sang
09.10-09.25 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatlister  

til FT og EP
09.25-09.35 Præsentation af hovedforslag til Grønt program
09.35-11.30 Plenumdebat om Grønt program
11.30-12.15 Frokost
12.15-13.00  Møder i storkredsene
13.00-13.15  Hilsningstale (GRØN)
13.15-15.15  Plenum og afstemning om Grønt program
15.15-15.30  Pause
15.30-17.15  Indkomne forslag
17.15-17.45  EUP opstilling
17.45-17.55  Hilsningstale (International)
17.55-18.10  Græsrodsprisen
18.10-18.30  Pause
18.30-19.00  Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn  

og kritisk revisorer
19.00 -  Middag og fest

SØNDAG D. 29. APRIL
09.00-09.10 Godmorgen og sang
09.10-10.15 Vedtagelse af kandidatlister til FT og EP
10.15-10.25 Hilsningstale (SUF)   
10.25-11.30 Arbejdsplan
11.30-12.00 Frokost
12.00-13.00 Vedtægter
13.00-14.00 Regnskab og budget
14.00-14.30 Afslutning med tale

1.1 FORSLAG TIL   
FORRETNINGSORDEN  
FOR ÅRSMØDE 2018

1. Dirigenter 
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder årsmø-
dets forhandlinger.

2. Stemme- og mandat udvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op.

3.A Kandidatudvalg FT
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger 
alle storkredse en repræsentant. Opstillede til FT urafstemningens 
top 20 kan ikke vælges til kandidatudvalg. 

3.B Kandidatudvalg EP
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger 
alle regioner en repræsentant. Opstillede til EP urafstemningen top 4 
kan ikke vælges til kandidatudvalg.

4. Redaktionsgruppe 
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. evt. aktuelle politi-
ske udtalelser. Gruppen har til opgave før og under årsmødets be-
hand-ling at indarbejde forslag, der er af sproglig karakter, samt sik-
re at udtalelserne bliver sammenhængende. 

5. Regnegruppe 
Forud for årsmødet nedsætter Forretningsudvalget en regnegruppe, 
der har til opgave at beregne evt. økonomiske konsekvenser af de 
fremsatte forslag. 

6. God stil på årsmødet
• Tal pænt
• Lyt og anerkend forskelligheder
• Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes
• Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige ar-

gumenter og afholder sig fra tilråb
• Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed

7. Taletid og talerliste 
• Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.
• Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, vedtægtsnævnet eller 

Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.
• Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret.
• Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 3 minutter, ved an-

dengangsindlæg 2 minutter.
• Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.
• Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.
• Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødven-

digt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).
• Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og 

gæstetalere længere taletid.
• Der føres to talerlister: Kvinder føres på den ene, mænd på den 

anden. Så vidt muligt vælges talerne på skift fra de to lister. Diri-
genterne kan holde en af de to lister længere åben, hvis fordelin-
gen på de to lister er skæv.
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• Hvis de to lister er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at til-
dele taletiden, så begge bliver repræsenteret gennem hele debat-
ten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.

• Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at ind-
skrænke taletiden.

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

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

hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med ved-
tægternes retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde af-
gør forsamlingen – alle der betragter sig som delegerede – sagen 
ved almindeligt flertal.

• Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtagen 
afstemninger om vedtægtsændringer.

• Der stemmes som udgangspunkt ved håndsoprækning.
• Dirigenterne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet.
• Hvis dirigenterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elek-

tronisk afstemning. Eller hvis de vurderer, at det er en vigtig af-
stemning, hvor det vil være væsentligt at have optalt stemmerne.

• Hvis der kræves optælling fra delegerede og dirigenterne er ueni-
ge heri, kan dirigenterne iværksætte en procedureafstemning om, 
hvorvidt der skal være optælling.

9. Kandidatlister
• Kandidatudvalgene udarbejder forslag til kandidatlister til Folke-

tinget og Europaparlamentet.
• Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spids-

kandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (for 
FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. 
suppleanter).

• Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stem-
mer i hver runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr. runde.

• Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, 
og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrun-
de, er denne vedtaget og endelig.

• Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemnings-
runderne, 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 medlemmerne om 
de to kandidatlister med størst opbakning.

• Kandidatudvalgene præsenterer sine lister lørdag kl. 9.10.
• Der er mulighed for at stille alternative kandidatlister. Alternative 

lister skal indleveres i infoboden senest lørdag kl. 20.00.
• Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller 

af en alternativ kandidatliste 2 minutter søndag, inden afstem-
ningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste. 

10. Videooptagelse 
Årsmødets debatter optages på video. 

11. Tidsfrister 
• 12. januar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, 

ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
• 18. januar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folke-

tingskandidater og europaparlamentskandidater.
• 26. februar-8. marts: I denne periode har afdelingerne møder med 

delegeretvalg.
• 8. marts kl. 8-15. marts kl. 12: Elektronisk vejledende urafstemning 

om folketingskandidater og europaparlamentskandidater for alle 
Enhedslistens medlemmer.

• 9. marts kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, ind-
kom-ne forslag, og vedtægtsændringer.

• Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revi-
sorer.

• Frist for opstilling til hovedbestyrelse.
• Frist for beretninger fra udvalg og netværk.
• Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasupplean-

ter. Tilmelding foregår via web-kartoteket.
• 20. april kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden og for-

retningsorden.
• 28. april kl. 9.00: Frist for at opretholde at ændringsforslag, som 

er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstem-
ning. Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalel-
ser (som udleveres ved indskrivning). Ændringsforslag indleveres 
ved infoboden.

• 28. april kl. 21.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister 
(spidskandidater til Folketinget og Europaparlamentet). Kandi-
datudvalgets forslag præsenteres lørdag kl. 9.10.
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2. HOVEDBESTYRELSENS   
BERETNING 2017-18

I. Fremtidens venstrefløj og hovedbestyrelsens rolle
På baggrund af fire års erfaring med SR(SF) regeringen fra 2011-2015 
vedtog Enhedslistens årsmøde i 2015 en politisk udtalelse under 
overskriften ”Enhedslisten vil opbygge fremtidens venstrefløj og styr-
ke folkelige bevægelser”. HB har denne vedtagelse som pejlemær-
ke og arbejder efter de målsætninger, som blev sat for partiets or-
ganisation og partiets rolle i den politiske arena. Vedtagelsen un-
derstreger vigtigheden i partiopbyggende, bevægelsesopbyggende, 
udenomsparlamentariske, såvel som parlamentariske indsatser for 
at styrke partiet og venstrefløjen som et alternativ til det velfærds-
nedbrydende politik der er blevet ført af skiftende regeringer. 

”Vi er venstrefløj i vores egen ret med vores eget projekt og vores 
egen kurs.”

Vedtagelsen afspejler de forventninger, der er til Enhedslisten som 
det største parti på venstrefløjen. Derfor diskuterede HB ved det før-

ste møde efter sidste årsmøde, hvordan vi som ledelse kan være 
medspiller og endda drivkraft for, at partiet kan leve op til de for-
ventninger. Der er efterfølgende kommet mere fokus på, at HB’s ar-
bejde er mere end drift af partiorganisation og kontrollant over for 
folketingsgruppen. HB har pligt til at prioritere, arbejde strategisk og 
forsøge på at sikre en fælles retning for hvordan Enhedslisten:
• kan udvikle politiske løsninger for lokale, regionale og globale 

problemstillinger
• kan støtte, forstrække og opbygge folkelige bevægelser 
• kan sikre, at der bliver et reelt alternativ til blå blok 
• kan have en solid partiorganisation 

Denne beretning giver et overblik over HBs arbejde med de oven-
stående opgaver siden årsmøde 2017. 

II. Politikudvikling
Det er grundlæggende for Enhedslisten, at vi konstant udvikler vo-
res politik, så den forholder sig til den politiske situation nu og her, 
men også peger fremad. De følgende politikområder er blevet dis-
kuteret i afdelingerne, i udvalgene og  ikke mindst i HB i årsmøde-
perioden.

I løbet efteråret 2017 diskuterede afdelingerne retningslinjer for 
Enhedslistens parlamentariske virke og vores rolle i forhold til evt. 
kommende socialdemokratisk ledet regering. Afdelingerne har bi-
draget med input til HB’s viderebehandling. Efter grundig diskussion 
i HB vedtog et flertal på 19 ”Vedtagelse om regeringsspørgsmålet” til 
mødet i oktober 2017. Ingen stemte imod, og fire undlod at stemme. 
HB ønsker at sætte vedtagelsen til afstemning på årsmødet overfor 
eventuelle alternative forslag til parlamentariske retningslinjer (ved-
tagelsen bringes i årsmødehæfte 2 til orientering  - se side 12).

Overordnet indeholder vedtagelsen, at Enhedslisten ønsker et 
grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har væ-
ret ført af skiftende Venstre- eller socialdemokratisk ledede regerin-
ger. Indtil de politiske styrkeforhold peger i vores retning, vil Enheds-
listen pege på den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Vi vil 
forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbindelse med re-
geringsdannelsen for at få en ny regering til at udforme et regerings-
grundlag, der afspejler det politiske flertal, der bringer den til mag-

FORKLARENDE NOTE
Denne beretning blev vedtaget af hovedbestyrelsen (HB) den 
24. februar, og forslaget afleveret til HB den 16. februar. Det-
te tidlige tidspunkt var nødvendigt for at overholde beslutnin-
gen fra årsmødet 2017 om, at beretningen skal være ude hos 
medlemmerne i god tid inden delegeretvalgene.  Det betyder, 
at det ikke har været muligt at behandle en del af årsmøde-
periodens aktiviteter, og at beretningen ikke har kunnet ind-
arbejde nogle vigtige HB-debatter.
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ten. Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske 
forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studen-
terbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, 
der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet. En-
hedslisten kan derfor fremsætte konkrete politiske betingelser som 
forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering. Vi 
vil være til rådighed for aftaler, så længe de trækker Danmark i den 
rigtige retning. Men vi siger også klart, at vores støtte til en regering 
ikke er en blankocheck. 

Vedtagelsens indhold bruges som retningslinjer for et kommende 
folketingsvalg og forhandlinger om en ny regering og for vores for-
hold til en evt. socialdemokratisk ledet regering. HB erkender at der 
er mange dilemmaer, når vi diskuterer, hvordan Enhedslisten kan få 
så meget indflydelse som muligt ud af de mandater, vælgerne giver 
os. Derfor er det vigtigt at vi fortsat debatterer grundigt i partiet og 
gør os klar til den kommende tid. 

Udover parlamentarisk strategi har HB og afdelingerne diskuteret 
udkast til et ’Grønt delprogram,’ som skal behandles på dette årsmø-
de. Hovedbestyrelsen nedsatte en skrivegruppe, som har hentet in-
spiration fra medlemmerne i form af oplæg og debatter i afdelinger-
ne samt et seminar i februar 2018. 

HB har allerede sat gang i diskussioner og har nedsat arbejdsgrup-
per om det globaliserings-delprogram, som skal behandles på års-
mødet i 2019, samt Enhedslistens bud på en ‘borgerlønsmodel’, som 
skal behandles enten på årsmødet i 2020 eller på en delegeretkon-
ference.

Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe som forbereder EU par-
laments valgkampen, der bliver afholdt i maj 2019, og HB har diskute-
ret hovedlinjer i en kommende folketingsvalgkamp.

HB følger de nedsatte gruppers arbejde tæt. 

III. Udadvendte aktiviteter 
Arbejdet med at skabe opbakning til perspektivet om en 30 timers 
arbejdsuge er fortsat det forgangne år. Debatten – også uden for En-
hedslisten - er fortsat, og flere faglige organisationer har grebet bol-
den og fremsat kravet internt. 

På det faglige område har Enhedslisten også været aktiv i optak-
ten til overenskomstforhandlingerne i 2018, både i forskellige faglige 

organisationer og gennem arbejdet på Christiansborg. Parlamenta-
risk har vi foreslået en særpulje på 5 milliarder til lønløft af de lavest-
lønnede. Det ligger umiddelbart i forlængelse af det feministiske del-
program, da det er et skridt mod højere grad af ligeløn.

Fortsættelsen af det feministiske arbejde fra sidste årsmøde har 
også udmøntet sig i Kommunal- og Regionsvalgkampen, hvor en mål-
rettet indsats resulterede i, at andelen af kvindelige byrådsmedlem-
mer er steget fra 29% (34 kvinder) til 38% (38 kvinder).

Vi var opstillet i 87 ud af 98 kommuner og fik konsolideret valg-
resultatet fra 2013. Resultatet betyder at vi nu har 102 medlem-
mer af byrådene i 69 kommuner, en tilbagegang fra 119 byrødder i 
76 kommuner efter valget i 2013. Tilbagegangen kan delvist forkla-
res af Socialdemokratiets fremgang og at Alternativet også var op-
stillede. Cirka 200 personer meldte sig ind i forbindelse med valg-
kampen. HB diskuterede på februarmødet en organisatorisk status 
over vores indsats.

Kommunal- og Regionsvalget fik et samlet nationalt bagtæppe 
gennem kampagnen Velfærdens Helte. Kampagnens fokus var behov 
for mere tillid, lønforhøjelse og flere kollegaer til velfærdens helte. 
Den nationale kampagne udmøntede sig lokalt ved bl.a. at konkreti-
sere hvor mange nye ansatte indenfor velfærdsområdet udspillet vil-
le skaffe i de enkelte kommuner. Nationalt og lokalt var der også stort 
fokus på vores krav om lønstop hos de kommunale chefer. Alle de lo-
kale valgkampe har desuden fokuseret på politikområder, som var 
særligt relevante for deres kommune. 

Partiet var også aktiv på flere fronter i forbindelse med protester-
ne mod produktivitetskravet i regionerne, og vi skabte et godt ar-
gumentationsgrundlag for både velfærdskampen og overenskomst-
kampen med rapporten ”Der er råd”.

På det internationale område har folketingsgruppe og andre væ-
ret aktiv i solidariteten med kurdernes kamp og i protester mod den 
spanske regerings overgreb mod demokratiske rettigheder i Cata-
lonien.

IV. Ungdomsarbejde og samarbejdet med SUF
I efteråret 2017 opstod en diskussion om organiseringen af ung-
domsarbejdet. Her var der væsentlige uenigheder i hovedbestyrel-
sen. Nogle mener, at der ud over samarbejdet med SUF også skal ar-
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bejdes med en styrkelse af Enhedslistens ungdomspolitik og en stær-
kere inddragelse af unge i Enhedslistens arbejde, og andre mener at 
organiseringen af ungdommen skal ske selvstændigt i Socialistisk 
Ungdomsfront (SUF), som derfor fortsætter som samarbejdspartner 
i ungdomsaktiviteterne i fremtiden. 

Overordnet indeholder hovedbestyrelsens vedtagelse fra decem-
ber, at: 

• Enhedslisten arrangerer 2 landsdækkende træf/seminarer om 
året målrettet Enhedslistens unge medlemmer (medlemmer un-
der 30 år). Formålet er at sikre en bedre og mere målrettet En-
hedsliste indsats i forhold til vigtige ungdomspolitiske spørgsmål 
og aktiviteter, give disse en mere central placering i Enhedslistens 
arbejde og styrke samarbejdet mellem unge, der er aktive i hhv. 
Enhedslisten og i SUF, samt aktivere flere i det selvstændige ung-
domsarbejde og gøre overgangen mellem SUF og Enhedslisten let-
tere. De to træf skal koordineres med SUF’s arbejdsplan.

• Nye initiativer i ungdomsarbejdet, der udspringer af denne HB-be-
slutning, skal ses som en opprioritering af ungdomsarbejdet. Det 
må derfor ikke ske på bekostning af det nuværende niveau for 
økonomisk støtte og samarbejde med SUF, men finansieres af en 
øget samlet bevilling til ungdomsarbejde.

• Enhedslistens hovedbestyrelse ønsker at styrke ungdomsarbejdet 
på venstrefløjen. Udgangspunktet for dette arbejde, er Enhedsli-
stens samarbejdsaftale med SUF og årsmødets beslutning i 2012 
om ”Enhedslisten og ungdommen: Solidaritet med SUF”

• HB diskuterer på 1-2 årlige møder de politiske prioriteringer med 
SUFs ledelse, hvilke fælles aktiviteter, de to organisationer vil gen-
nemføre og hvordan vi i øvrigt kan understøtte hinandens aktivi-
teter. Det vurderes her, om samarbejdsaftalen skal justeres.

Diskussionen fortsætter også her på årsmødet, under punktet ind-
komne forslag. 

V. En stærkere og mere inddragende partiorganisation
I arbejdsplanen satte vi os opgaven at skabe ”en stærkere og mere 
inddragende partiorganisation”. Helt grundlæggende må vi konsta-
tere, at vi ikke har skabt en stærkere organisation i betydningen, fle-
re medlemmer. Ved årsmødet i 2017 havde vi 9.015 medlemmer, og i 
skrivende stund (5.2.18) har vi 9.098 medlemmer.  Det stagnerende 
medlemstal afspejler både et stort antal udmeldelser/sletninger og 
færre nytilkomne end i tidligere årsmødeperioder.

Det er svært at måle, om partiet har haft en stærkere aktivitet i 
år, men mange medlemmer blev i hvert fald inddraget i kommunal-
valgkampen. 

I februar (efter denne beretning er skrevet) vil der blive gennemført 
en spørgeskemaundersøgelse hos kontaktpersoner om ”organisatio-
nens tilstand” og en rundringning blandt nye og unge medlemmer. HB 
behandler en rapport om dette i marts.

I forlængelse af sidste årsmødes vedtagelse af et feministisk 
delprogram var det oplagt at gøre partiet mere inddragende ved 
hjælp af en styrket feministisk praksis. Landssekretariatet har ud-
arbejdet et idekatalog og en feministisk tjekliste i forbindelse med 
møder mv. De vil blive behandlet af FU/HB og publiceret i partiet in-
den årsmødet. Desværre er det ikke lykkedes for et udvalg under 
HB at komme med et oplæg til en bredere udvikling af vores femi-
nistisk praksis.

Et såkaldt pilotprojekt i udvalgte boligkvarterer, hvor vi fik gode 
resultater ved sidste folketingsvalg, havde til formål at styrke vores 
vælgeropbakning i kvartererne, at tage initiativ til organisering om-
kring konkrete lokale spørgsmål og at styrke Enhedslistens rekrut-
tering blandt grupper, der ikke er stærkt repræsenterede i partiet: 
mennesker med lave indkomster og mennesker med anden etnisk 
baggrund. Det lykkedes i vidt omfang at styrke kommunalvalgkam-
pen gennem pilotprojekterne, men ikke at inkludere nye medlemmer 
fra disse områder.

Partiets kursustilbud er også en metode til at inddrage medlem-
merne tættere til partiet og dets aktiviteter. Samlet set er kursusdel-
tagelsen steget.

Afgørende for en stærk partiorganisation er økonomien. Efter nog-
le år med uro omkring økonomien har HB og FU fulgt udviklingen tæt. 
Vi kan konstatere, at økonomien er under kontrol. Mere om økonomi-
en kan læses i HBs økonomiske beretning.

Partiets medier spiller en væsentlig rolle i arbejdet for at styrke 
partiet. I perioden har der især været arbejdet med hjemmesiden. 
Vi har fået en ny og mere overskuelig ”ekstern” hjemmeside, og ar-
bejdet med en relancering af ”partisiden” er i gang. Der er dog sta-
digt flere udfordringer, bl.a. at der ikke er let adgang til lokalafde-
lingernes hjemmesider, ligesom adgang til tidligere udmeldinger og 
vedtagne dokumenter er for besværlig. Parallelt med dette har et 
HB-udvalg arbejdet med et forslag til et nyt venstrefløjsnetmedie. 
Udvalget forventer at præsentere sit forslag i slutningen af årsmø-
deperioden.

HB holder i årsmødeperioden 8 møder, heraf  5 to-dages møder, 
hidtil med en tilfredsstillende fremmøde-procent på mellem 80 og 
90 %. Som omtalt i indledningen har HB forsøgt at udvikle sin måde 
at være ledelse på. Det har ført til, at det er lykkedes at gennemfø-
re flere grundige debatter med efterfølgende beslutninger omkring 
emner af strategisk betydning for partiet end tidligere år. Det er der 
blevet luft til gennem en strammere prioritering, hvor flere opgaver 
og beslutninger er lagt over i FU og i andre HB-udvalg. Samtidig må vi 
desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at få alle disse HB-ud-
valg til at fungere.

VI. De næste skridt fremad
Som omtalt i indledningen har HB ”Fremtidens Venstrefløj” som den 
overordnede strategiske ramme for sit arbejde og har forsøgt at tage 
beslutninger, der trak i den retning. Men HB erkender også, at det ikke 
fuldt ud lykkedes at udvikle partiets politiske profil, dets placering i 
den politisk kamp, vores arbejde for at skabe mobilisering og radi-
kalisering og den organisatoriske styrke, som 2015-årsmøde-vedta-
gelsen lægger op til.

Tværtimod konstaterede FU i et oplæg til debat i HB i januar: ”Der 
er brug for at skabe en ny dynamik i Enhedslistens politiske arbej-
de. Vi gør mange ting godt, men efter en lang periode med fremgang 
befinder vi os i dag i en situation, der er præget af stagnation og på 
nogle områder en egentlig tilbagegang.”

HB diskuterede oplægget og traf nogle beslutninger, som hver for 
sig og tilsammen skal skabe denne nye dynamik i partiet og i projekt 
”Fremtidens Venstrefløj”.

For det første vil HB sætte et oplæg til en aktuel politisk platform 
til debat, der indeholder konkrete og aktuelle forslag på alle væsent-
lige politiske områder og forbindelse mellem vores dagsaktuelle krav 
og vores mere langsigtede systemoverskridende krav til forandrin-
ger. En platform, der viser, hvad vi selv vil, og ikke, hvad vi mener an-
dre partier skal gøre. Oplægget skal sættes til debat i hele partiet og 
med kræfter uden for partiet.

Derudover vil HB sikre mere politisk sammenhæng mellem de for-
skellige politiske niveauer i det parlamentariske arbejde, gennem-
føre seminarer med fokus på at styrke bevægelsesarbejdet, iværk-
sætte en omfattende kampagne for flere medlemmer og iværksæt-
te en indsats for at gøre Enhedslisten til et attraktivt valg for menne-
sker med indvandrer- og flygtningebaggrund og for at sikre opstilling 
af kandidater med indvandrer- eller flygtningebaggrund til det kom-
mende folketingsvalg.

Flere af disse indsatser vil blive påbegyndt inden årsmødet. På 
baggrund af årsmødets debat af partiets situation kan indsatserne 
blive revideret, og der kan sættes nye indsatser i gang for genskabe 
dynamikken i partiet.

Vedtaget på HB-mødet d. 24. feb. 2018
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2.1 HOVEDBESTYRELSENS   
ØKONOMISKE BERETNING

Økonomigruppen mødes fortsat lørdag formiddag før hovedbesty-
relses-møderne. Det er gruppens indtryk, at der er styr på tingene 
såvel regnskab som bogføring, så kalkulerne giver et retvisende bil-
lede af, i hvilket omfang budgetterne holder, så vi ved, om der skal 
foretages justeringer, større omprioriteringer osv. Økonomien har i 
det forløbne år fortsat været i en stabil og forudset gænge. Formu-
en er planlagt solid, og der er afsat midler til de kommende to valg-
kampe.

Driften udviser ikke de store overraskelser, men man skal være op-
mærksom på, at der har været ekstraordinære indtægter på ca. en 
halv million stammende fra dels en arv og dels tilbagebetaling af á 
conto-varme. Penge, som der ikke var og heller ikke fremover kan kal-
kuleres med. Det nye medlemssystem er finansieret af arven, men 
ville under alle omstændigheder skulle have været finansieret - arv 
eller ej. Det giver mening at se det sådan, da begge poster er en-
gangsudgifter/-indtægter.

Enhedslisten har fået to nye revisorer, da den hidtidige revisor trak 
sig på sidste årsmøde. Det er altid godt med nye nysgerrige øjne på 
kontoplan, bogføring, bilagssystem og overholdelse af budgetterne i 
den forstand, at pengene bruges i overensstemmelse med de politi-
ske beslutninger.

Større ansøgte beløb tager forretningsudvalget (FU) stilling til. Få 
ansøgninger afvises af økonomiske grunde, da aktivitetsniveauet 
ikke er så stort, som der er afsat midler til, så der er plads til at re-
alisere ideer og initiativer. Mere principielle diskussioner tages i ho-
vedbestyrelsen (HB). 

HB har bl. a. diskuteret størrelse og finansiering af optopningen, 
vikarbudgettet, anbringelse af formuen og de faldende kontingen-
tindtægter.

Optopning
To yderligere regioner (Hovedstaden og Nordjylland) har takket ja til 
optopning, da der kommer nye opgaver til regionssekretærerne, li-
gesom det i overensstemmelse med årsmødets ønske er besluttet at 
flytte yderligere timer ud til regionerne (de oprindelige 60 timer blev 
delvis fordelt på 4 regioner i stedet for 5, hvilket betød 15 timer i ste-
det for 12 til hver). HB har så besluttet at alle regioner herefter får 15 
timer. HB har diskuteret, hvorledes de skulle finansieres, og det be-
sluttedes, at pengene i 2018 og 2019 findes dels i driften, dels ved en 
mindre hensættelse til Rød Fond. HB skal under alle omstændighe-
der se på organiseringen af ressourcer og stillingsstruktur efter val-
get, og vil i den forbindelse se på muligheden for at tage optopnin-
gen fra lønmidlerne fra år 2020.

Vikarbudgettet
Denne post er svær at budgettere, da dens anvendelse helt afhæn-
ger af barsel, langtidssygemeldinger, vakancer mellem to ansættel-
ser osv. Under alle omstændigheder er der sat så mange midler af, så 
den fraværende medarbejders arbejde ikke læsses over på de i for-
vejen ansatte. Posten har fået selvstændig titel i kontoplanen for at 
gøre budget og regnskab mere gennemskueligt.

Anbringelse af formuen
Vi er nu i en situation, hvor bankerne vil have betaling for at have 
vores penge stående. Ligeledes står hovedparten af vores penge i 
et enkelt pengeinstitut. Det er svært at gøre noget ved begge dele, 
som i øvrigt hænger sammen. Vores økonomiansvarlige løber rundt 
til det ene pengeinstitut efter det andet for at sprede formuen, så 
der ikke står mere end de 750.000, der dækkes, hvis banken går ned, 
i det samme pengeinstitut. Ingen vil have pengene. Formuens størrel-
se svinger over året og årene. Over året, fordi f. eks. stemmepenge-
ne udbetales på en gang i januar og over årene, fordi der spares op 
til valgkampe. Af samme årsag kan pengene heller ikke anbringes i f. 
eks. obligationer, da de skal være til rådighed. Der arbejdes på sa-
gen. Bl a. er afdelingerne blevet bedt om at tømme deres mellemreg-
ningskonti og tage pengene hjem til deres egne konti.

Faldende medlemstal
Det vigende medlemstal betyder færre kontingentindtægter. Det er 
The Dark Horse, og vi har i første omgang valgt at antage, at medlems-
tallet nu lægger sig stabilt på de ca. 9.000. Det kan man ikke vide, og 
det beror også på politiske beslutninger om f. eks. en hvervekampagne. 
Det ser ud til, at det i et vist omfang er de sidst ankomne, der også siver 
ud igen. Så i stedet for at hverve nye overvejes det, hvordan man hol-
der på dem, man har. Bedst nok begge dele. Det faldende medlemstal 
afspejler sandsynligvis også et faldende aktivitetsniveau (eller også er 
det omvendt!), hvilket igen giver ”overskud” på kontoen til aktiviteter.

Hvorvidt valgresultatet, som betyder lidt dårligere økonomi for af-
delingerne, vil resultere i flere ansøgninger fra afdelingerne til akti-
viteter, er svært at vurdere. Der burde være sat midler nok af til at 
imødekomme et behov. 

Afsluttende bemærkninger
Alt i alt har økonomigruppen haft et nogenlunde stabilt fremmøde 
og et gnidningsfrit samarbejde med den økonomiansvarlige. Enheds-
listens økonomi er konsolideret efter nogle tumultariske år. Det fal-
dende medlemstal, to valgkampe og svagt aktivitetsniveau er orga-
nisationen økonomisk rustet til. Resten beror på de politiske beslut-
ninger, der tages på årsmødet, i HB og FU. 

Vedtaget på HB-mødet d. 24. feb. 2018
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Antal HB-medlemmer til stede   21 20,5 20,5 23 20 21,5 19,5 19
Allan Ahmad HB-medlem 100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Anne Overgaard HB-medlem 81% 1 1 0 1 1 1 1 0,5
Astrid Vang Hansen HB-medlem 81% 1 1 1 1 0,5 1 0 1
Daniel Panduro HB-medlem 81% 0 1 0,5 1 1 1 1 1
Else Kayser HB-medlem 94% 1 1 0,5 1 1 1 1 1
Gunna Starck HB-medlem 100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Hans Jørgen Vad HB-medlem 88% 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5
Helena Jørgensen HB-medlem 94% 1 1 1 1 1 0,5 1 1
Helge Bo Jensen HB-medlem 69% 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0
Jakob Nerup HB-medlem 86% 1 0 1 0,5* 1 1 1 1
Jakob Sølvhøj HB-medlem 75% 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1
Jean Thierry HB-medlem 63% 1 1 0,5 0 1 0,5 1 0
Lasse Olsen HB-medlem 88% 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1
Louise Hvelplund HB-medlem 69% 0 0,5 1 1 1 0 1 1
Maja Albrechtsen HB-medlem 81% 1 1 0 1 0,5 1 1 1
Marianne Frederik HB-medlem 100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Marianne Rosenkvist HB-medlem 81% 1 1 1 1 1 1 0 0,5
Michael Voss HB-medlem 88% 0 1 1 1 1 1 1 1
Mikkel Warming  HB-medlem 81% 1 1 1 1 1 1 0,5 0
Per Clausen HB-medlem 100% 1 1 1 1 1 1 1 1
Rasmus Vestergaard HB-medlem 57% 1 1 1 1 0 Trukket sig  
Rasmus Østergaard HB-medlem 75% 0 1 1 1 1 0,5 1 0,5
Rosa Lund HB-medlem 63% 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0 0,5
Trine Simmel HB-medlem 94% 1 1 1 1 0,5 1 1 1
Vibeke Syppli HB-medlem 71% 1 0* 1 1 1 1 0 0
Allan Krautwald HB-medlem 67% Indsuppleret 1 0 1
* lovligt fravær i form af repræsentation af partiet 

VEDTAGELSE  
OM REGERINGSSPØRGSMÅLET
1. Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i 

mere end 15 år har været ført af skiftende Venstre- eller socialde-
mokratisk ledede regeringer. Vores politiske ambition begrænser sig 
ikke til at sikre små korrektioner af Socialdemokratiets fejlslagne 
politiske kurs. Det er vores mål at opbygge et politisk alternativ og 
skabe en ny politisk kurs. Vi arbejder for at sikre os størst mulig po-
litisk indflydelse. Både her og nu i tiden efter Løkke-regeringen og i 
et længere perspektiv, hvor vi vil arbejde for at muliggøre dannel-
sen af en progressiv rød-grøn regering.

2. Indtil der er tilstrækkelig opbakning hertil, vil Enhedslisten pege på 
den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Det har hidtil væ-
ret Socialdemokratiets formand, og med de nuværende politiske 
styrkeforhold vil det formodentlig også være tilfældet efter næ-
ste valg. Vi kan under alle omstændigheder garantere, at Enheds-
listen aldrig kommer til at pege på Lars Løkke, men på baggrund 
af erfaringerne med Thorning regeringen, der bl.a. gennemførte en 
ekstremt socialt skæv skattereform, forringede førtidspensioner-
ne, satte DONG til salg og fjernede lærernes ret til frit at forhandle 

deres overenskomst, er der brug for at skærpe kursen overfor so-
cialdemokraterne.

3. Vi vil derfor forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbin-
delse med regeringsdannelsen for at få en ny regering til at ud-
forme et regeringsgrundlag, der afspejler det politiske flertal, der 
bringer den til magten. Et grundlag, der afspejler en tydelig for-
skel til Løkke regeringens politik. Enhedslisten kan derfor fremsæt-
te konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på 
en socialdemokratisk ledet regering. Enhedslisten vil i den forbin-
delse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af fagli-
ge organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisati-
oner og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de man-
ge, der står udenfor arbejdsmarkedet. Den konkrete forhandlings-
linje vedtages af Enhedslistens hovedbestyrelse.

4. Efter at en regering er dannet, vil Enhedslisten bruge rollen som par-
lamentarisk grundlag til at søge indflydelse til at få gennemført mest 
mulig af vores politik. Vi vil være til rådighed for aftaler, så længe de 
trækker Danmark i den rigtige retning. Men vi siger også klart, at vo-
res støtte til en regering ikke er en blankocheck. Det er et grundlæg-
gende princip for Enhedslistens parlamentariske arbejde, at vi ar-
bejder for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse, 
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2.3 VEDTÆGTSNÆVNETS BERETNING 2017-18

Medlemmer
Jette Gottlieb, Mikael Meldstad, Bue Nielsen

Opgaver
Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af landsorganisatio-
nens vedtægter. Det har ikke kompetence til at fortolke afdelinger-
nes og de regionale strukturers vedtægter og procedurer, ud over 
hvor dette er behandlet i landsorganisationens vedtægter.

Fortolkning af vedtægterne i perioden
1. Vi har på forespørgsel fra en regionsbestyrelse fastslået at det 
er regionen, som fastsætter reglerne for de delegeretforsamlinger 
i storkredsene, der vælger storkredsens folketingskandidater (ved-
tægternes §10 stk. 4).

2. Vi har på forespørgsel fra et medlem fastslået, at ordlyden af ved-
tægternes §19, stk. 2: (”Der betales ligeledes partiskat af eventuelle 
eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker”) skal 
forstås sådan, at der for eftervederlaget gælder den samme regel 
for betaling af partiskat som for lønnen i stillingen som fuldtidsan-
sat lokalpolitiker, altså at der skal indbetales partiskat svarende til 
den del af eftervederlaget, der ligger over gennemsnittet af en fag-
lært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat). Der er 
ikke krav om, at partiskatten af eftervederlaget skal forøges som føl-
ge af eventuel anden indtægt, som modtageren af eftervederlaget 
måtte have.

Fortolkningsoversigt
Vedtægtsnævnet har lavet en oversigt over sine afgørelser om de 
gældende vedtægter, som vedtægtsnævnet gennem årene har truf-
fet. Oversigten er lagt på Enhedslistens hjemmeside, se https://
org.enhedslisten.dk/vedtaegter/vedtaegtsnaevnets-fortolknin-
ger-af-enhedslistens-vedtaegter

2.4 RØD FONDS BERETNING 2017-18
Rød Fonds arbejde har, i årsmødeperioden, båret meget præg af, at 
der generelt ikke har været så højt et aktivitetsniveau i de politiske 
bevægelser. Vi har til dags dato (9. marts) behandlet 13 ansøgninger 
og givet støtte til nedenstående 7 ansøgere.
 
Næstehjælperne: 500 kr.
Redox: 1.000 kr. 
Fredsfestival Aarhus: 1.000 kr.
Stop rettighedsrøverne: 1.000 kr.
Stormen på Børsen: 1.600 kr.
Fredsløb 2018: 1.000 kr.
Mangfoldige stemmer - mod racisme: 1.500 kr.
I alt givet i støtte siden årsmødet i 2017: 7.600 kr.
 
Fonden skal nu og frem til årsmødet modtage indstillinger og beslut-
te hvem der skal have Græsrodsprisen 2018.

Fondens midler er stadig forholdsvis begrænsede, hvilket kan 
volde problematikker når aktivitetsniveauet i bevægelserne stiger 
igen.

ANDRE BERETNINGER
Alle udvalgs- og netværksberetninger samt kommunalgrup-
pens og regionsgruppens beretning ligger på hjemmesiden og 
optrykkes i årsmødehæfte 3, der uddeles på årsmødet.

Se org.enhedslisten.dk/aarsmoeder

og vi vil aldrig lade os presse eller true til at medvirke til forringelser 
af almindelige menneskers vilkår, forringelser for naturen og miljø-
et eller forringelser af frihedsrettighederne. Hvis en socialdemokra-
tisk regering bryder de løfter, der fik Enhedslisten til at pege på en 
socialdemokratisk forhandlingsleder, eller hvis den sammen med 
højrefløjen gennemfører alvorlige angreb på mennesker eller miljø, 
kan Enhedslisten beslutte at trække sin parlamentariske støtte til 
regeringen, så vælgerne kan spørges ved et valg. Tilsvarende kan En-
hedslisten stille mistillidsvotum til enkeltministre, der fejlinformerer 
Folketinget eller i særlig grad modarbejder Enhedslistens politik som 
fx omkring DONG-salget eller lockouten af lærerne. En sådan be-
slutning skal træffes af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

5. Enhedslistens hovedbestyrelse åbner med denne vedtagelse for at 
tage nye parlamentariske redskaber i brug. Den politiske situati-
on i Danmark er ustabil, og derfor er der brug for en fortsat debat 
om Enhedslistens parlamentariske strategi, sådan at den svarer til 
styrkeforholdene både indenfor og udenfor Christiansborg. Kon-
kret vil årsmødet i 2018 være en anledning til, at vi sammen disku-
terer vores position.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse d. 9. okt. 2017
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3. GRØNT DELPROGRAM 
Enhedslistens grønne program
1. Et økologisk bæredygtigt samfund 
2. Den økologiske krise 
3. Demokratisk, rød og grøn omstilling 
4. Klima og energi 
5. Natur, landbrug og fiskeri 
6. Transport og byudvikling 
7. Råstoffer, produktion og forbrug 
8. Fra program til handling 

1. ET ØKOLOGISK BÆREDYGTIGT SAMFUND
Enhedslisten har en vision om et økologisk bæredygtigt socialistisk 
samfund.

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker samarbejder om at få op-
fyldt deres behov uden at forringe resten af verdens eller fremtidi-
ge generationers muligheder for at opfylde deres behov. Et samfund, 
hvis forbrug af Jordens ressourcer er i balance med Jordens økologi-
ske bæreevne.

Vi ønsker et samfund, der tager ansvar for naturen, så den får 
plads til at være mangfoldig og trives, både af hensyn til menneske-
heden og af hensyn til naturen selv. Et samfund, hvor der hverken dri-
ves rovdrift på naturen eller på menneskers arbejdskraft.

Vi ønsker et samfund uden sociale klasser, hvor alle har lige mulig-
heder for at leve det liv, de ønsker. Et samfund, der fremmer solidari-
tet og samarbejde om fælles, bæredygtige løsninger.

Vi ønsker et samfund, hvor der produceres med udgangspunkt i 
menneskers behov og inden for rammerne af naturen og miljøets 
bæreevne – ikke med det formål at skabe profit. Et samfund, hvor 

beskæftigelse og social tryghed kan sikres, uden at økonomien hele 
tiden skal vokse.

Vi ønsker et samfund, hvor økonomien sætter kvalitet, reparation 
og genbrug i højsædet. Et samfund, hvor udvundne råstoffer holdes i 
cirkulation så længe som muligt.

I sådan et samfund vil mennesker kunne leve bedre, samtidig med 
at de skåner miljøet ved at begrænse produktion og transport. Det 
vil give mere fritid, mindre stress og et rigere liv for den enkelte og for 
lokalsamfundene.

Som en forudsætning for alt dette arbejder vi for et socialistisk demo-
krati, hvor befolkningen ejer ressourcer og virksomheder i fællesskab og 
træffer beslutningerne om de økonomiske mål og prioriteringer, så lo-
kalt som muligt og så nationalt og internationalt som nødvendigt.

Vores vision er i samklang med en bevægelse i befolkningen, hvor 
stadig flere mennesker indser, at der er brug for et grundlæggen-
de skifte i systemer og værdier, hvis der skal være en fremtid, vi kan 
byde vores efterkommere.

2. DEN ØKOLOGISKE KRISE
I dag befinder vi os i en situation, hvor der med sikkerhed kommer 
store forandringer i de kommende år. Enten gennemfører vi en gen-
nemgribende grøn omstilling af vores måde at producere og forbru-
ge på, eller også vil fremtiden blive præget af klima- og miljøkata-
strofer af hidtil uset omfang.

Jordens økologiske grænser overskrides 
Jordens økosystemer er truet af en global økologisk krise, hvor afgøren-
de planetariske grænser er blevet overskredet eller er på vej til at blive 
det: klimaforandringer, tab af biologisk mangfoldighed, fortrængning af 
natur og ødelæggelse af de tropiske skove, forurening med kvælstof og 
fosfor, forsuring af havene, pres på ferskvandsressourcerne og forure-
ning med kemiske stoffer, gmo’er, nanomaterialer m.m.
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Den massive udledning af drivhusgasser har igangsat klimaforan-
dringer, som er på vej til at blive katastrofale og uigenkaldelige. Al-
lerede nu er folk mange steder i verden ramt af tiltagende tørke, ør-
kenspredning, oversvømmelser og orkaner. Klimaforandringerne tru-
er fødevare- og ferskvandsforsyning, fører til krige og skaber flygt-
ningestrømme.

Klimaforandringerne forstærker den øvrige økologiske krise, ikke 
mindst den igangværende masseuddøen af arter, fordi mange leve-
steder forsvinder eller ødelægges.

Også i Danmark er naturen og miljøet allerede under kraftigt pres: 
Vandløb, kyst- og havområder forurenes, grundvandet trues, og ar-
ter forsvinder.

Følgerne af den globale opvarmning rammer i første række de fat-
tigste dele af verden, men ingen lande vil gå ram forbi, hvis den glo-
bale opvarmning ikke standses i tide. Også her i landet forventes 
havvandsstigning, ekstremt vejr, invasive arter og tropesygdomme at 
accelerere, jo længere klimakrisen får lov til at udvikle sig. Og i køl-
vandet på klimaforandringerne følger øget usikkerhed og uro, som 
også vil påvirke livet i vores del af verden i negativ retning.

For hver dag, der går, bliver problemerne vanskeligere at løse.

Kapitalismen sætter profitten over miljøet
Den økologiske krise skyldes grundlæggende, at den kapitalistiske 
økonomi er ved at vokse ud over klodens bæreevne. Den udbreder 
en uholdbar produktions- og forbrugsmodel til en hastigt voksende 
verdensbefolkning.

I denne økonomi udnyttes klodens ressourcer hovedsagelig ud fra 
private ejeres interesser i at optimere deres profitter, ofte uden hen-
syn til miljøet og fremtidige generationer. Priserne fastsættes alene 
ud fra de omkostninger, som indgår som en direkte omkostning i pro-
duktionen.

Samtidig er det kapitalistiske system orienteret mod uendelig øko-
nomisk vækst, navnlig fordi hver virksomhed må øge sin produkti-
vitet og afsætning for ikke at blive slået ud af konkurrenterne. Den 
voksende produktion søges afsat ved at stimulere forbruget og frem-
skynde udskiftningen af varer gennem reklame og planlagt foræl-
delse.

Væksten i produktion og forbrug medfører et kolossalt ressource-
spild, og væksten har i vores del af verden for længst overskredet et 
punkt, hvor den ikke længere i almindelighed gør folk mere tilfredse. 
Desuden medfører kapitalismen tilbagevendende kriser, hvor væk-
sten svigter med massearbejdsløshed til følge.

Grøn vækst er en myte
I Danmark og internationalt ser vi, hvordan borgerlig klima- og mil-
jøpolitik satser på teknologiske og markedsbaserede løsninger, 
der skal give fortsat økonomisk vækst, nu under overskriften “grøn 
vækst”. Det er et udtryk for, at man overlader styringen til markeds-
kræfterne og sætter hensynet til kapitalinteresser først.

Udvikling af grøn teknologi er vigtig, men hvis mængden af indu-
striprodukter, biler, flyrejser osv. fortsætter med at vokse, kan vi ikke 
afværge klimakatastrofen og løse den økologiske krise.

Det er ikke muligt helt at afkoble den økonomiske vækst fra vækst 
i ressourceforbrug og miljøbelastning. Det er f.eks. en myte, at Dan-
mark har været i stand til at fastholde en økonomisk vækst, mens 
CO

2
-udslippet er reduceret. I dag produceres en stor del af de varer, 

der forbruges her i landet, med drivhusgasudledninger og miljøom-
kostninger til følge i andre dele af verden. Derfor har Danmark et af 
verdens største økologiske fodaftryk set i forhold til indbyggertallet.

Samtidig medfører dele af den “grønne vækst” i sig selv nye former 
for miljøødelæggelse, f.eks. som følge af dyrkningen af biobrænd-
stoffer.

Det er væsentligt at påvirke virksomhedernes og forbrugernes ad-
færd på kort sigt ved at regulere priserne gennem grønne afgifter og 
lignende. Men grundlæggende kan man ikke prissætte naturrigdom-

mene eller menneskers liv og sundhed. Desuden er en gennemgri-
bende og socialt afbalanceret grøn omstilling ikke mulig, hvis man 
lader investeringerne ske ud fra hensyn til virksomheders overskud 
– det er nødvendigt med en sammenhængende og langsigtet plan-
lægning.

Klima- og miljøpolitik inden for kapitalismens rammer bliver med 
andre ord for lidt, for sent og for skævt.

Krisen skærper ulighederne
Den økologiske krise spiller sammen med kapitalismens uligheder og 
klassemodsætninger.

Både globalt og i de enkelte lande er det de rige, der belaster kli-
maet og miljøet mest med deres forbrug. De riges forbrug danner 
samtidig en model, som de mindre velhavende stræber efter at få 
del i.

Klimaforandringerne går hårdest ud over det globale syds fattige, 
hvoraf et flertal er kvinder. Kvinderne kommer under særligt hårdt 
pres, når der opstår tørke eller oversvømmelser, fordi de ofte står for 
dyrkning, vand og brænde. 

Også i Danmark vil klimakrisen især ramme de grupper, der har 
dårligst råd til stigende forsikringspræmier og til at beskytte sig mod 
skybrud og hedebølger. De rige kan derimod langt hen ad vejen købe 
sig fri af konsekvenserne.

Samtidig skaber samfundets store uligheder i magt og indflydelse 
forhindringer for at løse den økologiske krise. Private selskaber træf-
fer beslutninger med store følger for miljøet hen over hovedet på be-
folkningen, og hensynet til selskabernes fortjenester og vækst vejer 
tungt for de politiske beslutningstagere.

Langt de fleste mennesker har en interesse i at gøre op med de 
strukturer, der sætter profitinteresser over miljøet, klimaet og klo-
dens fremtid, og med en samfundselite, der vælter omkostningerne 
over på de dårligst stillede. Derfor opstår der muligheder for brede 
alliancer i kampen for klimaretfærdighed og grøn omstilling.

Kampen for at sikre balance mellem mennesket og naturen og 
kampen for lighed og velfærd er for os én og samme kamp. Det dre-
jer sig om, at almindelige mennesker vinder kontrol over økonomien 
og naturressourcerne for i fællesskab at styre udviklingen, lokalt, na-
tionalt og internationalt. Kun ved at tage fat på overgangen til et so-
cialistisk demokrati kan vi for alvor sætte ind mod klima- og miljøkri-
sen, ressource-, fattigdoms- og fødevarekriserne.

3. DEMOKRATISK, RØD OG GRØN OMSTILLING
Danmark skal i løbet af få årtier omstilles til et samfund uden klima- 
og miljøbelastning og med høj velfærd, lighed og livskvalitet. Omstil-
lingen er afgørende for mennesker og natur herhjemme, men også 
for at vise verden, at et bæredygtigt samfund er muligt at realisere. 

Det er nødvendigt at gøre op med brugen af fossile brændsler og 
sænke den danske økonomis samlede forbrug af energi, materialer 
og arealer, så det højst svarer til den danske befolknings andel af det 
globale miljømæssige råderum.

Det drejer sig ikke alene om en udskiftning af teknologier, men 
også om øget demokratisk kontrol over økonomien og naturressour-
cerne og om en social omfordeling i de enkelte lande såvel som mel-
lem nord og syd. Det bliver afgørende for, at det lykkes at afværge 
økologiske sammenbrud.

Miljøretfærdighed
Den nødvendige grønne omstilling er oppe imod stærke økonomi-
ske og politiske interesser. Derfor kan omstillingspolitikken kun kom-
me igennem, hvis der er et pres fra mobiliseringer og bevægelser 
med opbakning fra den brede befolkning. Samtidig kræver den grøn-
ne omstilling også en indsats fra borgerne selv, på arbejdspladser 
og uddannelsessteder, i lokalsamfund og boligkvarterer, i hjemmet 
og fritiden.
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Denne folkelige opbakning og deltagelse kommer kun, hvis omstil-
lingen sker med en retfærdig fordeling af byrderne og med sikring af 
beskæftigelse og social tryghed.

Tilsvarende kan verdens lande kun samles om de nødvendige ind-
satser, hvis de rigeste og historisk mest klima- og miljøbelastende 
lande som Danmark går forrest med reduktioner.

Forholdene for fattige og lavtlønnede kan ikke længere forbed-
res ved at satse på økonomisk vækst og håbe på, at noget af den si-
ver ned. Det kan klimaet og miljøet ikke bære. I stedet er der brug 
for en radikal omfordeling af velstand og forbrug, både herhjemme 
og globalt.

Vi må give plads til, at fattige lande i det globale syd kan have en 
økonomisk vækst, men også yde økonomisk og teknologisk støtte til, 
at deres udvikling bliver bæredygtig. Samtidig er det vigtigt at støt-
te kampe for omfordeling af magt og rigdom i det globale syd, ikke 
mindst til fordel for kvinders ligestilling. For på længere sigt at stabi-
lisere verdensbefolkningen er det afgørende, at kvinder opnår frihe-
den til at bestemme, hvor mange børn de vil have og hvornår, og at 
den sociale tryghed øges.

Kollektive rammer for at leve bæredygtigt
Det er afgørende at opbygge strukturer, som tilskynder til og gør det 
nemt at forbruge, bo og transportere sig på en klima- og miljøskån-
som måde. Alle skal have reel mulighed for at være med i den grøn-
ne omstilling.

Derfor skal der indføres høje grønne afgifter, men sådan at et ri-
meligt basisforbrug er billigt. Samtidig skal de laveste lønninger og 
overførselsindkomster hæves, økologiske varer fritages for moms, og 
priser og avancer kontrolleres.

Reklame og anden markedsføring skal minimeres og erstattes af 
saglig oplysning om varerne. Der skal være mærkningsordninger og 
tydelige varedeklarationer. Men for at folk reelt kan vælge miljøven-
lige forbrugsmønstre, er det afgørende, at der faktisk udbydes mil-
jøvenlige produkter, og ubæredygtige produkter må udfases gennem 
stadig højere kvalitets- og miljøstandarder.

Velfærd og grøn omstilling hænger sammen. Velfærden skal ud-
bygges inden for offentlig sundhed, uddannelse og omsorg m.v. Sam-
tidig skal det gøres fordelagtigt at deles om ting, så forbrugerne kan 
opnå den samme nytte med mindre produktion.

Øget produktivitet bør realiseres som nedsat arbejdstid snarere 
end som øget produktion og forbrug af materielle varer. Vi arbejder 
for en fortløbende, generel arbejdstidsforkortelse med lønkompen-
sation. Kortere arbejdstid er også vigtig for den grønne omstilling, 
fordi mennesker skal have tid til at deltage i demokratiske proces-
ser og grønne fællesskaber og til at leve på en økologisk bæredyg-
tig måde.

Grønne job i stedet for miljøødelæggende job
Enhedslisten arbejder for et opgør med den ukritiske vækstpolitik 
og for en satsning på bæredygtige job. Det gælder om at gennem-
føre en velordnet, retfærdig og rettidig omstilling til job, som byg-
ger på beskyttelse i stedet for nedbrydning af klimaet og Jordens 
ressourcer samt job inden for områder som uddannelse, omsorg, 
kunst og kultur.

Der er brug for at få oprettet et stort antal nye, bæredygtige job 
inden for bl.a. trafik, energi, byggeri, landbrug, industri, reparation 
og genbrug. Samtidig er det nødvendigt at indskrænke eller fjerne 
ressourceslugende, miljø- og klimaskadelige aktiviteter – f.eks. last-
biltransport, luftfart, kød- og mejeriindustri, reklame og våbenpro-
duktion.

Der må gennemføres omfattende grønne jobplaner og garan-
teres ligeværdig beskæftigelse, efteruddannelse og omskoling 
til dem, hvis arbejdspladser forsvinder som følge af den grøn-
ne omstilling. Både privat og offentligt ansatte må sikres mil-
jørettigheder på arbejdspladsen, herunder indsigt i virksomhe-

dens klima- og miljøpåvirkning og inddragelse i dens teknologi-
valg og energiplaner.

Demokratisering og socialisering af økonomien
Den grønne omstilling nødvendiggør en demokratisk planlægning, 
hvor langsigtede miljømæssige og sociale hensyn træder i stedet for 
kortsigtede profithensyn og krav om vækst. Der skal udvikles planer 
for, hvordan alle sektorer omstilles til økologisk, ressource- og kli-
maskånsom drift, og økonomiske tiltag skal vurderes i forhold til de-
res virkninger for klimaet og miljøet.

Samfundet må begynde at vinde demokratisk ejerskab over nøg-
lesektorer og styre prioriteringen af ressourcerne inden for det øko-
logiske råderum.

Derfor skal det offentlige:
• etablere en spekulationsfri finanssektor, der sikrer kreditter til kli-

matiltag, grøn teknologi og skabelse af bæredygtige job 
• stille krav til leverandørerne om økologisk bæredygtige varer og 

ydelser og fastsætte både de aktuelle og kommende miljønormer
• bringe bæredygtighed i fokus for forskning, teknologiudvikling og 

uddannelse, bl.a. gennem offentlige innovationscentre
• foretage de nødvendige langsigtede investeringer og igangsætte 

økologiske produktioner, bl.a. ved at kommunerne tilskyndes til at 
oprette produktionsselskaber, som drives åbent og demokratisk 
og med et bæredygtigt og klimavenligt formål.

Samtidig skal der gives støtte til åbne og demokratisk organiserede 
ejerformer, som udvikles nedefra: kooperativer og andre fællesejede 
virksomheder, hvor der investeres ud fra samfunds- og miljøhensyn i 
stedet for profithensyn, og hvor ansatte og brugere deltager i styringen. 

Erhvervslivets investeringsbeslutninger skal underlægges krav om 
økologisk bæredygtighed, og medarbejderne og forbrugerne skal sik-
res indflydelse på produktion og vareudbud.

Desuden arbejder vi for, at lønmodtagernes pensionsfonde bliver 
reelt demokratiske og investerer socialt og bæredygtigt.

Internationalt samarbejde
Den omstilling, som Enhedslisten vil gøre Danmark til eksempel på, sø-
ger vi også at udbrede i Norden, i Europa og globalt sammen med ven-
strefløjskræfter og græsrodsbevægelser. Omstillingen kan ikke fuldføres 
uden et stærkt internationalt samarbejde på et demokratisk grundlag. 

Vi går imod handels- og investeringsaftaler, der øger de multina-
tionale selskabers magt. I stedet arbejder vi for internationale afta-
ler med miljømæssige og sociale minimumsstandarder, hvor lande og 
regioner har ret til at gå foran.

I EU arbejder vi for minimumsstandarder for klima- og miljøpolitik, 
som giver de enkelte lande mulighed for at gå videre. Sådanne mulig-
heder findes i EU’s miljøregler, og der findes enkelte gode eksempler 
på, at de er blevet benyttet. Desværre sker reguleringen i EU oftest 
som totalharmoniseringer, som følge af at EU sætter hensynet til han-
del og profit over hensynet til miljø og natur. Danmark skal ikke bare 
overholde EU’s minimumsregler, men også arbejde for højere standar-
der og udnytte alle muligheder for at gå videre end EU’s regler – også 
når det strider mod EU’s krav om fri bevægelighed for varer og kapital. 

Et folketingsflertal, der vil gennemføre en socialt retfærdig og soli-
darisk grøn omstilling, vil være nødt til at bryde med EU’s liberalisti-
ske traktater og regler. Derfor vil vi udfordre snærende EU-regler og 
arbejde for, at der oprettes et socialt og grønt demokratisk samar-
bejde i stedet for EU.

4. KLIMA OG ENERGI
Enhedslisten arbejder for et lavenergisamfund, udelukkende forsynet 
af vedvarende energikilder og med minimal klimabelastning, både 
nationalt og globalt.
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Selvom Danmark kun udgør en lille del af verdenssamfundet, kan den 
nationale indsats have en effekt, som rækker langt videre end den ud-
ledning, vi formindsker. Med vores teknologiske og økonomiske ressour-
cer har vi ikke blot muligheden for at gennemføre en hurtig og fuld-
stændig omstilling til vedvarende energi. Vi er også forpligtede til at 
vise, at det kan lade sig gøre, for at give håb til det globale fællesskab 
og for at kunne kræve af andre lande, at de også gør en effektiv ind-
sats for at holde temperaturstigningen et godt stykke under 2 grader.

Danmark skal gå forrest sammen med andre lande i Norden og 
Europa, og arbejde for retfærdige og forpligtende internationale af-
taler, der sætter grænser for udledningerne og udfaser brugen af fos-
sile brændsler.

Sæt klimaredning før kapitalinteresser
Når markedskræfterne styrer omstillingen til vedvarende energi, er 
det kortsigtede profithensyn, som bestemmer løsningerne. Det in-
debærer beskidte vildveje som afbrænding af biomasse, lagring af 
CO

2
 i undergrunden og atomkraft. Den udstrakte brug af biomas-

se udskyder blot løsningen af problemerne ved at forlade sig på op-
tag af CO

2
 i forventet, men usikker fremtidig skovvækst. Det er hel-

ler ikke bæredygtigt at angribe klimaforandringerne med metoder, 
som kræver øget og stigende affaldshåndtering, hvad enten det er 
ved lagring af CO

2
 eller atomaffald, som i begge tilfælde i praksis vil 

skulle oplagres for altid. Dermed skabes nye affaldsproblemer, som 
vil blive helt uoverskuelige med den forventede vækst i det globale 
energiforbrug. Handlen med CO

2
-kvoter forskyder blot udledninger-

ne geografisk, udskyder faldet i den globale udledning og belønner 
spekulation i forurening.

I stedet må vi respektere det globale budget for udledning af driv-
husgasser, som kan tillades, hvis klimaforandringerne skal holdes i 
ave. Gennem en stærk klimalov skal det sikres, at der tages udgangs-
punkt i videnskabens anbefalinger og en retfærdig global byrdefor-
deling, således at lovgivere og myndigheder forpligtes til at reducere 
udledningerne af drivhusgasser tilstrækkeligt, år for år. Den tilladeli-
ge udledning skal opdeles i kortvarige budgetter med årlig opfølgning 
og udmøntes i handlingsplaner for de enkelte områder.

Klimaregnskabet og -indsatsen skal også omfatte de drivhusgas-
udledninger, som den danske økonomi forårsager uden for landets 
grænser gennem international transport, industriproduktion, der er 
forlagt til andre lande, og dyrkning af dyrefoder og andre landbrugs-
produkter.

Langt størstedelen af de tilgængelige fossile energireserver skal 
forblive i undergrunden for at undgå katastrofale klimaforandringer. 
Derfor må olie- og naturgasproduktionen i Danmark ikke intensive-
res, men afvikles, søgning efter nye reserver skal standses, og udvin-
ding af skifergas forbydes.

Den nødvendige omlægning og udvikling af energiforsyning, land-
brug, transport, byer og boliger, produktions- og forbrugsmønstre er 
kort beskrevet i dette og de følgende kapitler.

100 % vedvarende energi med langt mindre forbrug
Overgangen til vedvarende energi skal være gennemført inden 2040. 
Det betyder, at der hvert år skal ske en omfattende udbygning med 
især vind- og solenergi.

Alle former for vedvarende energi indebærer et ressourceforbrug, 
både i form af materialer, energi til fremstilling og areal. Derfor må 
omlægningen til vedvarende energi gå hånd i hånd med omfatten-
de energibesparelser.

Danmark er nået langt med omstillingen af elproduktion, men 
størstedelen af landets samlede energiforbrug forsynes stadig ved 
afbrænding af biomasse, affald og gas til opvarmning, og transport-
arbejdet drives næsten udelukkende af fossile brændsler. Her er det 
nødvendigt med omfattende energieffektivisering, f.eks. ved ener-
girenovering af bygninger og skift til eldreven transport. Men det er 
også nødvendigt at reducere de aktiviteter, der forårsager energifor-

bruget, f.eks. ved at begrænse bygningsarealet, bilkørslen og antal-
let af elapparater. Der er ikke mindst brug for en sammenhængende 
planlægning af byudvikling, hvor byspredningen standses, for at for-
mindske energiforbruget til opvarmning og transport.

Boligerne og den øvrige bygningsmasse skal energirenoveres, og 
nybyggeri skal som minimum være energineutralt. Det offentlige skal 
gå foran ved at energirenovere alle sine bygninger. Der skal sikres 
rådgivning og finansiering, så alle kan være med til omstillingen, gen-
nem støtte til energirenovering af alment boligbyggeri og en ener-
gisparefond med rentefrie lån, der betales tilbage over varmeregnin-
gen i takt med besparelserne.

Det nuværende afgiftssystem blokerer for kollektiv og folkeligt 
forankret egenproduktion af energi, og energiafgifterne rammer 
socialt skævt. Derfor er en gennemgribende reform af afgiftssy-
stemet nødvendig. Klimaafgifter, som stiger år for år, bør pålæg-
ges de klimaskadelige energikilder og ledsages af social omforde-
ling. Energiafgifter kan opkræves direkte hos forbrugeren, med et 
bundfradrag for et rimeligt normalforbrug og en hårdere beskat-
ning for overforbrug.

Sammenhængende og demokratisk energiplanlægning
Omstillingen til 100 % vedvarende energi kræver i sig selv betydelige 
mængder energi, materialer og areal og er afhængig af en sammen-
hængende, langsigtet planlægning for at opnå den nødvendige re-
duktion i energiforbruget og en bæredygtig anvendelse af ressourcer. 
Fremtidens energisystem skal integrere den vedvarende energipro-
duktion med energilagre, eldreven transport, fjernvarme og varme-
pumper. Regional udveksling af energi skal medvirke til forsyningssik-
kerhed og den bedst mulige udnyttelse af energien og minimering af 
tab ved lagring, og skal ikke som i dag styres ved spekulation i et så-
kaldt frit elmarked.

Energiforsyningen skal under demokratisk styring og ejerskab, hvis 
omstillingen skal lykkes i tide og uden sociale omkostninger og spe-
kulation. Derfor skal privatiseringen af forsyningssektoren standses 
og rulles tilbage, den demokratiske repræsentation skal forbedres, 
og kollektive ejerformer og folkelig deltagelse i vedvarende energi-
produktion skal fremmes.

Planlægning og prioritering af ressourcer skal ske ved en demokra-
tisk styret proces for at sikre en folkeligt forankret omstilling med lo-
kalt ejerskab, ansvar og indflydelse. Prioriteringen af udlægning af 
arealer til energiproduktion skal ske ved en helhedsvurdering under 
hensyntagen til naturressourcer, forsyningssikkerhed og nabogener, 
og i erkendelse af at alle dele af landet vil skulle udlægge betydelige 
arealer til produktion af vedvarende energi. 

Klimatilpasning
Allerede i dag er det nødvendigt at tage højde for de ændringer i kli-
maet, som er undervejs. Klimatilpasning skal sikres både ved nybyg-
geri og renovering og ved etablering af infrastruktur. Byerne skal ud-
vikles, så de kommende klimaforandringer kan håndteres sikkert og 
effektivt, blandt andet ved at klimatilpasning systematisk indarbej-
des i lokal- og kommuneplaner.

Danmark skal yde støtte til klimatilpasning i fattige lande og hjæl-
pe klimaflygtninge i og fra de egne af verden, der bliver ubeboelige.

5. NATUR, LANDBRUG OG FISKERI
Enhedslisten arbejder for, at tabet af biodiversitet standses. Naturen 
har for os en værdi i sig selv og skal derfor beskyttes – også når det 
ikke umiddelbart kan tælles på den økonomiske bundlinje.

Enhedslisten arbejder for et landbrug og fiskeri, der respekterer 
naturens grænser og bidrager aktivt til løsning af samfundets store 
udfordringer i forhold til beskyttelse af klima, natur og drikkevand og 
til at skabe liv, udvikling og fællesskab i landdistrikterne. Derfor ar-
bejder vi også for et opgør med koncentrationen af kapital og mono-
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polerne i landbrug, fiskeri og fødevareindustri, således at erhvervene 
i langt højere grad kan komme på fællesskabets hænder.

Landbruget skal respektere naturens grænser
Hovedparten af landbrugserhvervet har indrettet sig på en måde, der 
ikke respekterer naturens grænser, og som sætter landbruget i kon-
flikt med en række af samfundets interesser. Dansk fødevareproduk-
tion har ensidigt fokus på vækst, økonomi og lave omkostninger. I dag 
er 99 % af landbrugene intensiv storproduktion, som er stærkt skadelig 
for naturen, klimaet, dyrevelfærden og folkesundheden. Naturen pres-
ses voldsomt af de store mængder næringsstoffer og pesticider, og 
landbruget står for en stor andel af Danmarks samlede drivhusgasud-
ledning på grund af den store animalske produktion, brugen af gød-
ning, importen af foder og den omfattende transport. Dertil kommer, 
at dyrene i landbrugserhvervet udelukkende betragtes som produkti-
onsenheder, hvilket betyder, at millioner af dyr i Danmark lever under 
yderst kritisable forhold. Endelig er den industrielle produktionsform 
med bl.a. voldsomt forbrug af antibiotika med til at bringe folkesund-
heden i fare, idet resistente bakterier fremmes.

Enhedslisten arbejder for en langt mere naturlig fødevareproduk-
tion og en bæredygtig madkultur med fokus på kvalitet, omtanke og 
respekt for dyr og natur. Det er vores mål, at hele Danmarks fødeva-
reproduktion bliver omlagt til økologi. Derfor skal det gøres lettere 
at omlægge til økologisk landbrug. Omlægningen skal fremmes ved 
at pålægge offentlige institutioner at anvende økologiske produkter, 
ved at afskaffe moms på økologiske fødevarer og ved at indføre af-
gifter og forbud vendt mod pesticider, tab af næringsstoffer og tab af 
kulstof. Omstillingen skal desuden fremmes ved at fjerne landbrugs-
tilskud – især til det konventionelle landbrug. Samtidig skal der hele 
tiden stilles skærpede krav til den økologiske produktion i forhold til 
miljøpåvirkning og dyrevelfærd.

Vi arbejder desuden for, at forbruget og produktionen af animal-
ske produkter reduceres markant, samtidig med at lokalt producere-
de og lokalt forarbejdede plantebaserede fødevarer fremmes.

Gennem økologisk omlægning af landbruget, en langt mindre ani-
malsk produktion og ved at tage den dårligste landbrugsjord ud af 
drift kan landbrugets arealer reduceres markant til fordel for natur-
områder.

Landbruget skal også være med til at løfte klimaudfordringen ved 
at lagre kulstof i jorden gennem mere varieret sædskifte og skov-
landbrug. Samtidig skal landbrugsproduktionen gøres mere mang-
foldig, således at fødevareforsyningen bliver robust i forhold til kli-
maforandringer.

Vi arbejder desuden for et forbud mod dyrkning og brug af gen-
modificerede organismer (GMO) nationalt og internationalt, da 
GMO-afgrøder kan have sundhedsskadelige konsekvenser og samti-
dig indebærer en øget brug af sprøjtemidler, som fører til tab af bio-
diversitet og fremme af pesticidresistent ukrudt.

Fælles ejerskab og lokal forankring 
I dag styres det meste af landbruget af stordriftslandmænd, stor-
investorer, monopollignende fødevarekoncerner og kreditinstitutter. 
Deres interesser bygger på monokulturer, der kun kan opretholdes 
gennem konstant tilførsel af pesticider, kunstgødning og økonomi-
ske tilskud.

Enhedslisten vil gøre op med kapitalkoncentration og monopoler 
og i stedet udbrede fælles ejerskab og lokal indflydelse. Vi vil ska-
be en mosaik af bæredygtige, selvopholdende landbrugssystemer, 
der fremmer levevilkårene for mindre landbrug. Lokale bæredygtige 
fødevareproducenter bør placeres i hjertet af fødevareforsyningen.

Vi vil skabe grobund for et demokratisk, lokalt forankret landbrug. 
For at landbruget kan blive den sociale og økonomiske rygrad i land-
distrikterne, er der brug for nye ejerformer og tilskyndelser til, at lo-
kalsamfund går sammen om at investere i og drive landbrug. Lokalt 
forankrede andelsselskaber, kooperativer og lignende skal have for-

købsret til ledige landbrug, hvis de forpligter sig på økologi og lo-
kal forarbejdning af fødevarerne. Der skal etableres en offentligt ejet 
jordbrugerfond, der overtager konkursramte landbrug og forpagter 
dem ud til landmænd, som vil producere økologisk og fremme lokal 
forarbejdning. Målet er, at al jord skal i samfundets eller i lokale fæl-
lesskabers eje.

Vildere og mere sammenhængende natur
Naturindsatserne i Danmark har typisk blot været et halehæng til 
landbrugspolitik, fiskeripolitik eller lignende, og konsekvensen er, at 
arter forsvinder med en bekymrende hast. Først når naturen sættes i 
centrum, vil vi være i stand til at vende tabet af biodiversitet til frem-
gang. En af de helt store trusler mod biodiversiteten i det åbne land 
er, at naturarealerne er små og fragmenterede.

De danske skove er i stor udstrækning produktionsskove, hvor 
træerne står i strømlinede rækker og arterne er få. For at få biodi-
versiteten tilbage i skovene skal vi have mere urørt skov med store 
græssende planteædere, ingen dræning og lysåbne arealer i store 
sammenhængende områder.

Enhedslisten vil sikre, at der udpeges tilstrækkelig med sammen-
hængende naturområder, både i det åbne land og i skovene, så na-
turen får plads til at udfolde sin egen dynamik, og så naturen kan 
være selvforvaltende. Vi vil sikre større naturreservater med fuld of-
fentlig adgang, men med plads til, at naturen kan udfolde sig på na-
turligere præmisser. Det indbefatter, at flere forskellige planteæde-
re får lov til at være en integreret del af de pågældende naturområ-
der. Derigennem vil vi skabe vildere naturområder i Danmark. Sam-
tidig må der for de enkelte naturtyper laves en plan for at standse 
tabet af biodiversitet.

Landbruget skal i langt højere grad blive en medspiller for vores 
natur og bidrage til at beskytte levesteder for dyr og planter, f.eks. 
ved afgræsning af enge og overdrev og ved at udlægge dyrkningsfrie 
zoner på deres arealer. Men for at landmanden i højere grad kan fun-
gere som naturforvalter, må reguleringsmæssige barrierer fjernes, og 
landmanden må honoreres økonomisk for sin naturindsats.

Også i byerne og langs vejene vil vi give plads til mere og vilde-
re natur – i grøftekanter og parker, på torve, bane- og havnearealer. 
Det skal gøres til en del af byplanlægningen, byernes klimatilpasning 
og driften af grønne arealer.

Skånsomt fiskeri
Miljøtilstanden i de indre danske farvande er dårlig, og havnaturen i 
havet omkring Danmark er i stærk tilbagegang. Det skyldes udled-
ning af næringsstoffer fra bl.a. landbruget, stoffer fra industri og hus-
holdninger, råstofindvinding, invasive arter, klimaforandringer samt 
ikke mindst fiskeriets metoder. Indførelsen af omsættelige kvoter har 
samlet fiskerettighederne hos færre ejere med større fartøjer, der 
ofte anvender naturødelæggende fiskeredskaber med stor bifangst.

Enhedslisten vil i stedet udvikle fiskeriet, så det i højere grad kan 
sikre beskæftigelse i de kystnære områder, sikre befolkningen en 
sund og nærende fødekilde og værne om de marine økosystemer. 
Derfor vil vi fremme skånsomt kystfiskeri, som giver flest arbejds-
pladser per landet ton fisk, og som oftest lander i de mindre havne.

Kvoter skal tildeles baseret på fartøjernes naturskånsomhed og 
deres bidrag til beskæftigelsen og den lokale økonomi. Brugen af 
bundtrawl skal udfases. I stedet skal der bruges mere skånsomme 
fangstmetoder, og energiforbruget skal mindskes. Det vil sikre, at fle-
re fiskere kommer i arbejde på flere både med metoder, der på sigt 
tillader større fangst på baggrund af en stigning i fiskebestandene i 
forhold til i dag.

Havnaturen skal desuden beskyttes ved at udpege flere og større 
beskyttede havområder. Inddæmmede havområder, der i dag funge-
rer som urentabel landbrugsjord, skal gives tilbage til havet, og mu-
lighederne for berigelse af havnaturen, f.eks. via kunstige stenrev, 
skal indgå som en fast bestanddel af planlægning af alle større an-



19Årsmøde 2018

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

lægsprojekter til havs. Endelig skal yderligere udbygning af havbrug 
standses, og eksisterende anlæg skal udfases.

6. TRANSPORT OG BYUDVIKLING
Enhedslisten arbejder for et klima- og miljøvenligt transportsystem, 
hvor personbefordringen primært sker gennem kollektiv transport, 
på cykel og til fods. Transportmidlerne skal være energieffektive og 
bruge vedvarende energi. Samtidig må behovet for transport gøres 
langt mindre end i dag, navnlig i kraft af en bæredygtig byudvikling 
og en mere lokal produktion.

Grøn omstilling af transporten
Gennem de sidste mange år har den herskende trafikpolitik gjort det 
markant billigere at anskaffe og benytte sin egen bil og tilsvarende 
markant dyrere og vanskeligere at benytte den kollektive transport. 
Denne udvikling forringer mobiliteten for familier og borgere med få 
midler. Samtidig bidrager transporten i stigende grad til Danmarks ud-
ledning af CO

2. 
Bilerne fylder mere og mere i byerne, lægger beslag på 

ressourcer ved produktion og drift og forårsager sygdom og dødsfald.
Biler skal i fremtiden drives med el eller brint på basis af vedva-

rende energi og så vidt muligt indgå i deleordninger. Det bør frem-
mes via afgiftspolitikken, forbud mod salg af nye benzin- og dieselbi-
ler og hurtig udbredelse af ladestationer. Også tung transport og fly 
kan gøres mere klima- og miljøvenlige. Men med nutidens enorme og 
stigende transportmængde kan transporten ikke gøres bæredygtig.

Derfor skal der sættes målrettet ind for at reducere de mest kli-
ma- og miljøbelastende transportformer såsom biler og fly, samti-
dig med at befolkningen tilbydes klima- og miljøvenlige alternativer.

Der skal ikke anlægges flere eller bredere motorveje, og enhver 
udbygning af lufthavns kapaciteten må stoppes. I byerne skal kollek-
tiv transport, cykler, fodgængere have markant bedre forhold.

I stedet skal der satses på kollektiv trafik med høj komfort, korte 
ventetider og hurtigere forbindelser. Den skinnebårne trafik må ud-
bygges kraftigt både regionalt, nationalt og internationalt. Der må 
sikres en effektiv lokal betjening med letbaner og busser tilpasset de 
lokale forhold, med flere afgange og bedre koordination. De tyndt 
befolkede områder bør betjenes af effektiv flextrafik, og på sigt kan 
selvkørende biler indgå som yderste led i den kollektive trafik.

Samtidig med at der sørges for gode kollektive trafiktilbud, må der 
gives økonomisk tilskyndelse gennem afgifter på bil- og flytrafikken, 
mens den kollektive trafik gøres billigere. Det vil også bidrage til en 
social omfordeling.

Pendlertrafikken skal nedbringes ved at fremme distancearbejde 
på deltid. Klimabelastningen fra transport skal desuden reduceres 
ved at nedsætte hastigheden både på vejene og på færgeruter.

På vare- og godsområdet har politiske beslutninger gjort lastbi-
ler og fly alt for billige i forhold til småskibe og tog. I stedet skal god-
stransporten på vejnettet reduceres kraftigt og flyttes til skib og tog 
gennem decentrale godsterminaler, gennem udvikling af coastertra-
fikken mellem landsdelene og internationalt samt gennem afgifter 
på lastbil- og flytransport. Varetransporten i byerne skal koordineres 
og styres ud fra miljø- og klimahensyn.

Kollektiv trafik og godsbaner skal være en offentlig serviceydelse 
og være offentligt ejet og styret med aktiv deltagelse af brugerne og 
de ansatte. Derigennem kan vi sikre de bedste forhold for klimaet og 
miljøet, passagererne og de ansatte.

Mindre transportbehov gennem bæredygtig byudvikling
På 50 år er de danske byers areal tredoblet. Det er udtryk for, at sta-
dig flere mennesker bor i byerne, men også for, at byerne har spredt 
sig mere og mere. Byspredningen fører til øget transport og øget ind-
dragelse af naturarealer. I stedet vil vi tilstræbe en større grad af 
fortætning af byerne. Nybyggeri bør frem for alt ske ved at udbygge 
og restaurere de områder af byerne, der i forvejen har været brugt 

til boliger, erhverv eller trafikanlæg, således at man undgår unødige 
indgreb i byernes grønne områder.

For at forkorte transportafstandene og fremme gang og cykling 
skal boliger, indkøb og fritid integreres i et geografisk afgrænset og 
attraktivt rum – og så vidt muligt kombineres med arbejdspladser.

Biler fylder meget i byerne – uanset om de kører på el eller benzin, 
og både når de bruges og ikke bruges. Parkeringsarealet i byerne skal 
reduceres, især i bymidterne. Dermed frigives arealer, som enten kan 
bebygges eller blive til grønne områder.

Kommunerne skal have langt mere frirum til at skabe en byudvik-
ling, der begrænser transportbehovene og ikke skaber afhængighed 
af biler, samt redskaber til at begrænse trafikken, f.eks. mulighed for 
trængselsring og miljøzoner.

Etablering af store indkøbscentre og kontordomiciler omkring by-
erne skaber megen biltransport og skal undgås. Indkøbscentres stør-
relse skal begrænses, så de ikke udkonkurrerer de lokale dagligvare-
butikker i boligområderne.

Samtidig gælder det også om at gøre landdistrikterne mere at-
traktive for at imødegå noget af urbaniseringen.

Begrænsning af unødvendig varetransport
Stigningen i den internationale transport af varer og halvfabrikata 
de sidste 50-60 år har bidraget kraftigt til at øge CO

2
-udledningerne. 

Multinationale selskaber har udflyttet produktioner og indført just 
in time-metoder for at få billigere arbejdskraft og ressourcer. Varer 
fragtes tusinder af kilometer, ofte unødvendigt i forhold til dækning 
af de reelle behov. F.eks. importeres der flaskevand og lokalt tilgæn-
gelige afgrøder fra fjerne lande, og varer af præcis samme type sen-
des frem og tilbage mellem landene.

Derfor må den samlede varetransport reduceres ved at fremme 
selvforsyning og produktion baseret på at dække lokale behov og 
ved at favorisere varer med kort transport gennem offentlige indkøb 
og grønne afgifter på transporten af varer.

7. RÅSTOFFER, PRODUKTION OG FORBRUG
Enhedslisten arbejder for en produktion, der ikke belaster miljø og 
klima under fremstilling, ved brug eller ved bortskaffelse, og for en 
cirkulær økonomi, der radikalt reducerer ressourceforbruget. De tek-
nologiske muligheder for at reducere ressourceforbruget skal udnyt-
tes fuldt ud, men teknologi er kun en del af løsningen.

Mindre råstofforbrug og -udvinding
Med den voksende globaliserede produktion intensiveres jagten på 
Jordens ressourcer. Råstofferne bliver stadig sværere og dyrere at få 
fat på. For at udvinde vigtige metaller skal der bruges voksende mæng-
der energi, vand og giftige kemikalier. Det fører til uoprettelige skader 
på natur til lands og til havs, på klima, miljø og lokalbefolkninger.

Den danske økonomi indgår i denne tiltagende rovdrift og beslaglæg-
ger betydelige ressourcer og arealer i andre verdensdele. Derfor er det 
vigtigt at reducere den mængde af råstoffer, der udvindes som følge af 
dansk produktion og forbrug. Der må fastsættes mål på kortere og læn-
gere sigt – ikke alene for øget ressourceproduktivitet, men også for reduk-
tion af Danmarks direkte og indirekte forbrug af de forskellige råstoffer. 

De materialer, der bruges i produktionen og byggeriet, skal så vidt 
muligt være lokale, fornybare eller genanvendte materialer. Danmark 
skal, når det overhovedet er muligt, være selvforsynende med råstof-
fer. Beslutninger om, hvor i Danmark der kan udvindes råstoffer, skal 
ikke overlades til en privat jordejer eller virksomhed, men tages af 
samfundet, med hensyntagen til følgerne for natur og lokalsamfund.

Den største ressourcebesparelse opnås ved den produktion 
og det forbrug, som man undlader. I dag fremstilles der kolossale 
mængder af produkter, som er miljø- og sundhedsskadelige, unyt-
tige eller overflødige. Det gælder om at begrænse produktionen af 
unyttige, overflødige produkter og erstatte miljø- og ressourcebe-
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lastende produkter med miljøvenlige og ressourcesparsomme pro-
dukter. Dermed kan vi øge produkternes nytte, samtidig med at 
den samlede produktion reduceres. 

Cirkulær økonomi
Der skal gennemføres en systematisk overgang til den cirkulære øko-
nomis principper, således at affaldsprodukter fra husholdninger, in-
dustri, byggeri m.v. begrænses og hurtigt omdannes til ressourcer. 
Den kommunale affaldssortering og -behandling skal videreudvikles, 
sådan at stadig flere affaldsfraktioner indgår i et ressourcekredsløb 
og ikke forbrændes. Forbrændingsanlæggene skal afvikles gennem 
en politisk styret proces.

Biologiske ressourcer skal recirkuleres lokalt eller med den bedst 
mulige udnyttelse af ressourcerne. Biprodukter kan anvendes til pro-
duktion af nye biobaserede varer. Organisk affald fra produktion, 
husholdninger og spildevand skal cirkuleres tilbage til jorden som 
kompost og gødning. Det kræver, at produktion af plantebaserede 
og animalske produkter er økologisk.

Produkter, bygninger m.m. skal designes til genanvendelse, dvs. til 
at kunne skilles ad i rene fraktioner af råmaterialer. Producenterne 
skal have et direkte ansvar for at tage sig af de brugte ting og gøre 
bedst mulig brug af materialerne. Forhandlerne skal have til opgave 
at indsamle forskellige typer brugte produkter og materialer, i nog-
le tilfælde mod pant.

Der er dog grænser for, hvor tæt man kan lukke materialekredslø-
bene. Det er ofte vanskeligt eller umuligt at genvinde materialer fra in-
dustriprodukter på grund af forringelse, spredning og komplekse sam-
mensætninger. Genanvendelse kræver desuden i sig selv energi og 
materialer: til indsamling, transport, adskillelse, nedbrydning og forar-
bejdning. Når det gælder de “biologiske næringsstoffer”, er der græn-
ser for, hvor meget industrien kan bruge, før det går ud over biodiversi-
teten, jordbunds kvaliteten og madproduktionen. For at omstille til en 
bæredygtig kredsløbsøkonomi må vi derfor også frigøre os fra kravet 
om økonomisk vækst og begrænse mængden af produkter.

Holdbarhed, reparation og genbrug
Der må gøres op med den planlagte forældelse, der præger den kapi-
talistiske produktion. Produkter, som egner sig til længere tids brug, skal 
bruges meget længere og klogere end i dag. Derfor skal der gennem pro-
dukt- og komponentstandarder stilles krav til producenterne om, at tin-
gene og bygningerne designes og fremstilles til at kunne holde længe, til 
at kunne skilles ad, repareres og opgraderes, til at være kompatible osv.

Det skal være forbudt at forkorte et produkts levetid for at øge ud-
skiftningsfrekvensen. Garantiperioden for varige forbrugsgoder skal 
flerdobles, og reservedele skal stilles til rådighed i hele produktets 
levetid. Reparation skal også fremmes gennem afgiftslettelser og re-
parationsværksteder i offentligt og kooperativt regi.

Deleøkonomi
For en del forbrugsgoder er det et ressourcespild, at den enkelte bor-
ger eller husstand har hver sit eksemplar. Det vigtige er jo, at man har 
adgang til de ting, man skal bruge, når man skal bruge dem. Gennem 
deleordninger og kollektivt ejerskab er det desuden muligt at bruge 
langtidsholdbare kvalitetsprodukter, som den enkelte ville have dår-
ligere råd til. Deleordningerne kan bl.a. være offentlige biblioteker 
for værktøj, legetøj, tøj og symaskiner, værktøjskældre og dele/byt-
terum i boligforeningen, delebilsordninger m.m.

Væk med skadelige stoffer
Produktion og forbrug af uønskede, miljøskadelige stoffer skal væk. 
Stoffer, der er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller på an-
den måde giftige, alene eller i kombination, skal forbydes. Nye stof-
fer og metoder, f.eks. nanoteknologiske og bioteknologiske metoder, 
skal ikke tages i anvendelse, før følgevirkningerne er blevet under-
søgt og vurderet i offentligt regi.

Plastik, som regel baseret på olie, anvendes til stort set alt, herun-
der til engangsprodukter. Ved slid på plastprodukter belastes natu-
ren med mikroplast, der kan optages i fødekæden og potentielt ska-
de mennesker og dyr. Derfor bør brug af plast begrænses til anven-
delser i lukkede ressourcekredsløb, og der skal stilles krav om be-
grænsninger i udledning af mikroplast, krav om genanvendelse af al 
plast og udvikling af bionedbrydelige plasttyper.

Danmark skal ikke eksportere affald eller skadelige stoffer, men 
derimod bidrage med teknologisk bistand til bæredygtig produkti-
on i udviklingslande.

8. FRA PROGRAM TIL HANDLING
Det haster med at gennemføre en virkelig grøn omstilling, som vi har 
skitseret her i programmet. Det kan se svært ud, i betragtning af at 
vi er oppe imod årtiers politik ført af danske regeringer og EU, og ikke 
mindst de magtfulde økonomiske interesser, der ligger bag dem. Men 
styrkeforholdene er ikke naturgivne. De kan ændres nedefra gennem 
aktiviteter og organiseringer, der giver folk erfaringer med at organi-
sere, træffe beslutninger og skabe forandring. 

Enhedslisten arbejder for at opbygge og styrke folkelige bevægel-
ser og organiseringer på klima- og miljøspørgsmålene og for at for-
ene grønne og sociale bevægelser omkring aktioner og politiske per-
spektiver. Enhedslisten arbejder ligeledes for at vores folkeskole ar-
bejder med grøn bæredygtighed således at børn og unge, kommende 
generationer, får en forståelse for vores klodes natur og miljø, både 
gennem oplysning og praksis.

For at kunne rokke ved de økonomiske og politiske styrkeforhold 
er det afgørende, at arbejdspladserne og fagbevægelsen engagerer 
sig for omstillingen og kommer med deres egne krav. Klima- og miljø-
kampen skal forankres på den enkelte arbejdsplads og blandt tillids-
folk i afdelinger og forbund. Der er brug for alliancer mellem fagbe-
vægelse og miljøbevægelser omkring klima retfærdighed og klima-
job. Der er brug for alle rød-grønne fællesskaber.

Mange mennesker engagerer sig i disse år for at forsvare klimaet, mil-
jøet og naturen. Engagementet tager mange former, lige fra demonstra-
tioner i ind- og udland til selvorganiserende fællesskaber inden for:
• Energi: vindmølle- og solcellelav og lokale håndværkernetværk
• Fødevarer: fødevarefællesskaber, kunde/bonde-fællesskaber, lo-

kale markeder, brugerdrevne butikker, frøbyttenetværk, fælles-
haver, kogræsserlav og hønseklubber

• Produktion: kooperativer og medarbejderejede virksomheder 
• Genbrug m.m.: reparationscafeer, fælleskompostanlæg, byttebo-

der og deleordninger 
• Bolig og hverdag: grøn omstilling i boligforeninger, bofællesska-

ber, fælleshuse, fællesrum, fælleskøkkener, fællesvaskerier og 
madklubber 

• Penge: bytteringe, timebanker og lokal valuta.

Samtidig arbejder Enhedslisten parlamentarisk på alle niveauer for 
at opnå konkrete resultater og understøtte de folkelige bevægelser 
og fællesskaber.

Ændrede værdier og en ny opfattelse af, hvad rigdom er, opstår, 
når folk går sammen og gør konkrete erfaringer. Der er brug for så-
vel politiske tiltag som lokale eksperimenter, nye former for demo-
kratisk deltagelse, alternative økonomiske modeller og andre må-
der at leve på.

I dette program beskriver vi en række sigtelinjer, krav og metoder, 
som kan bruges til at udvikle og understøtte folkelige bevægelser 
og omstillingsinitiativer. Samtidig forklarer vi, hvorfor en virkelig grøn 
omstilling kræver et sammenhængende demokratisk, rødt og grønt 
alternativ. Det alternativ vil Enhedslisten udvikle og vinde et flertal 
i befolkningen for. Det kan du være med til som aktiv i Enhedslisten.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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3.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL  
ENHEDSLISTENS GRØNNE 
PROGRAM

3.1.1 ÆF TIL S. 14, LINJE 0
Titlen ændres fra Grønt Delprogram til Grøn Vision

Begrundelse

Det ER jo en vision og det signalerer noget positivt.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.2 ÆF TIL S. 14, LINJE 13
Linje 13 indledes med:
Mennesket er sammen med dyr og planter en del af naturen og dens 
økologiske kredsløb. Menneskene er i færd med at ødelægge vores 
fælles livsgrundlag, hvilket kommer til udtryk i mange typer af kata-
strofer. Menneskeheden har ansvaret for at forhindre dette.

Begrundelse

Med dette indledende statement  får vi fremhævet, at mennesket 
er en del af naturen og ikke kan hæve sig over den på anden vis end 
tage ansvar for vor fælles skæbne.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.3 ÆF TIL S. 14, LINJE 13-14
Linje 13-14 ændres fra “et økologisk bæredygtigt socialistisk sam-
fund” til “et økologisk bæredygtigt og socialt retfærdigt samfund”

Begrundelse

Hvorfor lægge ud med at skubbe alle, der ikke allerede er overbevi-
ste, bort? Lad os først fremlægge vores vision klart og tydeligt, i uni-
verselle termer, så kan vores ideologiske ophav komme på banen fra 
linje 39: “Som en forudsætning for alt dette arbejder vi for et sociali-
stisk demokrati...”.

Stillet af Emil Månsson, Sydhavnen

3.1.4 ÆF TIL S. 14, LINJE 18 OG LINJE 29
”bæreevne” erstattes af ”evne til reproduktion”

Begrundelse

Vores målsætning er ikke at balancere på klodens evne til at bære 
os, men at leve i harmoni med jorden og dens evne til at genskabe 
sig selv og os som en del deraf. Vores forbrug af ressourcer må derfor 
være i balance med den tid, som det tager de biologiske og geologi-
ske systemer at reproducere samme ressourcer.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus

3.1.5 ÆF TIL S. 14, LINJE 20-23
Linjerne 20-23 slettes og erstattes af: ”Vi kæmper for et samfund, der 
ser sig selv som en del af naturen og derfor skaber plads til mangfol-
dighed og trivsel. Vi ønsker et samfund hvor hensynet til mennesker 
er det samme som hensynet til naturen. Et samfund hvor rovdrift på 
naturen er ligeså fremmed som rovdrift på mennesker.”

Begrundelse

Natur og samfund er ikke to adskilte størrelser. Alle samfund er opstået 
under bestemte naturlige forhold og har udviklet sig i komplekse sam-
spil med disse. At overkomme skellet mellem ‘samfund’ og ‘natur’ er en 
afgørende forudsætning for såvel at forstå vores egen stilling i verden, 
som for at opbygge et harmonisk forhold til os selv, som dem, der er 
i naturen og naturen som det, der er i os. Dette er ikke blot en filoso-
fisk betragtning, men et spørgsmål om hvorledes man kan overvinde 
de konflikter, der opstår ved at se de to elementer som skarpt adskilte.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skanderborg

3.1.6 ÆF TIL S. 14, LINJE 24-25
”…,hvor alle har lige muligheder for at leve det liv, de ønsker.”  ændres 
til ” ”…,hvor alle har lige muligheder for at leve det liv, de ønsker uden, 
at det sker på bekostning af andres livskvalitet”.

Begrundelse

”Ønsker” skal ikke forveksles med kontrol.

Stillet af Christen Plum, Vanløse

3.1.7 ÆF TIL S. 14, LINJE 26
Linje 26 udvides med sætningen “ …, og som anerkender, at solidari-
tet og samarbejde også bør kendetegne vores relation til den leven-
de Jord”. 

Begrundelse

Vores grønne principprogram bør fra start etablere en sprogbrug 
omkring forbundethed og samhørighed, og derigennem reflektere en 
økologisk bevidsthed, som er en anden end liberalismens instrumen-
telle - ikke vente til afsnit ‘5: Natur, landbrug og fiskeri’. Her mener 
jeg solidaritetsbegrebet bør være i centrum (jf. Timothy Mortons ‘Hu-
mankind: Solidarity with nonhuman people’), ligesom italesættelsen 
af “den levende Jord”, som (bør) gentages løbende, tjener til at illu-
strere og fremelske denne solidaritets- og samhørighedsfølelse.

Stillet af Emil Månsson, Sydhavnen

3.1.8 ÆF TIL S. 14, LINJE 27-34
Linje 27-34 slettes og erstattes af:
Vi ønsker et samfund, hvor beskæftigelse og social tryghed kan sik-
res uden at økonomien hele tiden skal vokse. Et samfund, hvor øko-
nomien sætter kvalitet, reparation og genbrug i højsædet, og hvor 
udvundne råstoffer holdes i cirkulation så længe som muligt.

Begrundelse

Kritikken af profitmotiveret rykkes til (og uddybes) i et nyt afsnit (se pkt 5).

Stillet af Emil Månsson, Sydhavnen
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3.1.9 ÆF TIL S. 14, LINJE 35-38
Linjerne 35 - 38 slettes.

Begrundelse

Afsnittet er for spekulativt. På grund af klimakrisens fremskredne til-
stand er det mere og mere usandsynligt, at vi går mod et samfund 
med mindre arbejde. Meget små forandringer på det klimatiske ni-
veau risikerer radikalt at reducere bibestanden, det ville betyde at 
mennesker selv må pode planterne. Vi har på nogen vis forpasset 
muligheden for socialismens løfter, men vi kan gå bevidst og tilfred-
se mod fremtiden og organisere os med værdighed og solidaritet for 
øje. Det vil gøre os mere lykkelige at være i en bevidst tilstand af gen-
opretning, men det vil samtidig være en fremtid mere præget af en 
stille melankoli, end af nogen umiddelbar forståelse af et rigere liv. 
Ophævelse af lønarbejdet vil også betyde ophævelsen af fritid, som 
noget der er adskilt fra det at arbejde. Det som står tilbage er be-
vidst arbejde mod et mål, som man selv er ansvarlig for og har del i. 
Dette er i min optik en større glæde og tilfredsstillelse, end forestil-
lingen om at blive fri for at lave noget.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus

3.1.10 ÆF TIL S. 14, LINJE 39-40
”… et socialistisk demokrati, hvor befolkningen …” ændres til  ”… et socia-
listisk demokrati, som er et ægte flertalsdemokrati, hvor befolkningen …” 

Begrundelse 

Socialistisk samfundssystem og mangel på demokrati bliver ofte as-
socieret med Kina eller det tidlige USSR. Og hvorfor gik det så galt der, 
så det det medførte et diktatur – ikke proletariates diktatur i Marx 
forstand, men blot diktatur. På den baggrund er det vigtigt at forstå, 
at såvel Kina som USSR var bondesamfund med en feudal organiseret  
samfundssstruktur. Der var i begge lande en arbejderklasse på må-
ske 3 mill og et småborgerligt bondesamfund på flere hundrede milli-
oner bønder med en tilsvarende småborgerlig klassebevidsthed.  Dvs 
ikke noget kaptilstisk  samfundessystem, men et feudalt samfunds-
system. Dvs man forsøgte at gå  direkte fra dette samfundssystem 
til et socialistisk samfundssystem uden at flertallet havde en egent-
lig proletarisk bevidsthed. Så derfor måtte proletariatets dikatur som 
styreform mislykkes.

Det er derfor vigtigt, at  begrebet  ”socialistisk  demokrati” ikke bli-
ver associeret med disse halvfacistiske styreformer. Så derfor præci-
seringen. Jeg bliver ofte mødt med betragtningen, at når det er det, 
som ligger i et socialistisk demokrati er det ikke interresant. Og det 
er jo aldrig lykkedes.

Stillet af Christen Plum, Vanløse

3.1.11 ÆF TIL S. 14, LINJE 39-46
Linjerne 39-46 slettes og erstattet af et nyt afsnit:
En verden at miste, en verden at vinde
Som en forudsætning for alt dette arbejder vi for et socialistisk demo-
krati, hvor befolkningen ejer ressourcer og virksomheder i fællesskab 
og sammen træffer beslutningerne om de økonomiske mål og priorite-
ringer, så lokalt som muligt og så nationalt og internationalt som nød-
vendigt.

Vi tror på, at mennesker er nøglen til at løse den globale sociale og 
økologiske krise. Den grønne omstilling kræver ikke kun økonomiske 
og teknologiske invisteringer. Den kræver, at vi engagerer mennesker 
og selve deres menneskelighed – deres opfindsomhed, forskellighed, 
sanselighed, fantasi, empati osv. – i sagen. 

Vores vision er i samklang med en bevægelse i befolkningen, hvor 
stadig flere mennesker indser, at der er brug for et grundlæggen-

de skifte i systemer og værdier, hvis der skal være en fremtid, vi kan 
byde vores efterkommere. Men så længe profitmotivet er det styren-
de i samfundet, er de økonomiske prioriteter, som igen og igen vin-
der over økologiske hensyn, desværre at regne for rationelle midler 
til irrationelle mål. 

Derfor må den vækstøkonomiske samfundsfornuft erstattes af en 
visionær og vedvarende diskussion om værdi, mening og formål. Vo-
res fælles hjem og dets forvaltning er et samfundsanliggende, ergo 
kræver det et samfundsansvar.

Den sjette masseudrydelse af arter i Jordens historie, massive kli-
maforandringer og miljøudfordringer, kort sagt hele den levende ver-
dens sammenbrud… disse realiteter betyder, at alle mennesker – rig 
som fattig, i dag og i fremtiden – i en meget virkelig forstand har en 
verden at miste, hvis ikke vi gør noget. Men vi har samtidig en ny og 
bedre verden at vinde, såfremt vi tager de nødvendige skridt imod et 
bæredygtigt socialistisk samfund. 

Første skridt er at indse, at kampen for mennesker og kampen for 
den levende verden, som giver os liv, og som binder os til hinanden, 
ikke kan adskilles. Kun ved at kæmpe for menneskers og klodens vel-
færd side om side, kan hver især sikres. 

Begrundelse

“En verden at miste, en verden at vinde” (Marx/Engels parafrase). 
Dette nye afsnit indledes af den eksisterende tekst linje 39-42, der-
efter følger en længere tekstblok på fire nye afsnit (og en ekstra sæt-
ning), som er skrevet sammen med linjerne 43-46.

Dette nye afsnit har til formål at inddrage div pointer fra såkaldt 
Environmental Humanities. På linje 44-45 omtales “et grundlæggen-
de skifte i systemer og værdier”, men hvor systemskiftet behandles 
igennem hele programmet (som det bør), foreslår jeg at under- og 
udbygge snakken om værdiskifte her. At samfundet bør drives med 
hensyn til værdi for mennesker, med blik for mening og formål, ikke 
kortsigtet profit, er nærmest noget af det mest radikale, man kan 
sige i dag. Så lad os sige et par ord om hvorfor, for også her adskiller 
vi os fra de andre partier. Vores analyse er ikke kun politisk-økono-
misk; en økologisk bevidsthed kræver også blik for de såkaldt bløde 
værdier, fx diverse (øko)etiske perspektiver.

Vores program skal turde sige to ting: hvad vi står til at miste, hvis 
status quo består; og hvad vi har at vinde ved at Enhedslistens visi-
on bliver til virkelighed. Vores program skal, med andre ord, ikke kun 
være analyserende, det må også gerne forføre (som Rune Engelbreth 
Larsen også agiterede for i sit oplæg på seminaret d 10/2).

Stillet af Emil Månsson, Sydhavnen

3.1.12 ÆF TIL S. 14, LINJE 50-54
Linjerne 50 – 54 slettes og erstattes af: 
”Vi befinder os midt i den alvorligste økologiske krise i menneskets hi-
storie. Millioner af mennesker lever allerede med de direkte konse-
kvenser af klima- og miljøforandringer og i de kommende år vil tallet 
mangedobles. Enten gennemfører vi en gennemgribende grøn omstil-
ling af vores måde at producere på, eller også vil klimaforandringerne 
begynde at forstærke sig selv med kaotiske og uforudsigelige følger.”

Begrundelse

Krisen er ikke noget der kommer i fremtiden. Krisen er her og nu for 
millioner af mennesker. Enhver forskydning af problemet til fremtiden 
vil betyde en åbning af en undskyldning for akut handlen på andre 
områder, der ikke tager klimaet i betragtning. Vi må vende os mod 
enhver sådan forestilling.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skanderborg

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes
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3.1.13 ÆF TIL S. 14, LINJE 57-59
Linjerne 57 – 59 slettes og erstattes af: 

”Afgørende planetære grænser for Jordens økosystemer er blevet 
overskredet eller er i gang med at blive det: klimaforandringer (sæt-
ningen fortsætter som hidtil)

Begrundelse

Jordens økosystemer er ikke truet af en global økologisk krise. De er 
midt i den. Vi må ikke give indtryk af, at denne alvorlige situation ikke 
allerede er i gang med at udfolde sig foran os. Selv med den aller-
mest ihærdige indsats, så er der dele af jordens økosystemer, der er 
tabt for altid. Det er ikke muligt at blive ved med at skubbe proble-
met ud i fremtiden, vi må på det ihærdigste argumentere for at kri-
sen er her og nu.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skanderborg

3.1.14 ÆF TIL S. 15, LINJE 2
Slet ”på vej til at blive”

Begrundelse

Klimaforandringerne er allerede katastrofale og uigenkaldelige.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skander-
borg

3.1.15 ÆF TIL S. 15, LINJE 14
“men” erstattes af “og”

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.16 ÆF TIL S. 7, LINJE 29-31
Sætningen “Priserne fastsættes alene ud fra de omkostninger, som 
indgår som en direkte omkostning i produktionen.” erstattes af:

“Omkostninger for natur og samfund er som udgangspunkt uved-
kommende for selskabernes bundlinje.”

Begrundelse

Jeg stiller ændringsforslaget i eget navn, da en i programudvalget p.t. 
ikke har godkendt det:

Stillet af Finn Kjeller Johansen, Gladsaxe 

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes

3.1.16 ÆF TIL S. 15, LINJE 29-31
Slet fra ”Priserne...” til ”...produktionen.”

Begrundelse

Det er ikke alene på denne baggrund at priser fastsættes. Det hand-
ler også om markedsforhold, graden af kapitalkoncentration i sekto-
ren, monopoler i handlen og andre faktorer. Var dette ikke tilfældet, 
da ville det ikke kunne betale sig at destruere massevis af tøj fra de 
danske butikker, i stedet holder det prisen i vejret.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skanderborg

3.1.18 ÆF TIL S. 15, LINJE 34
Efter ”konkurrenterne.” tilføjes følgende sætning: Kapitalismen leve-
rer selv beviset for, at det ikke kan lade sig gøre, at reformere sig til 
et økologisk, demokratisk samfund. Under det kapitalistiske system 
vil et samfund uden positiv BNP vækst opfattes som et system i øko-
nomisk reccesion  (økonomisk krise). Det siger selv, at et system, som 
bygger på ubegænset vækst ellers er det i krise, ikke kan eksistere på 
en planet med begrænsede og endelige resourcer. Vi må derfor gøre 
op med vækstsyndromet, som er drivkraften i det nuværende sam-
fund, som er kapitalistisk.”

Begrundelse

Vi skal bruge den borgerlige logik til at vise, at det kapitalistiske sam-
fund i længden er en umulighed.

Stillet af Christen Plum, Vanløse

3.1.19 ÆF TIL S. 15, LINJE 38-41
Linjerne 38 – 42 slettes og erstattes med: 
”Kapitalistisk vækst medfører et kolossalt ressourcespild. Den er 
blind og tager ikke hensyn til om den tilfredsstiller folks behov i al-
mindelighed, men kun om den skaber profit. Denne blindhed fører til 
mangeartede og tilbagevendende kriser, som undergraver samfun-
dets egen stabilitet.”

Begrundelse

Det er for ensidigt at sige, at kapitalismens kriser er overprodukti-
onskriser, der fører til massearbejdsløshed. Krisen i 2008 førte ikke i 
første omgang til massearbejdsløshed, men til en social krise for de, 
der stod uden for arbejdsmarkedet samt en demokratisk krise med 
øget autoritær tilstedeværelse i det offentlige rum mmm. Det vil føre 
for langt at udrede alle de former som kriser tager i et moderne sam-
fund, så det er klogere at bekræfte, at de er mangeartede.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus

3.1.20 ÆF TIL S. 15, LINJE 50-52
Sætningen slettes og erstattes af:
”Udvikling af grøn teknologi er vigtig, men mængden af industripro-
dukter, bi ler, flyrejser osv. skal ned. Ellers kan vi ikke afværge klima-
katastrofen og løse den øko logiske krise.”

Begrundelse

Nuværende forbrug er globalt alt for højt i forhold til bæredygtigt ni-
veau. I bla. den vestlige verden, skal vi reducere voldsomt. De fattige 
i u-landene skal løftes ud af sult og underernæring.

Stillet af Af Østfyn afdeling

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.21 ÆF TIL S. 15, LINJE 63-65
Linje 63 frem til “ikke” i linje 65 slettes.
Som konsekvens ændres ordstillingen i sætningen efterfølgende til:
Man kan ikke prissætte naturrigdomme eller menneskers…

Begrundelse

Som vi skriver senere på side 7, så “vil klimakrisen især ramme de 
grupper der har dårligst råd til stigende forsikringspræmier og til at 
beskytte sig mod skybrud og hedebølger. De rige kan derimod langt 
hen af vejen købe sig fri af konsekvenserne.”

Det samme gælder grønne afgifter. Hvorfor skal de fattige være 
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tvunget til at tage koldere/kortere bade, mens de rige kan fylde spa-
badet så tit de orker? Ja det skal de fordi, de grønne afgifter har be-
tydning i en lille husholdningsøkonomi mens de ikke mærkes hos de 
velstillede. Det skal Enhedslisten ikke understøtte.

Se i øvrigt forslag til s. 8, linje 35 for forslag til hvor afgifterne gi-
ver mening.

Stillet af Lone Degn, Århus, Niels Overgaard Hansen, Randers,, Morten 
Skovdal Berle Hammeken, Århus, Marie Lassen, Århus, Christina Cele-
ste Nielsen, Blågård, Jakob Nerup, Frederiksberg, Per Hermansen, Fav-
rskov, Hans Jørgen Vad, Århus, Tina Vejby, Halsnæs, Allan Krautwald, 
Svendborg, Helge Bo Jensen, Albertslund, Jeppe Studtmund Andersen, 
Skanderborg, Peter Saxtrup, Århus

3.1.22 ÆF TIL S. 15, LINJE 86-89
Sætningerne omformuleres til:
”Også i Danmark vil klimakrisen især ramme de grupper, der har dår-
ligst råd til stigende forsikringspræmier og til at beskytte sig mod 
skybrud og stigende havvand stand. De rige og også de ressour-
cestærke kan der imod langt hen ad vejen købe sig fri af konsekven-
serne.”

(Ændring: ”stigende havvand stand” og ”og også de ressourcestær-
ke” tilføjes, ”og hedebølger” fjernes.)

Begrundelse

Vi mener, at det er vigtigt at påpege den stigende havvand stand og 
udelade “hedebølger” når det nu er Danmark, der er tale om. Meget 
tyder jo på, at klimaforandringer og globale temperaturstigninger re-
sulterer i lavere temperaturer i Nordeuropa på grund af afsvækkelse 
af golfstrømmen, derudover skal også de ressourcestærke nævnes, 
da de ressourcestærke også har mange midler at gøre godt med, der 
ikke umiddelbart behøver at være knyttet til en formue, men så de 
stadig kan undgå konsekvenserne.

Stillet af Af Østfyn afdeling

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.23 ÆF TIL S. 15, LINJE 103 
Linje 110-111: Udtrykket ”et samfund uden klima- og miljøbelastning” 
erstattes med 
”et samfund med mindst mulig klima- og miljøbelastning”.

Begrundelse

Hvor mennesker bor og arbejder, vil der alle dage være en vis belast-
ning af omgivelserne, uanset hvilken teknologi vi benytter os af. Helt 
at fjerne den belastning kan ikke lade sig gøre.

Stillet af Svendborg afdeling

3.1.24 ÆF TIL S. 15, LINJE 107
Der indsættes nyt afsnit:
Vild natur i sin egen ret
Naturen har værdi i sig selv, det er Enhedslistens politik, at Dan-
mark får mere fri og vild natur, og at denne natur får plads til at 
brede sig og derved øge den danske biodiversitet. Den danske bio-
diversitet er alvorligt truet, mange arter af velkendte dyr der har le-
vet her i årtusinder, fx sommerfugle og vildfugle, er ved at uddø. Det 
må vi bidrage til at stoppe. En mangfoldig, vild, fri og divers natur 
er ikke til gavn for det danske BNP, men det gør os rigere som men-
nesker at vide, at vi lever i et land med smuk flora og en overdå-
dighed af dyrearter. En vild natur stimulerer menneskers fantasi og 

nysgerrighed – også selv om mennesker ikke har fremkommelig ad-
gang til alt denne naturlige rigdom. Naturen har ret i sig selv og skal 
have plads og prioritet.

Begrundelse

Delprogrammet bør have kort men selvstændigt afsnit om natur, det 
skal kun handle om naturen, og om hvordan vi vil have en natur i 
sin egen ret og uden direkte nytteværdi for mennesker. Afsnittet skal 
placeres i begyndelsen af delprogrammet, så det viser, at natur er 
noget vi som rødt-grønt parti prioriterer.

Stillet af Anne Overgaard Jørgensen, Østerbro; Jonas Paludan, Roskil-
de; Jørgen Colling-Jørgensen, Amager;  Peter Eckardt, Gribskov; Char-
lotte Lund, Vesterbro; Susanne Langer, NV;  Marianne Rasmussen, Ve-
sterbro;  Sten Andersen , Brøndby; Mikael Hasle, Silkeborg og Linda 
Havanna Hansen,  Vanløse.

3.1.25 ÆF TIL S. 15, LINJE 119
Sætningen ”... om øget demokratisk kontrol over økonomien og na-
turresourcerne og om en social omfordeling ...” ændres til  
”... om øget demokratisk kontrol over økonomien bla. gennem inter-
nationalt samarbejde med såvel organisationer som bevægelser på 
ligeværdige vilkår, og om en social omfordeling ...”.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege det internationale perspektiv ift såvel 
organisationer som bevægelser.

Stillet af Christen Plum, Vanløse

3.1.26 ÆF TIL S. 16, LINJE 13
“men” erstattes af “og”

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.27 ÆF TIL S. 16, LINJE 16-18
Linjerne 16 – 18 slettes.

Begrundelse

Det er fuldstændig rigtigt at vi kæmper for kvinders rettigheder og 
deres fuldstændige selvbestemmelse over egen krop og eget liv. Der-
for skal dette krav ikke forbindes med ønsker til befolkningsudviklin-
gen. Vores holdninger til alle mennesker, ikke mindst kvinders, tota-
le autonomi i spørgsmålet om deres egen krop er ikke et instrument 
for at opnå andre krav, det er ultimative principper for os. Problemet 
er, at hvis ikke disse velmenende initiativer stabiliserer befolkningen, 
så har man med sammenkædningen gjort kvinder – kvindekroppen 
– skyld i overbefolkning. Det er ikke et nødvendigt afsnit og jeg me-
ner det bør slettes.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skander-
borg

3.1.28 ÆF TIL S. 16, LINJE 26-29
Linjerne 26-29 slettes.
Sidste del af afsnittet sættes dog ind i det følgende afsnit, med æn-
dringsforslag hertil.
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Stillet af Lone Degn, Århus, Niels Overgaard Hansen, Randers, Morten 
Skovdal Berle Hammeken, Århus, Marie Lassen, Århus, Christina Cele-
ste Nielsen, Blågård, Jakob Nerup, Frederiksberg Per Hermansen, Fav-
rskov, Hans Jørgen Vad, Århus, Allan Krautwald, Svendborg, Tina Vejby, 
Halsnæs, Peter Saxtrup, Århus

3.1.29 ÆF TIL S. 16, LINJE 26-29
Linje 26- 29 ændres til:
Derfor skal der indføres høje grønne afgifter, efter ”forureneren beta-
ler princippet”, men sådan at et rimeligt basisforbrug er billigt.

Begrundelse

Omstillingen skal finansieres med afgifter efter forureneren betaler 
princippet. Generel støtte via en momsfritagelse vil på sigt betyde 
kunstigt høje jordpriser på linje med Landbrugsstøtten. Kompensati-
on til de laveste lønninger er ugennemsigtigt. Der skal i stedet være 
et bundfradrag i afgifterne der svarer til et nødvendigt forbrug og kun 
overforbruget skal afgiftsbelægges. En momsfritagelse af økologiske 
produkter laver et stort hul i statskassen. Der er ikke noget forslag til 
hvordan dette hul finansieres. I Enhedslisten plejer vi at anvise finan-
siering af vores forslag.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens-Hedensted), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø). 

3.1.30 ÆF TIL S. 16, LINJE 26-29
Linje 26-29 slettes og erstattes af:
Derfor skal der indføres høje grønne afgifter, hvoraf en stor del af 
provenuet skal gå til at hæve overførselsindkomsterne, personfra-
drag og bundskatten. 

Begrundelse

Løsningen, som udkastet til delprogram anbefaler, er tungt admini-
strativt. Den indebærer en beregning af et ”rimeligt basisforbrug”, 
hvorover afgiftssatsen forhøjes. Altså et progressivt afgiftssystem, 
hvor husstande slipper billigt, hvis deres forbrug holder sig indenfor 
standarder bestemt af antallet af voksne og børn pr. tidsenhed. Ret-
færdigheden beror på at antallet af beboere er indrapporteret kor-
rekt til folkeregister samt at der ikke er specielle behov for f.eks. vask, 
varme og ernæring. Myndigheden, som opkræver afgifter, skal altså 
foretage en samkøring af folkeregisteret og forbrugsmålingen. Det-
te vil nok blive opfattet som overvågning og ensretning af borgerne. 
Systemet indebærer også at der er mindre incitament til at spare på 
forbruget, når man bruger mindre end basisforbruget.

I stedet foreslås en simpel løsning med samme afgift til alle hus-
stande alene afhængigt af forbrug og at den sociale retfærdighed 
og ens incitamentsstruktur skabes ved større lighed i indkomsterne.

Stillet af Margit Kjeldgaard, Helsingør, Christian Bundgaard, Sydjurs, 
Peter Eckardt, Gribskov, Rolf Czeskleba-Dupont, Lejre, Ivan Mott, Lej-
re, Per Bregengaard, Blågård

3.1.31 ÆF TIL S. 16, LINJE 32
“Men” fjernes, så sætningen begynder “For at folk …”

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.32 ÆF TIL S. 16, LINJE 35
Linje 35 tilføjes
“samt afgifter på disse. Samtidig skal økologiske varer fritages for 
moms, og priser og avancer herpå kontrolleres. Derudover er det væ-
sentligt, at de laveste lønninger og overførselsindkomster hæves, så 
der er råd til at træffe fornuftige valg.”

Hermed er formuleringen: Men for at folk reelt kan vælge miljøvenli-
ge forbrugsmønstre, er det afgørende, at der faktisk udbydes miljøven-
lige produkter, og ubæredygtige produkter må udfases gennem stadig 
højere kvalitets- og miljøstandarder samt afgifter på disse. Samtidig 
skal økologiske varer fritages for moms, og priser og avancer herpå 
kontrolleres. Derudover er det væsentligt, at de laveste lønninger og 
overførselsindkomster hæves, så der er råd til at træffe fornuftige valg.

Begrundelse

Grønne afgifter skal ikke have den konsekvens at de rige kan svine 
mens de fattige tvinges til at tage ansvar. Derimod kan “sorte” afgif-
ter bruges til at udfase produkter som er skadelige, mens afskaffelse 
af afgifter på økologiske produkter fremmer salget af disse. Sidst men 
ikke mindst, skal de fattigste også have råd til at træffe fornuftige valg.

Stillet af Lone Degn, Århus, Niels Overgaard Hansen, Randers, Morten 
Skovdal Berle Hammeken, Århus, Marie Lassen, Århus, Christina Cele-
ste Nielsen, Blågård, Jakob Nerup, Frederiksberg, Per Hermansen, Fav-
rskov, Hans Jørgen Vad, Århus Allan Krautwald, Svendborg, Tina Vejby, 
Halsnæs, Helge Bo Jensen, Albertslund, Helena Jørgensen, Helsingør, 
Jeppe Studtmund Andersen, Skanderborg, Peter Saxtrup, Århus

3.1.33 ÆF TIL S. 16, LINJE 40-41
Linjerne 40 – 41 slettes.

Begrundelse

Kravet om nedsat arbejdstid bør ikke være forbundet med spørgs-
målet om øget produktivitet. Uafhængigt af om produktiviteten øges 
mener vi vel at arbejdstiden skal sættes ned med fuld lønkompensa-
tion. Der er med programmets øvrige krav god grund til at tro, at pro-
duktiviteten ikke vil øges i en lang række brancher, tværtimod. Har 
vi først koblet produktivitet og arbejdstid, da har vi også åbnet for 
overvejelsen om at det modsatte kunne være tilfældet.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skander-
borg

3.1.34 ÆF TIL S. 16, LINJE 45-46
Linje 45-46 ændres til:
...og grønne fællesskaber, til omsorg og personlig udvikling og til at 
leve på en økologisk bæredygtig måde uden stress og jag.

Begrundelse

Ved at betone reproduktionen frem for produktionen har Enhedsli-
sten en feministisk tilgang til samfundsudviklingen.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.35 ÆF TIL S. 16, LINJE 52
Linje 52 ændres til:
... beskyttelse i stedet for nedbrydning af helbredet, af klimaet...

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre Nør-
rebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Christianshavn
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3.1.36 ÆF TIL S. 16, LINJE 55-60
Linjerne 55 – 60 omformuleres til: 
”Der er brug for at oprette et stort antal nye, bæredygtige job in-
den for bl.a. trafik, energi, byggeri, landbrug, fødevarer, industri, re-
paration og genbrug. Samtidig er det nødvendigt at indskrænke res-
sourceslugende, miljø- og klimaskadelige aktiviteter indenfor flytra-
fik, lastbiltransport, kød- og mejeriindustri og at fjerne andre aktivi-
teter som f.eks. reklame- og våbenproduktion.”

Begrundelse

Opretter en skelnen mellem hvad der må indskrænkes og hvad der 
må fjernes helt.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skander-
borg

3.1.37 ÆF TIL S. 16, LINJE 57
“eller fjerne” slettes

Begrundelse 

Vi skal helt klart indskrænke brugen af ressourceslugere som der med 
dette forslag stadig står i teksten. Men helt at fjerne f.eks. mejeri- 
og kødindustri eller lastvognstransport, vil vel betyde, at vi selv skal 
slagte dyret, malke koen og forarbejde produkterne. Vi skal stille krav 
om at f.eks. transport ikke hverken må være unødig eller ved brug 
af ressourceslugende transportmidler. Derfor kan det alligevel godt 
være, at noget må fragtes med lastvogn det sidste stykke, hvis con-
tanerhavnen eller jernbanen ikke ligger i baghaven. – Og så må vi 
selvfølgelig stille skarpe krav til hvilke lastvogne, der kan benyttes.

Forslaget er i øvrigt på linje med afsnittet om grøn omstilling af 
transport.

Stillet af Lone Degn, Århus, Niels Overgaard Hansen, Randers,, Mor-
ten Skovdal Berle Hammeken, Århus, Christina Celeste Nielsen, Blå-
gård, Jakob Nerup, Frederiksberg, Hans Jørgen Vad, Århus, Per Her-
mansen, Favrskov, Allan Krautwald, Svendborg, Tina Vejby, Halsnæs, 
Helena Jørgensen, Helsingør, Jeppe Studtmund Andersen, Skander-
borg, Marie Lassen, Århus

3.1.38 ÆF TIL S. 16, LINJE 108-125
Linje 108 til og med linje 125 ændres til (tilføjelser understreget):
Vi går imod handels- og investeringsaftaler, der øger de multinatio-
nale selskabers magt. I stedet arbejder vi, blandt andet i EU og FN, for 
internationale aftaler med miljømæssige og sociale minimumsstan-
darder, hvor lande og regioner har ret til at gå foran.

I EU arbejder vi for minimumsstandarder for klima- og miljøpolitik, 
som giver de enkelte lande mulighed for at gå videre. Sådanne mulig-
heder findes i EU’s miljøregler, og der findes enkelte gode eksempler 
på, at de er blevet benyttet. Desværre sker reguleringen i EU oftest 
som totalharmoniseringer, som følge af at EU sætter hensynet til han-
del og profit over hensynet til miljø og natur. Danmark skal ikke bare 
overholde EU’s minimumsregler, men også arbejde for højere standar-
der og udnytte alle muligheder for at gå videre end EU’s regler – også 
når det strider mod EU’s krav om fri bevægelighed for varer og kapital. 

Et folketingsflertal, der vil gennemføre en socialt retfærdig og soli-
darisk grøn omstilling, vil være nødt til at bryde med EU’s liberalistiske 
traktater og regler. Derfor vil vi udfordre snærende EU-regler og ar-
bejde for, at der oprettes et socialt og grønt demokratisk samarbej-
de, eventuelt som et forstærket samarbejde i EU, eller i stedet for EU.

Begrundelse

FN skal inddrages i arbejdet for en grøn omstilling. Samtidig bør mu-
lighederne for et forstærket miljø og klimasamarbejde i EU nævnes.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø). 

3.1.39 ÆF TIL S. 16, LINJE 117-120
Sætningen fra “Danmark skal …” erstattes af:
Danmark skal både overholde EU’s minimumsregler, arbejde for hø-
jere standarder og udnytte alle muligheder for at gå videre end EU’s 
regler – også når det strider mod EU’s krav om fri bevægelighed for 
varer og kapital.

Begrundelse

Ændringsforslaget vil betyde, at visionen får en positiv lyd og at tek-
sten flyder.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.40 ÆF TIL S. 16, LINJE 128 FF.
Der byttes om på rækkefølgen af afsnit 4. Klima og Energi og afsnit 
5. Natur, Landbrug og Fiskeri således at det nuværende afsnit 5 bli-
ver til afsnit 4. 

Begrundelse 

Placeringen af afsnittet om det levende miljø umiddelbart efter de 
generelle, indledende afsnit vil slå fast at mennesker, som levende 
væsener er en del af naturen. Derfor er det vigtigt at slå fast, at na-
turen er kernen i vores miljøpolitik som fundament for tekniske fix, 
såsom forbedret energiforsyning, transport og andre ”grønne” pro-
dukter.

Stillet af Peter Eckardt, Gribskov, Jonas Paludan, Roskilde, Rolf Czesk-
leba-Dupont, Lejre, Kirsten Lundgaard Faaborg-Midtfyn, Jytte Taono 
Faaborg-Midtfyn, Rune Colin Rasmussen Faaborg-Midtfyn og Gribs-
kov afdeling

3.1.41 ÆF TIL S. 17, LINJE 41
Efter linje 41 tilføjes:
” Det er derfor vigtigt, at fremskynde brugen af den nye teknik som 
f.eks. bruge af robotter i produktionen, da det netop i længden mind-
sker interressen for en outsoucing af denne og dermed mindsker mu-
ligheden for en miljøskadelig produktion i 3. verdens lande. Det vil 
også reducerer transportbehovet. Endelig vil det i fremtiden frem-
me mindskelsen af arbejdstiden, som derfor kan bruges anderledes 
og fordeles ligelidt uden et skel  mellem arbejdsløse og arbejdende. 

Begrundelse

Det er vigtigt, at vi ikke fremstår som maskinstormere med nogle 
økologiske gullerøder i baghaven, og så er alt godt. Vi skal bruge den 
ny teknik aktivt til at forme vores fremtidige samfund . Hvor kom el-
lers vindmøllerne osv fra ? Og vi skal også bruge den ny teknik til en 
kritik af de muligheder, som ikke bruges i vores kapitalistiske sam-
fundssystem.

Stillet af Christen Plum, Vanløse

3.1.42 ÆF TIL S. 17, LINJE 44-46
Sætningen erstattes af:
Derfor må olie- og naturgasproduktionen i Danmark afvikles, søg-
ning efter nye reserver skal standses, og udvinding af skifergas for-
bydes.
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Begrundelse

Et mod-/begrænsende-/ikke-udtryk kan virke nedbrydende for ly-
sten til at gøre noget.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.43 ÆF TIL S. 17, LINJE 64
“Men” fjernes, så sætningen begynder “Det er …”

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.44 ÆF TIL S. 17, LINJE 66-67
Ordene “bygningsarealet” og “antallet af el-apparater” fjernes, såle-
des at der kun står “f.eks. ved at begrænse bilkørslen.”

Begrundelse

Bygningsarealerne høre normalt ind under det kommunale regi, hvis 
der skal ske en begrænsning, så bør der udformes nogle retningslinjer 
for, at opnå nogle konkrete begrænsninger med borger inddragelse.

Menes der at der skal være mindre boliger færre kvm pr. person.
Antallet af el-apparater kan ikke gennemføres, hvordan skal dette 

administreres og af hvem. Hvor mange el- apparater må den enkel-
te husholdning være i besiddelse af. Jeg ser heller, at el- apparater-
ne får en bedre kvalitet med en længere levetid og ikke mindst sikker 
os at el-apparaterne kan repareres, og el-apparaterne bruger min-
dre energi. Dette vil også være et EU-anliggende.

Jeg er bekendt med at holdbar, reparation og genbrug står i afsnit 
s. 12, linje 36-47.

Stillet af Gert Møller, Århus Øst

3.1.45 ÆF TIL S. 17, LINJE 69
I linje 69 slettes:
hvor byspredning standses,

Begrundelse

Uklart. Betyder det, at vi pr. definition skal gå imod byggemodning 
af alle hidtil ubebyggede arealer? Kan vores kommunalpolitik rundt 
om i landet leve med dette? - Problemstillingen er også behandlet s. 
11 linje 63-67, som vi har et ændringsforslag til, og som er mere nu-
anceret.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.46 ÆF TIL S. 17, LINJE 69 
Linje 69: ”byspredningen standses” erstattes med 
”byspredningen modvirkes”

Begrundelse

Det, der er fornuftigt i København, er ikke nødvendigvis det rigtige i 
mindre bysamfund. Et fuldstændigt stop for muligheden for at etab-
lere nye byområder står i modsætning til etableringen af nye, mere 
energi- og miljørigtige bydele, og det står i modsætning til den de-

centrale udvikling af helt små bysamfund og landsbyer. Hvis vi skal 
lykkes med denne store omstilling til økologi og klimavenlighed, er vi 
nødt til at bygge på lokal selvbestemmelse og entusiasme. Det opnår 
vi ikke ved at dekretere et totalt stop. Omvendt anerkender vi med 
dette forslag fortsat de gode intentioner og ideer i byfortætning, når 
det er den bedste løsning.

Stillet af Svendborg afdeling

3.1.47 ÆF TIL S. 17, LINJE 75
Linje 75 … ”støtte til energirenovering af alment boligbyggeri”…
Ændres til: ”støtte til energirenovering af alle lejeboliger”

Begrundelse

Tilskud til almene boliger er udmærket, men jeg ved fra mit arbej-
de i Lejernes LO at det især er i den private udlejningssektor at sko-
en trykker. Modsat almene lejere kan de private lejere nemlig ikke 
selv investere eller få gavn af hele investeringen. Der er simpelthen 
et ”omvendt paradoksproblem” hvor den private udlejer får hele in-
vesteringen som dyr lejestigning, mere end hvad lejerne sparer på 
varme etc. Den såkaldte orange byfornyelse med 20 % tilskud er af-
skaffet men den var ikke engang tilstrækkelig. Derfor skal der kraf-
tige subsidier til hvis udlejerne skal gide at lave arbejdet og lejerne 
få en gevinst – ellers halter private lejeboliger, som i dag, langt efter 
den øvrige bygningsmasse, til skade for klima og miljø. Begge lejefor-
mer bør absolut støttes!

Stillet af Robert Nedergaard, Sydhavnen

3.1.48 ÆF TIL S. 17, LINJE 82-83
“og ledsages af social omfordeling” slettes, således at sætningen 
slutter efter “klimaskadelige energikilder.”

Begrundelse

Social omfordeling er u-igennemskueligt. Vi skal holde fast i at det 
kun er det overflødige overforbrug der afgiftsbelægges, således skal 
for eksempel målerafgift også væk.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø). 

3.1.49 ÆF TIL S. 17, LINJE 83-85
Linjerne 83-85 slettes.

Begrundelse

Løsningen, som udkastet til delprogram anbefaler, er tungt admini-
strativt. Den indebærer en beregning af et ”rimeligt basisforbrug”, 
hvorover afgiftssatsen forhøjes. Altså et progressivt afgiftssystem, 
hvor husstande slipper billigt, hvis deres forbrug holder sig indenfor 
standarder bestemt af antallet af voksne og børn pr. tidsenhed. Ret-
færdigheden beror på at antallet af beboere er indrapporteret kor-
rekt til folkeregister samt at der ikke er specielle behov for f.eks. vask, 
varme og ernæring. Myndigheden, som opkræver afgifter, skal altså 
foretage en samkøring af folkeregisteret og forbrugsmålingen. Det-
te vil nok blive opfattet som overvågning og ensretning af borgerne. 
Systemet indebærer også at der er mindre incitament til at spare på 
forbruget, når man bruger mindre end basisforbruget.

I stedet foreslås en simpel løsning med samme afgift til alle hus-
stande alene afhængigt af forbrug og at den sociale retfærdighed 
og ens incitamentsstruktur skabes ved større lighed i indkomsterne.
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Stillet af Margit Kjeldgaard, Helsingør, Christian Bundgaard, Sydjurs, 
Peter Eckardt, Gribskov, Rolf Czeskleba-Dupont, Lejre, Ivan Mott, Lej-
re, Per Bregengaard, Blågård

3.1.50 ÆF TIL S. 17, LINJE 101-110
Linje 101 afsluttes med punktum efter “forbedres”. Linje 102-110 slet-
tes og erstattes af:
“Energi forsyningen med Mega-møller skal på offentlige hænder.”

Begrundelse

Den såkaldte ”folkelige deltagelse” har haft stor betydning for op-
start af vindenergien. Det samme har landmøllerne. Nu er teknolo-
gien udviklet til store Mega møller. Det er urealistisk at Mega-møl-
ler og hav-vind skal være ”Folke eje” og samtidig er det kun dem der 
har overskud der kan deltage i festen. Derfor er det det offentlige der 
skal stå for energiforsyningen fra Mega - møller og Hav-vind. Her har 
alle en stemme uanset indtægt.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø)

3.1.51 ÆF TIL S. 17, LINJE 111
Følgende indsættes efter linje 111:
Enhedslisten vil støtte en prioritering og omlægning til Hav-vind med 
Mega-møller som fremtidens vind energi.

Begrundelse

Det er mere effektivt og genevirkningerne på land og i de kystnære 
områder kan undgås. Samtidig blæser det mere og det passer bedre 
til de tider hvor vi bruger energi.

Stillet af Bent Hindrup, Tommy Andersen (Horsens – Hedensted) ), Gert 
Møller (Århus øst), Pelle Andersen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, 
Claus Jørgensen (Holbæk), Anja Eberhardt (Sorø)

3.1.52 ÆF TIL S. 17, LINJE 115-118
Sætningen “Byerne skal udvikles …” omformuleres til:
”Byerne skal udvikles, så de tager højde for de kommende klimafor-
andringer det kan blandt an det gøres ved at klimatilpasning syste-
matisk indarbejdes i lokal- og kommune planer.”

Begrundelse

Problemets omfang taget i betragtning, kan det ikke lade sig gøre at 
håndtere kommende forandringer ”sikkert og effektivt”.

Stillet af Af Østfyn afdeling

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.53 ÆF TIL S. 18, LINJE 8-10
Sætningen ”I dag er 99% af landbrugene intensiv storproduktion, som 
er stærkt skadelig for naturen, klimaet, dyrevelfærden og folkesund-
heden.” slettes.

Begrundelse 

Sætningen linje 8 kan give anledning til forvirring: Vi er tilsyneladende 
imod 99 % af alle landbrugene i Danmark!!  Betyder sætningen så, at 
der kun er 1 % økologiske landbrug på nuværende tidspunkt i Dan-
mark (hvilket er helt forkert, der er omkring 8 % øko- landbrug og 10 

% øko-salg) eller endnu værre, at vi også er imod 99 % af de eksiste-
rende økologiske landbrug, som ”stærkt skadelige for naturen, kli-
ma, dyrevelfærd og folkesundheden. Begge fortolkninger kan læses 
ud af sætningen. Det er noget politisk rod og begge fortolknings mu-
ligheder, er i øvrigt videnskabeligt helt forkerte. Det er en helt for-
kert konklusion på den glædelige udvikling af den masse omlægning 
af konventionelle landbrug til økologiske, og tocifrede vækst rater af 
øko-salget, som vi har oplevet i de seneste år. 

Stillet af Jørgen Holst, Roskilde, Gert Porse, Roskilde, Peter Bomholdt, 
Odsherred, Martin Mørch, Skive, Niels Overggard Hansen, Randers

3.1.54 ÆF TIL S. 18, LINJE 14
Sætningen tilføjes ”industri-”, så sætningen ændres til:  ”Dertil kom-
mer at dyrene i industrilandbruget …

Begrundelse

I denne sidste sætning står der, ”at dyrene i landbrugs erhvervet ude-
lukkende (= alle dyr på landet, min understregning) betragtes som 
produktions enheder…hvorfor millioner af dyr  lever under yderst kri-
tisable forhold”, hermed åbenbart også de økologiske frilandsgrise, 
skov grise, øko-får, øko-geder, ænder, høns, Skotsk højlandskvæg, 
som går ude hele året osv osv. ?? 

Den første del af sætningen, som omtaler alle dyr på landet som 
industri enheder er forkert, mens den anden del, om at millioner af 
dyr har det skidt, er rigtig. Det er også noget rod. Der findes f.eks. 
10.000 vis af får, geder, høns, gæs, bier og grise i løsdrift og frilands-
grise, sommergrise og fritgående kødkvæg, malkekøer m.fl., som be-
finder sig på de 15-20.000 af landbrugene i Danmark, som er fritids- 
eller mindre deltidslandbrug og hvor man f.eks. har 3-5-50 Ha med 
græs og 30-40 får eller andet, som ikke bruger sprøjtemidler og kun 
minimalt med gødning og som praktiseres under et koncept, man 
kunne kalde ”håndværker landbrug”, enten som økologiske eller som 
næsten økologiske, som er i total modsætning til de store konventi-
onelle industrielle kemilandbrug.  Ligesom dyrene på de større øko-
logiske landbrug også har det langt bedre en dyrene på de tilsvaren-
de konventionelle industrilandbrug og på ingen måder kan stemples 
som : stærkt skadelig for natur, dyrevelfærd, folkesundhed og klima, 
som der står i sætningen.

Det betyder ikke, at økologisk landbrug ikke har nogle udfor-
dringer der skal arbejdes med og som kan gøres bedre, hvilket bl.a 
nævnes korrekt i linje 32-43. Men at kalde økologisk dyrehold for 
stærkt skadelig… er dog en enormt unuanceret og forkert tilgang. 
Alle disse forhold, hvor rigtigt mange økologer og ikke økologer på 
små og mellemstore landbrug praktisere ”øko- og eller håndværker-
landbrug”, særlig understøttelse af gamle husdyrracer osv., stempler 
disse sætninger af ren og skær uvidenhed som industrilandrug, hvil-
ket er helt forkert og sekterisk.  Dermed får afsnittet, måske utilsig-
tet, en politisk sekterisk karakter, som vil afskære Enhedslisten fra 
tusind vis af alliancepartnere i den virkelige landbrugsverden, som 
hver dag prøver at praktiserer en ”øko-håndværker landbrugs pro-
duktion” på måder, som vi rent faktisk går ind for og har brug for at 
kæmpe sammen med og give en politisk øko-socialistisk retning. 

Stillet af Jørgen Holst, Roskilde, Gert Porse, Roskilde, Peter Bomholdt, 
Odsherred, Martin Mørch, Skive, Niels Overggard Hansen, Randers

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.55 ÆF TIL S. 18, LINJE 14
Linje 14 ændres til:
... omfattende transport. Den animalske produktion er faktisk et stør-
re klima- og miljøproblem end vort transportsystem. Dertil kommer...
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Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.56 ÆF TIL S. 18, LINJE 23
”Derfor skal det gøres lettere at omlægge til økologisk landbrug” æn-
dres til
”Derfor skal det gøres attraktivt at omlægge til økologisk landbrug”

Stillet af Marie Lerche, Indre Nørrebro - den røde firkant

3.1.57 ÆF TIL S. 18, LINJE 24-29
Linje 24 (fra Omlægningen …) til linje 29 (t.o.m. det konventionelle 
landbrug.) erstattes af: 
Omlægningen skal fremmes ved at pålægge offentlige institutioner 
at anvende økologiske produkter. Landbrugsstøtten skal afvikles. Vi 
foreslår at der startes med at indføre et loft for støtten på 300.000 kr.

Omlægningen skal finansieres efter ”Forureneren betaler princip-
pet”. Der lægges en afgift på tabet af kvælstof og kulstof. Den eksi-
sterende CO2 afgift forhøjes. Så længe det er tilladt at anvende pe-
sticider så forhøjes den eksisterende pesticid afgift. Vandafgift skal 
på niveau med private husstande og afgiftsfritagelsen på brænd-
stof skal afvikles. 

Provenuet tilføres de eksisterende promille afgiftsfonde, især Fon-
den for økologisk landbrug(FØL). Fondene skal prioritere udviklingen 
af mindre økologiske og alsidige jordbrug og bestyrelserne skal have 
flertal af folk uden for landbruget.

Begrundelse

Det eneste der er sikkert ved at fjerne momsen på økologiske fødeva-
rer er et hul i statskassen. Hvis det skal reducere prisen så skal det led-
sages af et pris- og avance stop. En varig indirekte og direkte støtte i 
form af moms fritagelse og landbrugsstøtte betyder i sidste ende kun-
stigt høje jordpriser. Derfor skal landbrugsstøtten til økologisk jord-
brug også afvikles. Støtte skal kun gives til omlægning og udvikling.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø), Ole Eivind Hansen (Gentofte). 

3.1.58 ÆF TIL S. 18, LINJE 26
Linje 26 tilføjes:
... afskaffe moms på bæredygtige, økologiske...

Begrundelse

Økologisk produktion er ikke altid bæredygtigt. F.eks. dyrkning af 
avocado nogle steder i Sydamerika, hvor vandressourcerne tømmes 
til skade for småbønders landbrug. Generelt er der et bæredygtig-
hedsproblem ved stor animalsk produktion.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.59 ÆF TIL S. 18, LINJE 27-28
Linjerne 27 – 28 fra efter ”pesticider” frem til ”...kulstof” fjernes.

Begrundelse

Afgifter og forbud mod tab af næringsstoffer og kulstof er for spids-
findigt, afgifter og forbud mod pesticider er rigeligt et godt krav, der 

ikke forhindrer os i at gå videre. Derudover er formålet formuleret 
bedre andre steder.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus, Maria Temponeras, Skanderborg

3.1.60 ÆF TIL S. 18, LINJE 28-29
Sætningen ”Omstillingen skal desuden fremmes ved at fjerne land-
brugstilskud – især til konventionelle landbrug” slettes og erstattes 
af:
”Økologisk såvel som konventionelt landbrug skal kvælstofreguleres, 
således at grøngødning må indgå i produktionen, så kulstof lagret og 
vand bespares.”

Stillet af Marie Lerche, Indre Nørrebro - den røde firkant

3.1.61 ÆF TIL S. 18, LINJE 31
Efter linje 31 indsættes nedenstående, og i linje 32 slettes ordet “des-
uden”.
Det mest effektive middel mod landbrugets klimabelastning er at 
drikke mindre mælk og spise mindre kød. Danmark er med sit for-
brug af kød på 100 kg i gennemsnit pr. indbyggere, et af de mest kød-
forbrugende lande. På sigt skal forbruget ned på ¼, 25 kg årligt eller 
500 gram om ugen.

Begrundelse

Hovedparten af oksekødet på markedet er kød fra udtjente malke-
køer, det er derfor nødvendigt at rette fokus mod mælkeprodukter-
ne hvis klimabelastningen skal reduceres.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø), Ole Eivind Hansen (Gentofte). 

3.1.62 ÆF TIL S. 18, LINJE 32-33
Linjerne 32-33 ændres til: 
Vi arbejder desuden for, at forbruget og produktionen af animalske 
produkter reduceres markant. Til trods for at Danmark har noget af 
den bedste landbrugsjord i verden, afhjælper det på ingen måde sul-
ten i verden. Tværtimod lægger dansk landbrug beslag på enorme 
mængder jord i fattigere lande til at dyrke foder til danske husdyr. 
Danmark eksporterer derefter svinekød og levende grise svarende til 
4 svin pr. Dansker pr. År. 

I første omgang vil vi halvere antallet af svin via salg af kvoter. 
Det vil muliggøre dyrkning af føde til mennesker eller genetablering 
af regnskoven på de ”danske marker” i Sydamerika, det vil begrænse 
gyllen i Danmark og forureningen med kvælstof. Indtægterne fra svi-
nekvoterne skal gå til at kompensere svinebønder, der omlægger til 
plantebaserede økologiske fødevarer. 

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes delprogrammet i overensstem-
melse med det produktionspolitiske delprogram, som HB vedtog 
i april 2016. Det skærper også delprogrammet ved at konkretisere 
både mål (halvering af svin) og metode (kvote). På denne måde er det 
egnet til at skabe en kampagne, som både kan lanceres foran føde-
varebutikker og udmøntes i forslag i kommunalbestyrelser og i Folke-
ting. Vi har stærkt brug for at sætte handling bag ord.  

Stillet af Margit Kjeldgaard, Helsingør, Christian Bundgaard, Sydjurs, 
Peter Eckardt, Gribskov, Rolf Czeskleba-Dupont, Lejre, Ivan Mott, Lej-
re, Per Bregengaard, Blågård
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3.1.63 ÆF TIL S. 18, LINJE 32-38
Linjerne 32-38 slettes og erstattes af:
”Vi arbejder desuden for, at forbruget og produktionen af animalske 
produkter stoppes totalt, samtidig med at lokalt producerede og lo-
kalt forarbejdede plantebaserede fødevarer fremmes. Gennem øko-
logisk omlægning af landbruget, en vegansk fødevareproduktion og 
ved at tage den dårligste landbrugsjord ud af drift kan landbrugets 
arealer reduceres markant til fordel for naturområder.”

Begrundelse

Tiden er kommet til at tage et endeligt opgør med den animalske in-
dustri. Med dette forslag anerkender Enhedslisten at et bæredygtigt 
socialistisk samfund er uforeneligt med den måde at producere føde-
varer og andre varer på vi ser i dag. Dyr over hele verden lider frygte-
lige skæbner under kummerlige forhold, astronomiske mængder driv-
husgasser udledes under produktionen, mennesker lider af sygdomme 
forbundet med indtag af kød og mejeriprodukter og værdifulde na-
turområder ryddes til fordel for produktion af dyrefoder. Afgrøder der 
egentlig skulle brødføde verdens voksende befolkning. Lad os bygge 
videre på den flotte beslutning om at gøre menuen på årsmødet ve-
gansk og vise at vi er et revolutionært parti der ikke vil gå på kompro-
mis i kampen for at redde verden fra de truende klimaforandringer.

Stillet af Marcus Rigenstrup (Glostrup)

3.1.64 ÆF TIL S. 18, LINJE 33
Linje 33 ændres til:
...reduceres markant. Et af midlerne er tildeling af produktionskvoter. 
Samtidig skal lokalt producerede...

Begrundelse

Produktionskvoter anvendes i omtalen af svineproduktionen i det 
produktionspolitiske delprogram.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.65 ÆF TIL S. 18, LINJE 34
Linje 34 ændres til:
...forarbejdede plantebaserede fødevarer som f.eks. havrebaserede 
“mejerivarer” skal støttes og fremmes.

Begrundelse

En konkretisering af det udtrykte mål.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.66 ÆF TIL S. 18, LINJE 44-45
Linje 44-45: Der tilføjes ”visse” så sætningen lyder: 
Vi arbejder desuden for et forbud mod dyrkning og brug af visse gen-
modificerede organismer (GMO) nationalt og internationalt, …

Begrundelse

GMO bør ikke være et ”fy-ord” i sig selv. GMO er en generel beteg-
nelse for, som der også står i programmet, genmodificerede orga-
nismer. Dette kan betyde mange ting, og ikke kun være noget nega-
tivt og farligt.

Citat fra: www.etiskraad.dk/etiske-temaer/natur-klima-og-foe-
devarer/undervisning-til-grundskolen/gmo/introduktion

”Mennesket har gennem tusinder af år ændret på – forædlet – 
vores afgrøder. Det har man gjort ved at finde planter med gode 
egenskaber og krydse dem. Fra 1950’erne har man desuden brugt 
fx bestråling til at ændre på planters egenskaber. Bestråling af ris 
i 1960’erne førte fx til en variant med et kortere strå, der gjorde, at 
planten kunne bære mere ris. Det bidrog til, at man i Asien afværge-
de en truende fødevarekrise.”

Ved hjælp fra GMO kan man også skabe afgrøder der er mere 
modstandsdygtige over for tørke og andre klima problematikker.

Hvis man skal se helt nøgternt på definitionen, er det at pode gre-
ne på æbletræer, som er en velkendt og brugt måde at gro æbler 
på, sådan set også en gensplejsning, dog på et lidt andet niveau end 
det tidligere eksempel. Årsagen til at jeg ikke ønsker hele afsnittet 
om GMO slettet, er at der samtidig også mange skadelige former 
for GMO, stråforkorter, Roundup modstandsdygtige afgrøder osv., så 
selvfølgelig skal det stå der, jeg synes dog ikke vi bør lukke helt ned 
for det, da det kan blive en nødvendig ressource i fremtiden, i takt 
med klimaforandringer osv.

Stillet af Sarah Mathiesen, Vanløse 

3.1.67 ÆF TIL S. 18, LINJE 44-48
Linjerne slettes og erstattes af:
“Vi vil arbejde for forbud mod dyrkning og brug af genmodificerede 
organismer, hvis disse kan have eller mistænkes for at have sund-
hedsskadelige virkninger eller kunne skade miljøet eller biodiversi-
teten i naturen.”

Begrundelse

De genmodificerede afgrøder, som vi hidtil har set, har været skade-
lige (kræver f.eks. brug af Round-up) eller muligvis sundhedsskadeli-
ge eller har haft et formål, som vi ikke har kunnet støtte (f.eks. tvin-
ge bønder til at købe såsæd hos bestemte firmaer). Men der er ingen, 
der siger, at det behøver være tilfældet for alle genmodificerede af-
grøder. F.eks. kunne udbyttet øges eller næringsværdien af afgrøder-
ne øges. Der kunne udvikles afgrøder, der bedre tålte tørke og ikke 
krævede kunstgødning. Det kan mindske det areal, der skal dyrkes 
for at brødføde de 11-12 milliarder mennesker, som vi er på vej mod.

Desuden er det lidt påfaldende, at et af vore argumenter mod 
GMO-afgrøder er, at de kan fremme pesticid-resistent ”ukrudt”, når 
vi egentlig er modstandere af brug af pesticider. Begrebet ”ukrudt” er 
også et meget fleksibelt ord.

Stillet af Ditlev V. Petersen, Syddjurs

3.1.68 ÆF TIL S. 18, LINJE 48
Efter linje 48 indsættes:
MRSA truer på sigt vores muligheder for at blive behandlet med den 
nødvendige antibiotika. Det skyldes den udbredte brug af antibiotika 
og zink i svineproduktionen. MRSA har nu også bredt sig til den øko-
logiske produktion. Et krav om mindst 12 ugers fravænning er derfor 
helt centralt for at få bugt med den fravænnings diare der er kilden 
til den megen brug af atibiotika og zink.

Begrundelse

MRSA er på linje med GMO en vigtig sundhedsmæssig trussel, derfor 
bør det i fokus og kravet om senere fravænning skal rettes både mod 
den konventionelle og den økologiske svineproduktion.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø), Ole Eivind Hansen (Gentofte). 
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3.1.69 ÆF TIL S. 18, LINJE 48
Nyt delafsnit, indføjes efter linje 48:
Enhedslisten kæmper mod pesticider
Enhedslisten vil føre an i kampen mod pesticider, da disse har al-
vorlig negativ indvirkning på biodiversiteten. Pesticider er intet an-
det end giftstoffer designet til at slå levende organismer ihjel og det 
er præcis hvad de gør. Når drikkevandsboringer lukkes pga. af pesti-
cidforurening er det en klar advarsel om, at vi spiller hasard med vo-
res omgivende miljø og Enhedslisten vægter forsigtighedsprincippet 
over snævre økonomiske interesser.

Kampen mod pesticider kan mindst føres tilbage til kampen mod 
DDT og nye pesticider, bringer nye problemer. Eks. er det bevist at 
pesticider som eks. neonikotinoider har en betydelig rolle at spille i 
det fænomen der kaldes CCD (Colony Collapse Disorder), som fører 
til at honningbifamilier bryder sammen og dør, et fænomen som er 
bedst beskrevet for honningbier, men også rammer vores vilde bier 
og andre bestøvere. Derfor arbejder Enhedslisten på et forbud mod 
brugen af pesticider, hvilket er en naturlig del af kampen for den øko-
logiske omstilling. 

Begrundelse

Kampen mod pesticider bør have en særskilt afsnit, da giftstoffer-
ne vitterligt er en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed.

Stillet af Jonas Paludan, Roskilde, Jens Posselt, Horsens/Hedensted, 
Anna Bondo, Roskilde, Pelle Andersen-Harild, Frederikssund, Rasmus 
Vestergaard Madsen, Århus, Henrik Stougaard, Roskilde, Niels Rolskov, 
Køge, Peter Eckardt, Gribskov, Øivind Larsen, Østfyn, Rolf Czeskle-
ba-Dupont, Lejre, Per Kristensen, Roskilde, Anne Overgaard Jørgen-
sen, Østerbro, Torben Ankjærgård, Roskilde. Forslagene støttes des-
uden af Gribskov-afdelingen. 

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.70 ÆF TIL S. 18, LINJE 50
Linje 50 til og med linje 72 ændres til:
Fælles ejerskab, Jordrentebrug og lokal forankring 
I dag styres det mest af landbruget af stordriftslandmænd, storinve-
storer, monopollignende fødevarekoncerner og kreditinstitutter. De-
res interesser bygger på monokulturer, der kun kan opretholdes gen-
nem konstant tilførsel af pesticider, kunstgødning og økonomiske til-
skud.

I stedet vil Enhedslisten gøre op med kapitalkoncentration og mo-
nopoler. Vi vil skabe en mosaik af bære dygtige, selvopholdende 
landbrugssystemer, der fremmer levevilkårene for mindre landbrug. 

Enhedslisten vil ligeledes gøre op med den industrielle og centra-
liserede fødevare produktion og salg. Vi vil bl.a. udbrede et net af lo-
kale slagtehuse af ny type hvor dyrene bedøves og aflives i marken. 
Endvidere vil vi fremme det direkte salg fra bonde til kunde. De min-
dre landbrug skal tilbydes overgang til Jordrentebrug, hvor kærnen i 
selvejet ”dispositionsretten” bevares og kan gå i arv. Drift efter prin-
cipperne i naturlig økologi er en forudsætning.

Der skal etableres en offentligt ejet jordbrugerfond, der overtager 
konkursramte landbrug og udstykker dem i mindre jordrentebrug ba-
seret på naturlig økologi. Den konkursramte familie tilbydes at blive 
boende og fortsætte med et mindre brug som jordrentebrug base-
ret på naturlig økologi. 

Målet er at al jord skal i samfundets eje.

Begrundelse

Som i resten af samfundet er det uligheden der er den største mod-
sætning i landbruget, det er derfor vigtigt at vi ønsker at satse på de 
små landbrug der forfordeles i alle støtte ordninger.

Endvidere er jordrentebrug til små brug et vigtigt omdrejnings-

punkt for vores landbrugspolitik, især er det vigtigt at selvejet med 
dispositionsretten hos bonden. 

De enkelte små brug kan så indgå fælles markedsføring, fælles af-
sætning, fælles indkøb, fælles små lokale slagtehuse, møllerier o.s.v. 

Konceptet ”Velfærdsdelikatesser®” er et eksempel på at det kan 
lade sig gøre. Det er klimavenligt og baseret på naturlig økologi. Det 
er testet fri for MRSA og grisene kastrereres ikke. Det er små alsidige 
familiebrug. Dem er der 25.000 af i dag hvor de 20.000 er deltids brug. 
Til sammen udgør de ca. 500.000 HA. Lægges dertil et lignende areal 
med naturpleje af lysåbne arealer, og reduceres det gennemsnitlige 
kødforbrug til 500 gram om ugen vil en drift efter velfærdsdelikates-
ser kunne forsyne 13 mio mennesker med frugt, bær, grøntsager og 
kød (velfærdsdelikatesser.dk). 

De eksisterende skovarealer på små 500.000 HA kan så suppleres 
med ikke mindre end små 1.5 mio HA til urørt skov og vild natur.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy 
Andersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle An-
dersen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe (Holbæk), Anja Eberhardt 
(Sorø), Ole Eivind Hansen (Gentofte). 

3.1.71 ÆF TIL S. 18, LINJE 57

Tilføjelse til sætningen “Vi vil skabe en mosaik…”, så sætningen bli-
ver til 

”Vi vil sammen med de tusindvis af aktive lokale landmænd og 
kvinder, gårdbutikker og samarbejder mellem lokale producenter og 
økologiske fødevare fællesskaber,  sammen med økologiske land-
brugs og bofællesskaber , økologi og miljø bevægelserne skabe en 
mosaik …”

Begrundelse

Intet sted i de to afsnit på side 10, angives bare en antydning af hvem 
der er vores alliancepartnere i klassekampen på landet, så afsnittet 
fremstår, som om vi bare helt alene mener disse ting og skal kæmpe 
dem igennem alene.  Virkeligheden er den stik modsatte. Siden øko-
logi, miljø og natur spørgsmålene kom på dagsordene, har 10.000 
vis af borgere, øko-landmænd, forbrugere, kratluskere og miljø for-
kæmpere og deres bevægelser trukket det store læs, mens der des-
værre kun findes meget få øko-landmænds medlemmer af Enhedsli-
sten. Så det er nok en rigtig god ide, at antyde med hvem det er, vi vil 
kæmpe for nedbrydning og forandring af det stor industrielle, mono-
pol kapitalistiske, kemiske landbrugs kompleks og deres partier, ban-
ker og landboforeninger. 

Stillet af Jørgen Holst, Roskilde, Gert Porse, Roskilde, Peter Bomholdt, 
Odsherred, Martin Mørch, Skive, Niels Overggard Hansen, Randers, 
Lone Degn, Århus

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.72 ÆF TIL S. 18, LINJE 74-105
Hele afsnittet “Vildere og mere sammenhængende natur” flyttes til 
før afsnittet “Landbrug skal respektere naturens grænser”.

Begrundelse

Redaktionsgruppen skriver i afsnittet Vildere Og Mere Sammen-
hængende Natur: ”Naturindsatserne i Danmark har typisk blot væ-
ret et halehæng til landbrugspolitik, fiskeripolitik eller lignende” 
Hvis vi for alvor mener, at naturen har en værdi i sig selv, må den 
ikke være et halehæng i vort eget program. Derfor skal den vilde 
natur omtales før landbrug, fiskeri og al egentligt grøn- dvs. natur-
baseret- politik.
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Stillet af Peter Eckardt, Gribskov, Jonas Paludan, Roskilde, Rolf Czesk-
leba-Dupont, Lejre, Kirsten Lundgaard Faaborg-Midtfyn, Jytte Taono 
Faaborg-Midtfyn, Rune Colin Rasmussen Faaborg-Midtfyn og Gribs-
kov afdeling

3.1.73 ÆF TIL S. 18, LINJE 95
Efter linje 95 indsættes:
Kampen for bevarelse af naturen og biodiversiteten haster. Vi befinder 
os midt i det som forskerne har betegnet som ”den sjette masseuddø-
en”, hvilket kort sagt betyder at vi mister arter i et alarmerende om-
fang. Konsekvenserne af denne masseuddøen er uoverskuelige, men 
katastrofale og har vi først mistet en art, så er der ingen vej tilbage.  

Årsagen til tabet af biologisk mangfoldighed skal findes i menne-
skelig rovdrift på klodens ressourcer og Enhedslisten går derfor for-
rest i kampen for at bevare naturen. Bæredygtighed er for os ikke 
bare et plus-ord, det er en integreret del af vores politiske praksis. 

Begrundelse

Den sjette masseuddøen er et enestående fænomen, netop fordi 
tabet af arter skyldes menneskelig aktivitet. Det skal vi selvfølgelig 
adressere i vores program. 

Stillet af Jonas Paludan, Roskilde, Jens Posselt, Horsens/Hedensted, 
Anna Bondo, Roskilde, Pelle Andersen-Harild, Frederikssund, Rasmus 
Vestergaard Madsen, Århus, Henrik Stougaard, Roskilde, Niels Rolskov, 
Køge, Peter Eckardt, Gribskov, Øivind Larsen, Østfyn, Rolf Czeskle-
ba-Dupont, Lejre, Per Kristensen, Roskilde, Anne Overgaard Jørgen-
sen, Østerbro, Torben Ankjærgård, Roskilde. Forslagene støttes des-
uden af Gribskov-afdelingen. 

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.74 ÆF TIL S. 18, LINJE 95
Efter linje 95 indsættes (i forlængelse af 3.1.73, hvis dette vedtages):
Enhedslisten er tilhængere af naturfredninger som et politisk værk-
tøj, men ønsker at fredningsværktøjet anvendes oftere og langt mere 
restriktivt end det sker i dag. I dag benyttes fredningsværktøjet me-
get bredspektret, i den forstand at det også benyttes til at frede kul-
turminder. Det støtter Enhedslisten op om, men ønsker i højere grad 
at værktøjet benyttes til at værne om naturen, for naturens egen 
skyld. Vi ønsker mere fredet natur.  

Begrundelse

Der er rejst en grundig og berettiget kritik af fredningsværktøjet og 
det er en kritik som vi bør forholde os eksplicit til. 

Stillet af Jonas Paludan, Roskilde, Jens Posselt, Horsens/Hedensted, 
Anna Bondo, Roskilde, Pelle Andersen-Harild, Frederikssund, Rasmus 
Vestergaard Madsen, Århus, Henrik Stougaard, Roskilde, Niels Rolskov, 
Køge, Peter Eckardt, Gribskov, Øivind Larsen, Østfyn, Rolf Czeskle-
ba-Dupont, Lejre, Per Kristensen, Roskilde, Anne Overgaard Jørgen-
sen, Østerbro, Torben Ankjærgård, Roskilde. Forslagene støttes des-
uden af Gribskov-afdelingen. 

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.75 ÆF TIL S. 18, LINJE 95
Efter linje 95 indsættes (i forlængelse af 3.1.74, hvis dette vedtages):
Kampen for naturen er unik, idet alle kan deltage i den, uanset klasse, 
køn eller etnicitet. Vi har flere aktuelle eksempler på at den grønne 
kamp mobiliserer bredt, hvad vi så med kampen for fri kystadgang, 
kampen for at bevare Amager Fælled m.v. Enhedslisten ønsker der-

for et samarbejde med alle grønne organisationer som kæmper for 
naturen og for biodiversitet og vi vil arbejde aktivt for at skabe dis-
se grønne alliancer. Kampen for naturen skal kæmpes i fællesskab. 

Begrundelse

I Enhedslisten er vi ikke alene om at forholde os til naturen, det er der 
heldigvis også andre der gør. Vi skal invitere disse organisationer ”ind 
i varmen” og på den måde være bevægelsernes parti. 

Stillet af Jonas Paludan, Roskilde, Jens Posselt, Horsens/Hedensted, 
Anna Bondo, Roskilde, Pelle Andersen-Harild, Frederikssund, Rasmus 
Vestergaard Madsen, Århus, Henrik Stougaard, Roskilde, Niels Rolskov, 
Køge, Peter Eckardt, Gribskov, Øivind Larsen, Østfyn, Rolf Czeskle-
ba-Dupont, Lejre, Per Kristensen, Roskilde, Anne Overgaard Jørgen-
sen, Østerbro, Torben Ankjærgård, Roskilde. Forslagene støttes des-
uden af Gribskov-afdelingen. 

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.76 ÆF TIL S. 18, LINJE 99
“Men” fjernes, så sætningen begynder “For at …”

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.77 ÆF TIL S. 18, LINJE 101
”Men for at landmanden i højere grad kan fungere som naturforval-
ter, må reguleringsmæssige barrierer fjernes og landmanden må ho-
noreres økonomisk for sin naturindsats.” ændres til:  
”Men for at landmanden i højere grad kan fungere som naturforvalter, 
må reguleringsmæssige barrierer fjernes. Læhegns – og vådområdetil-
skud må øges, så landmanden honoreres økonomisk for sin naturindsats.”  

Stillet af Marie Lerche, Indre Nørrebro - den røde firkant

3.1.78 ÆF TIL S. 18, LINJE 105
Efter linje 105 tilføjes:
Enhedslisten vil udvide de naturbeskyttede kystzonerne. Dette må 
også ses i lyset af den voksende vandstand, hyppigere og mere alvor-
lige oversvømmelser af de kystnære områder.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.79 ÆF TIL S. 18, LINJE 106
Afsnittet tilføjes:
”Kun naturen kan løse naturens problemer, blot de forskellige natur-
typer får plads og uforstyrret ro. Miljørigtig regulering af landbruget 
og fiskeriet samt teknologiske tiltag er vigtige og nødvendige, men 
det er kun naturen, der kan producere ilt eller fjerne forurening og 
CO2 fra havet og atmosfæren - til gavn for samfundet, mennesker 
og alle andre levende væsener.”

Begrundelse

Det nuværende afsnit mangler en egentlig afslutning. Det ovenstå-
ende ændringsforslag, sætter alle de efterfølgende afsnit i forbin-
delse med det egentlige (levende), grønne miljø.
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Stillet af Peter Eckardt, Gribskov, Jonas Paludan, Roskilde, Rolf Czesk-
leba-Dupont, Lejre, Christian Bundgård, Syddjurs, Kirsten Lundgaard 
Faaborg-Midtfyn, Jytte Taono Faaborg-Midtfyn, Rune Colin Rasmus-
sen Faaborg-Midtfyn og Gribskov afdeling

3.1.80 ÆF TIL S. 18, LINJE 107 FF.
Afsnittet ”Skånsomt fiskeri” fjernes helt.

Begrundelse

Skånsomt fiskeri og grøn vækst er to borgerlige myter vi som revoluti-
onært parti ikke må gå med på. Dette afsnit har nogle ret gode poin-
ter omkring hvor slemt det står til med livet i danske farvande. Men 
løsningen er ikke at fiske mindre og mere skånsomt. I dag oplever vi 
at samtlige af verdens have er overfisket i større eller mindre grad 
og økosystemerne lider voldsomt under det. Med en stadigt voksen-
de befolkning vil en bæredygtig balance i fiskeriet ikke være reali-
stisk. Dertil kommer at fisk og andre havdyr er fyldt med mikroplast 
og tungmetaller der på ingen måde er foreneligt med sunde og ufar-
lige fødevarer. Som det er i dag er der desværre egne af verden hvor 
befolkningen er afhængig af fiskeri og det er en udfordring der skal 
løses post revolution. Men vi må ikke give køb på idealet om en so-
cialistisk verden hvor mennesker, dyr og natur fungerer i harmoni fri 
for udbytning.

Stillet af Marcus Rigenstrup (Glostrup)

3.1.81 ÆF TIL S. 19, LINJE 3
Tilføjelse: Afsluttende underafsnit til afsnittet Natur, Landbrug og Fi-
skeri:
Naturen kender ikke til kapitalens kassetænkning
Det er Enhedslistens opfattelse, at hele det levende miljø hænger 
sammen på tværs af de kunstige kasser, der er opført af den nuvæ-
rende samfundsform. Problemerne i det levende miljø er sjældent 
isoleret til den vilde natur, landbrug eller fiskeri, hvorfor løsninger til 
miljøproblemer også må søges løst på tværs af sektorerne. Som mu-
lige eksempler kan nævnes:

Landbrugets behov for proteinrigt dyrefoder bliver i høj grad dæk-
ket af import fra sårebare naturområder i det fattige syd eller ved 
energi intensiv trawlfiskeri efter industrifisk med forstyrrelser af ha-
vets fødekæder til følge. Modne og afprøvede teknologier som dyrk-
ning af insekter og alger kan sikre forsyningen og minimere både de 
energimæssige, økologiske og samfundsmæssige skadevirkninger.

Fiskeriets bifangster af bla.døde undermålere, der hidtil har bid-
draget til iltsvind i havet, kan udnyttes som insektfoder eller kom-
posteres som økologisk alternativ til energi intensiv kunstgødning.

MRSA svineinfektioner kan i en vis grad mindskes ved at give svine-
ne adgang til den vilde natur, hvor ufarlige bakterier udkonkurrerer 
de farlige igennem naturlige, økologiske processer. På tilsvarende vis 
er den vilde natur et reservoir for de gavnlige insekter, som det øko-
logiske landbrugs trivsel afhænger af.

Enhedslistens miljøopfattelse søger grænseoverskridende løsnin-
ger på problemer, der ikke kan isoleres fra hinanden, men derimod 
er forbundne kar.

Begrundelse

Afsnittet Natur, Landbrug og Fiskeri mangler en samlende afslutning. 
Det er vigtigt at understrege, at det levende miljø, inklusivt menne-
sket og samfundet, er en uadskillelig enhed.

Stillet af Peter Eckardt, Gribskov, Jonas Paludan, Roskilde, Rolf Czesk-
leba-Dupont, Lejre, Christian Bundgård, Syddjurs, Kirsten Lundgaard 
Faaborg-Midtfyn, Jytte Taono Faaborg-Midtfyn, Rune Colin Rasmus-
sen Faaborg-Midtfyn og Gribskov afdeling

3.1.82 ÆF TIL S. 19, LINJE 25
“Men” fjernes, så sætningen begynder “Med nutidens …”

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.83 ÆF TIL S. 19, LINJE 31-32
Sætningen “I byerne skal …” ændres til:
Kollektiv transport, cykler og fodgængere skal have markant bed-
re forhold.

Begrundelse

Skal gælde i hele landet

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.84 ÆF TIL S. 19, LINJE 32
Efter linje 32 indsættes følgende:
Timeplanen mellem København, Odense, Århus og Ålborg baseret 
på høj-hatigheds tog og nye linie føringer over Fyn, over Vejle fjord 
og uden om Skanderborg bør erstattes med elektricificering og gen-
etablering af lokale stationer som afhjælpning af pendlertrafikken.

Begrundelse

Det er ekstra energi forbrugende med højhastighedstog, det strider 
mod vores klimaambitioner. 

Broen over Vejle fjord, i et naturskønt og fredet område. Dertil 
kommer de nye linjeføringer som danner store spor i vores sparsom-
me natur. Det harmonerer ikke særligt godt med at vi i Enhedslisten 
vil være et naturbeskyttende parti.

Det fremmer en storbyvækst som er i modsætning til en alsidig 
udbygning af landet baseret på et spredt bymønster.

Endelig så skal finansieringen skal ske via nordsøolien(gassen) så 
længe den nuværende produktion fortsætter. Men det er Enhedsli-
stens politik at olie og gas af klimahensyn skal forblive i undergrun-
den. 

Togtrafikken kan stilles bedre i konkurrence med biltrafikken ved 
at nedsætte hastigheden for bilerne. Det sparer CO2, trafikken gli-
der bedre og nye udvidelser kan undgås og sidst men ikke mindst så 
reduceres antallet af ulykker og alvorligheden af dem.

Stillet af Bent Hindrup, Jens Posselt, Thorvald Emil Jepsen, Tommy An-
dersen (Horsens – Hedensted) ), Gert Møller (Århus øst), Pelle Ander-
sen-Harild (Frederikssund), Per Fynboe, Claus Jørgensen (Holbæk), 
Anja Eberhardt (Sorø). 

3.1.85 ÆF TIL S. 19, LINJE 59-85
Afsnittet “Mindre transportbehov gennem en bæredygtig byudvik-
ling” erstattes af: 
Bæredygtig byudvikling
På 50 år er de danske byers areal tredobbelt. Det er udtryk for, at 
stadig flere mennesker bor i byerne, at mange bor i større boliger og 
at flere bor alene. Det betyder at byerne spreder sig mere og mere. 
Samtidig forsvinder de små arbejdspladser og butikker til fordel for 
store domiciler og indkøbscentre. Det betyder bl.a. at biltrafikken 
øges.  Løsningen er ikke at bygge tættere og højere i byerne, da det-
te går ud over luft, rum og lys.

Bl.a. for at forkorte transportafstande og fremme gang og cykling 
skal boliger, indkøb og fritid integreres i et geografisk afgrænset og 
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attraktivt rum – og så vidt muligt kombineres med arbejdspladser. 
Størrelsen på indkøbscentrene må derfor begrænses, så de lokale 
dagligevarebutikker i boligområderne kan overleve.

Biler fylder meget i byerne – uanset om de kører på el, benzin 
eller diesel og både når de bruges og ikke bruges. Derfor skal det 
være muligt at lave miljøzoner og trængselsringe. Parkeringsarea-
ler bør placeres i udkanten af byerne, så kun nødvendige beboer-
parkeringer findes i bykernerne. Dermed frigives parkeringsplads-
arealer, som kan bruges til beboelse eller grønne områder ligesom 
de mange parkeringspladser langs vejene kan omlægges til bus-
baner.

For at det kan hænge sammen, er det helt afgørende at den of-
fentlige transport afgår ofte, er billig og kan transportere os derhen 
hvor vi skal, på kort tid og uden unødige skift og ventetid.

Kommunerne skal derfor have langt større frirum til at skabe for-
nuftig byudvikling, der begrænser transportbehov og ikke skaber af-
hængighed af biler, men derimod skaber plads til kollektiv trafik, cyk-
ler og menneskers liv og fællesskaber.

Samtidig skal vi modvirke urbaniseringen ved at gøre landdi-
strikterne mere attraktive. Det betyder at vi ikke må lukke de små 
skoler og institutioner og vi må skabe lokale arbejdspladser. Det 
kunne f.eks. være ved at etablere offentlig produktion til kommu-
ner, regioner og stat i disse områder. Der må desuden være hyp-
pig og billig offentlig transport fra landdistrikter til byerne, evt. I 
form af velorganiseret offentlig samkørsel. Desuden må de sto-
re byer afstå fra den evige jagt på vækst, for at tiltrække stær-
ke skatteborgere.

Begrundelse

Det oprindelige forslag siger, at vi tilstræber en større grad af for-
tætning i byerne. Dette begrundes med at byerne er vokset, og der 
dermed er mere transport fra en ende af byen til en anden. Men at 
problemet løses ved at bygge højere og tættere, er uholdbart, da det 
ødelægger luft, lys og rum i byerne. Samtidig er det utopi at tro, at vi 
kan presse al tilvæksten ind i byerne ved at nedlægge nogle parke-
ringspladser og bruge uudnyttede grunde, som forslaget lægger op 
til. Så meget plads er der ikke tilovers.

Det oprindelige forslag har en fornuftig “bilerne ud af byen” til-
gang, men for få ideer til, hvad der skal til for at lykkes med dette. 
Sidst men ikke mindst, siger det oprindelige forslaget, at vi skal styr-
ke landdistrikterne, men intet om hvordan. Dette ændringsforslag 
repræsenterer altså en anden holdning til fortætning af byerne samt 
uddyber trafik og landdistriktspørgsmålet.

Stillet af Lone Degn, Århus, Niels Overgaard Hansen, Randers, Marie 
Lassen, Århus, Allan Krautwald, Svendborg, Hans Jørgen Vad, Århus, 
Tina Vejby, Halsnæs, Alvin Mosegaard Jensen, Faaborg-Midtfyn, Hele-
na Jørgensen, Helsingør

3.1.86 ÆF TIL S. 19, LINJE 60-62
Sætningen “Det er udtryk for …” erstattes af:
Det er udtryk for, at stadig flere mennesker bor i byerne, og at byer-
ne har spredt sig mere og mere.

Begrundelse

Ordet ”men” virker oftest som en stopper for meningen og kan annul-
lere den foranstående tekst.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.87 ÆF TIL S. 19, LINJE 64
Linje 64: ”Nybyggeri bør frem for alt ske...” erstattes med 
”I de større byer bør nybyggeri frem for alt ske...”

Begrundelse

Det, der er fornuftigt i København, er ikke nødvendigvis det rigtige i 
mindre bysamfund. Et fuldstændigt stop for muligheden for at etab-
lere nye byområder står i modsætning til etableringen af nye, mere 
energi- og miljørigtige bydele, og det står i modsætning til den de-
centrale udvikling af helt små bysamfund og landsbyer. Hvis vi skal 
lykkes med denne store omstilling til økologi og klimavenlighed, er vi 
nødt til at bygge på lokal selvbestemmelse og entusiasme. Det opnår 
vi ikke ved at dekretere et totalt stop. Omvendt anerkender vi med 
dette forslag fortsat de gode intentioner og ideer i byfortætning, når 
det er den bedste løsning.

Stillet af Svendborg afdeling

3.1.88 ÆF TIL S. 19, LINJE 64
Linje 64 ændres til:
...fortætning af byerne med respekt for bymiljøets kvalitet, lys og luft. 
Nybyggeri bør frem for alt...

Begrundelse

Byfortætning kan indebære overbebyggelse og frit spil for højhus-
byggeri.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.89 ÆF TIL S. 19, LINJE 84-85
Sætningen ”Samtidig gælder det også om at gøre landdistrikterne 
mere attraktive for at imødegå noget af urbaniseringen.” slettes.

Begrundelse

Det er et uafklaret spørgsmål, om ’urbanisering’ er negativt i forhold 
til transportarbejde. Som vilkårene er i dag, er det snarest modsat. 
Spredt bosætning giver umiddelbart mere transportarbejde, dårlige-
re vilkår for kollektiv transport og dermed mere privatbilisme. Alt for 
udstrakte byer giver også vanskeligheder. Begge dele kan der æn-
dres på ved ændrede by- og bosætningsstruktukturer. Urbanisering 
kan ske i små og store enheder, og bosætning i landdistrikterne kan 
ske spredt og mindre spredt. Transportarbejdet og CO2-regnskabet 
vil afhænge af disse strukturer. Også transportformer og drivmidler 
kan komme til at se anderledes ud, end i dag. Der er mange fakto-
rer - også flere end nævnt her - og et kompliceret sammenspil mel-
lem dem. Det er sikkert, at både byer og landdistrikter kan og skal 
have en rolle i fremtidens bæredygtige samfund. Men problemer og 
muligheder bør vurderes og diskuteres samlet, før vi kommer med 
en ’løsning’.

Stillet af Annette Thierry, Helsingør

3.1.90 ÆF TIL S. 19, LINJE 84-85
Sætningen erstattes af:
Samtidig gælder det også om at gøre landdistrikterne mere attrakti-
ve for at tiltrække befolkning.

Begrundelse

Et mod-/begrænsende-/ikke-udtryk kan virke nedbrydende for ly-
sten til at gøre noget.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn



35Årsmøde 2018

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

3.1.91 ÆF TIL S. 19, LINJE 102 FF.
I kapitlet “7. Råstoffer, produktion og forbrug” ændres “cirkulær øko-
nomi” til “cirkulær produktion” på følgende måde:
Linje 104-105: “... og for en cirkulær økonomi” slettes og erstattes af:
… bortskaffelse. Enhedslisten arbejder for en cirkulær produktion, der 
radikalt …”

Næste side: Afsnitsoverskriften “Cirkulær økonomi” ændres til “Cir-
kulær produktion”.
I første sætning i afsnittet ændres fra “... den cirkulære økonomis 
principper, …” til:
“... den cirkulære produktions principper, …”

Sidste sætning i afsnittet ændres fra “For at omstille til en bæredyg-
tig kredsløbsøkonomi må vi derfor …” til:
“For at omstille til en bæredygtig kredsløbsproduktion må vi derfor …”

Begrundelse

Cirkulær Økonomi er en rigtig vældig god ide. Men det er ikke det, der 
beskrives i pkt.7: RÅSTOFFER, PRODUKTION OG FORBRUG.

Her beskrives derimod Cirkulær Produktion, hvilket også er en rig-
tig vældig god ide. Derfor foreslås en justering af sprogbrug:

Stillet af Lisbeth Bang Hansen, Halsnæs

3.1.92 ÆF TIL S. 19, LINJE 103-104
Linjerne 103-104, der lyder ”en produktion, der ikke belaster miljø og 
klima” erstattes med 
”en produktion med en minimal belastning af miljø og klima”.

Begrundelse

Hvor mennesker bor og arbejder, vil der alle dage være en vis belast-
ning af omgivelserne, uanset hvilken teknologi vi benytter os af. Helt 
at fjerne den belastning kan ikke lade sig gøre.

Stillet af Svendborg afdeling

3.1.93 ÆF TIL S. 19, LINJE 118-120
Sætningen “Der må fastsættes …”erstattes af:
Der må fastsættes mål på kortere og længere sigt – både for øget 
ressourceproduktivitet og for reduktion af Danmarks direkte og indi-
rekte forbrug af de forskellige råstoffer.

Begrundelse

Et mod-/begrænsende-/ikke-udtryk kan virke nedbrydende for ly-
sten til at gøre noget.

Stillet af Kirsten V. Andersen, Christianshavn

3.1.94 ÆF TIL S. 20, LINJE 30
Sætningen “Når det gælder de “biologiske næringsstoffer”, er der 
grænser for, hvor meget industrien kan bruge, før det går ud over bio- 
diversiteten, jordbundskvaliteten og madproduktionen.” slettes.

Begrundelse

Det er helt og aldeles udforståeligt for os, hvad der menes med dis-
se formuleringer.

Stillet af Af Østfyn afdeling

3.1.95 ÆF TIL S. 20, LINJE 43
Sætningen ”Det skal være forbudt at forkorte et produkts levetid for 
at øge udskiftningsfrekvensen.” ændres til:
”Det skal være forbudt at forkorte et produkts levetid for at øge ud-
skiftningsfrekvensen og offentlige institutioner skal i videst mulige 
omfang undgå at påtvinge masseudskiftning af teknologisk udstyr 
som f.eks. fjernsyn, radio, telefon og computer.”

Begrundelse

Den konstante masseudskiftning og tvungne opdatering af elektro-
nisk udstyr belaster miljøet, både energi/CO2 – mæssigt og råstof-
mæssigt. Desuden, da det digitale samfund er umådeligt sårbart 
overfor fjendtlige angreb, lige fra hacking til direkte militære trusler, 
skal gammeldags, analoge alternativer (radio, fjernsyn, papirbreve 
og land – line telefon) være en tilgængelig mulighed

Stillet af Peter Eckardt, Gribskov, Jonas Paludan, Roskilde, Rolf Czesk-
leba-Dupont, Lejre, Christian Bundgård, Syddjurs, Kirsten Lundgaard 
Faaborg-Midtfyn, Jytte Taono Faaborg-Midtfyn, Rune Colin Rasmus-
sen Faaborg-Midtfyn og Gribskov afdeling

3.1.96 ÆF TIL S. 20, LINJE 99
Linje 99 ændres til:
...fagbevægelse, forbruger- og miljøbevægelser...

Begrundelse

Forbrugerbevægelsen omfatter bl.a. de almennyttige boligforenin-
ger, coop og forskellige former for forbrugsforeninger.

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

Kommentar fra HB: Forslaget indarbejdes.

3.1.97 ÆF TIL S. 20, LINJE 103
Linje 103 ændres til:
...demonstrationer i ind og udland til ændret forbrugeradfærd og 
selvorganiserede fællesskaber...

Stillet af Blågård, Indre Nørrebro - Røde Firkant, Nørrebro Park, Ydre 
Nørrebro samt Peter Eckardt, Gribskov, Lis Schertiger-Nielsen, Chri-
stianshavn

3.1.98 ÆF TIL S. 20, LINJE 130
Det grønne program skal indbefatte henvisninger/links til Enhedsli-
stens grønne delprogrammer, hvor sådanne er formuleret, f.eks. En-
hedslistens Hav og Fiskeripolitiske Program.

Begrundelse

Det faglige indhold i et politisk program må nødvendigvist være be-
grænset i forhold til det principielle, men interesserede må have let 
tilgang til mere detaljeret viden om baggrunden samt de implemen-
teringsmuligheder, der ligger i de enkelte afsnit.

Stillet af Peter Eckardt, Gribskov, Jonas Paludan, Roskilde, Rolf Czesk-
leba-Dupont, Lejre, Christian Bundgård, Syddjurs, Kirsten Lundgaard 
Faaborg-Midtfyn, Jytte Taono Faaborg-Midtfyn, Rune Colin Rasmus-
sen Faaborg-Midtfyn og Gribskov afdeling
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4. INDKOMNE FORSLAG 
4.1 SYNLIG SYSTEMKRITIK
Enhedslistens hjemmeside suppleres med rubrikken: “systemkritik”.

Begrundelse

Enhedslistens hjemmeside er forsynet med rubrikker som: “social”, 
“miljø og fødevare”, “kirke og religion”, osv. En rubrik med betegnel-
sen: “systemkritik” kunne være et beskedent bidrag til at gøre En-
hedslistens systemkritiske profil lidt mere synlig.

Forslaget om en systemkritisk rubrik har tilslutning fra et fælles 
møde mellem Kvindeudvalget og Politisk Økonomisk Udvalg, hvor der 
var enighed om, at vi savnede systemkritikken i Enhedslistens profil. 
Vi har formidlet opfordringen i et læserbrev i R+G, men det har ikke 
båret frugt. En årsmødevedtagelse bliver derfor vejen.

Stillet af Gunna Starck (Indre By), Søren Kolstrup (Lolland), Per Bregen-
gaard (Blågård), Gitte Pedersen (Nørrebro Park), Karen Nygård (Århus)

Kommentar fra HB
HB anbefaler at forslaget ikke behandles på årsmødet.

4.2 ENHEDSLISTEN OG EN KOMMENDE REGERING
Hvis det efter næste valg bliver muligt med en socialdemokratisk le-
det regering, kan Enhedslistens linje ikke blive en gentagelse af vo-
res strategi ift. Thorning-regeringen. Den gik overvejende på parla-
mentarisk at “trække regeringen til venstre”, hvilket på ingen måde 
lykkedes.

Derfor slog vi i en årsmødevedtagelse fra 2015 fast, at vores ho-
vedopgave ikke er “at forsøge at sikre små korrektioner af Socialde-
mokraternes fejlslagne politiske kurs. Vi er venstrefløj i vores egen ret 
med vores eget projekt og vores egen kurs”. Udmøntningen af det-
te skal bl.a. ske via folkelig aktivitet i bevægelser og græsrodsorga-
nisationer.

Dermed står det klart, at vi ikke kan være et støtteparti for en så-
dan regering, ligesom vi heller ikke ser nogen mening i at indgå i for-
handlinger om regeringsgrundlaget. Et forhold, som forstærkes af, at 
det i så fald kunne blive sammen med Dansk Folkeparti. Enhedslisten 
har intet at gøre i dette selskab.

Parlamentarisk grundlag
Derimod kan vi godt være en del af en sådan regerings parlamenta-
riske grundlag i den betydning, at vi ikke på forhånd vil være en del 
af et flertal mod en sådan regering. Ligesom vi også kan pege på SD 
op til en dronningerunde, da vi ikke vil bane vejen for en fortsat bor-
gerlig regering.

Men vi vil også være i klar opposition til en sådan SD-ledet rege-
ring, og vi vil møde den med klare politiske krav, som vi også vil mo-
bilisere folkelige bevægelser bag. Vores oppositionsrolle skal dog ikke 
forhindre os i parlamentarisk at stemme for enhver forbedring, som 
et sådant folkeligt pres kan fremtvinge fra regeringens side.

For at sætte yderligere kraft bag kravene opfordrer vi SF og Alter-
nativet til at stå sammen med os og bevægelserne om at presse en 
socialdemokratisk ledet regering til at opfylde dem.

Parlamentarisk sikkerhedsnet?
Som oppositionsparti vil vi heller ikke være et parlamentarisk sikker-
hedsnet for en sådan regering. Og vi kan ikke udelukke, at der opstår 
situationer, hvor vi kan se os nødsaget til at møde den med et mis-
tillidsvotum. Fx ved krænkelser af fundamentale folkelige interesser 
som under lærerlockouten og i DONG-sagen.

I bedste fald vil det tvinge regeringen til at bøje sig. I værste fald 
kan det udløse et valg – hvilket også vil være at foretrække i situatio-
ner, hvor regeringen (og de andre etablerede partier) har et stort fler-
tal af befolkningen imod sig.

Bevægelse skaber forandring
Der skal ikke være tvivl om, at vi hellere ser en socialdemokratisk le-
det regering end en fortsættelse af den nuværende borgerlige rege-
ring. Men vi minder om, at det var under den borgerlige regering, at 
en folkelig bevægelse vandt den første sejr i lang tid, nemlig da Løk-
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ke blev tvunget til at opgive omprioriteringsbidraget efter landsdæk-
kende demonstrationer.

Derfor er det ikke alene regeringens farve, som er afgørende – men 
hvilken bevægelse, der kan opbygges udenfor Folketinget.

Begrundelse

Vores formål med at stille et forslag til regeringsvedtagelse er først 
og fremmest at få debatten op på årsmødet på en så forpligtende 
måde, at medlemmerne får et reelt ejerskab til det, som vi beslutter. 
Vi er uforstående overfor, at et flertal i hovedbestyrelsen ikke engang 
har ønsket at få sit forslag ud til debat og vedtagelse.

Havde HB gjort det, kunne vi måske have nøjedes med at stille nog-
le ændringsforslag til dette – hvilket desværre ikke er muligt.

Stillet af Bestyrelserne i Enhedslisten Favrskov, Enhedslisten Randers 
og Enhedslisten Århus.

Kommentar fra HB
Det behandles under punktet Den politiske situation

4.2.1 ÆF TIL 4.2 ENHEDSLISTEN OG EN KOMMENDE  
REGERING
Første afsnit (linje 23-37) ændres til:
“Når det efter et valg bliver muligt med en socialdemokratisk ledet 
regering, Skal Enhedslistens ikke gentage strategien ift. Thorning-re-
geringen. Den gik overvejende på parlamentarisk at “trække regerin-
gen til venstre”, hvilket på ingen måde lykkedes.

Derfor slog vi i en årsmødevedtagelse fra 2015 fast, at vores ho-
vedopgave ikke er “at forsøge at sikre små korrektioner af Socialde-
mokraternes fejlslagne politiske kurs. Vi er venstrefløj i vores egen ret 
med vores eget projekt og vores egen kurs”. Udmøntningen af det-
te skal bl.a. ske via folkelig aktivitet i bevægelser og græsrodsorga-
nisationer.

Dermed står det klart, at vi ikke kan være et støtteparti for en så-
dan regering, ligesom vi heller ikke ser nogen mening i at indgå i for-
handlinger om regeringsgrundlaget. Et forhold, som forstærkes af, at 
det i så fald kunne blive sammen med Dansk Folkeparti. Enhedsli-
sten har intet at gøre i dette selskab. Vi bør istedet pege på os selv.” 

Afsnittet “Parlamentarisk grundlag” ændres til:
Vi kan ikke længere være del af en sådan regerings parlamentariske 
grundlag heller i den betydning, at vi på forhånd vil være en del af 
et flertal mod en sådan regering. Ligesom vi heller ikke kan pege på 
SD op til en dronningerunde, da vi ikke vil bane vejen for en fortsat 
asocial og liberalistisk/fascistisk linie -En linie som ikke tager hånd 
om de svage men støtter uligheden i vores samfund, en linie som er 
stærkt højreorienteret og fuld af nationalistiske ideer. Vi vil være i 
klar opposition til en sådan SD-ledet regering, og vi vil møde den 
med klare politiske krav, som vi også vil mobilisere folkelige bevæ-
gelser bag. Vores oppositionsrolle skal dog ikke forhindre os i parla-
mentarisk at stemme for enhver forbedring, som et sådant folkeligt 
pres kan fremtvinge fra regeringens side.

For at sætte yderligere kraft bag kravene opfordrer vi SF og Alter-
nativet til at stå sammen med os og bevægelserne om at presse en 
socialdemokratisk ledet regering til at opfylde dem.

Vi - Ø - peger på os selv til en forandring! -og FOR forandring! -Vi 
kan ikke længere pege på socilaldemokraterne de har vist sig un-
der Mettes ledelse at transformere sig til et asocialt fascistparti (Et 
parti som IKKE tager hånd om de svage men støtter uligheden i vo-
res samfund og et parti som har stærkt højreorienterede og natio-
nalistiske idéer) Vi finder det svært hvis ikke umuligt at lægge stem-
mer til!!!! 

Stillet af Janne Toft-Lind, Slagelse

4.2.2 ÆF TIL 4.2 ENHEDSLISTEN OG EN KOMMENDE  
REGERING
Linjerne 22 – 74 slettes og erstattes af følgende:
Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik der i 
mere end 20 år har været ført af skiftende Venstre- eller Socialde-
mokratisk ledede regeringer. Enhedslistens politiske ambition be-
grænser sig ikke til at sikre små korrektioner af Socialdemokratiets 
fejlslagne politiske kurs.

Reformer indført under den sidst socialdemokratiske ledede rege-
ring, banede vejen for først V og siden VLAK regeringens fattigdoms-
gørende reformer. Enhedslisten vil til en socialdemokratisk ledet re-
gering, eller en regering hvor Socialdemokraterne indgår, stille krav 
om, at Fleksjob-, Førtidspensions- og Sygedagpengereformen sam-
men med kontanthjælpsreformen, kontanthjælpsloftet, Integrati-
onsydelse og 225 timers reglen tilbagerulles og enhver tale om at op-
rette ”danske” flygtningelejre i Nordafrika eller lignende, herunder til-
slutning til VLAK regeringens aktuelle, såkaldte Ghettoplan, opgives. 

Siden valget i 2015 har Socialdemokraterne etableret et tættere 
samarbejde med Dansk Folkeparti og Venstre, hvor retorik og poli-
tik omkring reformramte og flygtninge er langt fra, hvad vi som so-
cialister kan acceptere. Enhedslisten har intet at gøre i dette selskab.

Enhedslisten holder fast i de røde linjer og er i klar opposition til al 
neoliberal nedskæringspolitik. Enhedslisten vil være med til at udvik-
le velfærd og ikke deltage i afviklingen af velfærd.

Begrundelse

Enhedslisten Gentofte har vedtaget dette på et medlemsmøde, da vi 
finder Hovedbestyrelsens vedtagelse for vag og ikke udgør det tyde-
lige signal til Socialdemokraterne som holder fast i at Enhedslisten er 
et autentisk feministisk socialistisk parti. 

Reformer og nedskæringer i offentlige institutioner rammer pri-
mært enlige kvinder og har store konsekvenser for børn der vokser 
op i fattigdom. Enhedslisten bør være tydelige i vores kritik af finans-
pagt og budgetlov, samt påpege at der er både råd og mulighed for 
at udvikle velfærd. 

Stillet af Gentofte Afdeling

4.3 VORES UNGDOMSARBEJDE FOREGÅR I SUF
SUF er den ungdomsorganisation som Enhedslisten samarbejder 
med. Det har det været siden SUFs stiftelse i 2001 og det blev be-
kræftet på Enhedslistens årsmøde i 2012, hvor vi vedtog udtalelsen 
”Enhedslisten og ungdommen: Solidaritet med SUF!”

I den udtalelse fremgik det bl.a. at ”Vi har intet behov for to kon-
kurrerende ungdomsorganisationer med sympati med Enhedslisten. 
Det er en unødvendig splittelse, som vil svække arbejdet og måske 
det, der er værre – især i provinsbyer, hvor bare én ungdomsorgani-
sation har svære betingelser.” og ”Derfor afviser vi enhver tanke om 
at nedtone samarbejdet med SUF eller der skal opbygges alternati-
ver til SUF.” Det mener vi stadig. Vi skal fortsat prioritere at udvikle en 
ung generation af socialister, som er systemkritiske, selvstændige og 
har gjort egne organisatoriske og politiske erfaringer.

Derfor skal Enhedslisten heller ikke opbygge interne ungdomsor-
ganiseringer udenom SUF eller i konkurrence til SUF. Til gengæld er der 
brug for øget støtte og opbakning til SUF, så vores ungdomsarbejde 
kan blive stærkere.

Vi skal bruge de muligheder vi har, både i afdelinger og som lands-
organisation, til at understøtte dannelse af SUF lokalgrupper og til at 
støtte og styrke SUF.

Begrundelse

I det forgangne år godkendte forretningsudvalget at bruge 130.000 
kr. på en såkaldt ”ungdomsfestival”, der blev arrangeret af Enhedsli-
sten udenom SUF. HB stemte sågar nej til et forslag om, at Enhedsli-
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sten skulle arrangere ungdomsfestivalerne i samarbejde med SUF. Ef-
terfølgende har HB besluttet, at der fremadrettet skal afholdes to 
lignende arrangementer om året. Det skete på trods af protester fra 
en massiv flok af unge medlemmer, der både på skriftligt og mundt-
ligt forklarede hovedbestyrelsen, hvorfor det er klogt og vigtigt at 
fastholde et selvstændigt ungdomsarbejde, hvor det er de unge selv, 
der organiserer sig sammen, planlægger seminarer, aktiviteter, akti-
visme og meget andet. Det blev også forklaret, hvorfor det vil være 
en svækkelse af dette arbejde, hvis der laves konkurrerende ung-
domsarbejde internt i Enhedslisten. Det er vigtigt for vores partis 
opbygning, arbejde og troværdighed, at vi lytter til erfaringerne fra 
hverdagens eksperter, når vi skaber politik – om det er lærere i vo-
res undervisningspolitik, sygeplejersker i vores sundhedspolitik eller i 
dette tilfælde unge i vores ungdomspolitik.

Disse begivenheder gør det nødvendigt, at årsmødet står fast på 
beslutningen fra 2012 om solidaritet med SUF og gør det klart at en 
afvisning af konkurrerende arbejde til SUF, naturligvis også betyder 
en afvisning af intern konkurrerende ungdomsorganisering i Enheds-
listen. Ungdomsarbejdet skal komme fra unge selv!

Stillet af Jeppe Studtmund Andersen, Skanderborg, Anne Hegelund, 
Aarhus, Kirstine Boesen Jansdorf, Aarhus, Sigurd Leth Lyk, Aarhus, Mor-
ten Jensen, Aarhus, Robin Aagaard Jæger, Aarhus, Anastasia Kratsch-
mer, Aarhus, Asbjørn Steimle Pedersen, Aarhus, Aksel Rosager Johan-
sen, Aarhus, Frederik Olsen, Aarhus, Rune Popp, Aarhus, Andreas Fey, 
Aarhus, Trine Simmel, Valby, Lea Fadakar, Valby, Ina Woods, Nord-
vest, Freja Kirchert, Nordvest, Kasper van der Velden, Nordvest, Tama-
ra Rønbach, Nordvest, Martin Werner Witting, Nordvest, Anne Kristine 
Baldus, Nordvest, Sally Morks, Nordvest, Ole Koed, Nordvest, Martin 
Mimoza Murati, Amager Øst, Silas Marker, Amager Vest, Olivia Bor-
chmann, Albertslund, Magnus Esmark, Albertslund, Jannis Dimitrios 
Tsatsaris, Brønshøj-Husum, Mette Fink Kjærgaard, Brønshøj-Husum, 
Mikkel Hedegren, Brøndby, Yasmin Björndal Aqri, Nørrebro, Lærke Ha-
gen Aagaard, Nørrebro, Victoria Velásquez, Vesterbro, Sofie Holten 
Møller, Frederiksbjerg, Nicolas Jones Pedersen, Indre Nørrebro, Emma 
Rung Frost Nielsen, Indre By, Tobias Knudsen, Hillerød, Marcus Rigen-
strup, Glostrup, Alexander Tang, Slagelse, Alex Bergkvist, Kalundborg, 
Luca Lægdsgaard Madsen,  Odense, Mathias Jæger, Odense, Rasmus 
Emil Hjort, Køge, Mathias Hamza Mirza, Aalborg, Ezra Lundtoft Thom-
sen, Aalborg

Kommentar fra HB
Behandles under Indkomne forslag.

4.3.1 ÆF TIL 4.3 VORES UNGDOMSARBEJDE  
FOREGÅR I SUF
Teksten erstattes af: 
1. Enhedslisten arrangerer 2 landsdækkende træf/seminarer om året 
målrettet Enhedslistens unge medlemmer (medlemmer under 30 år). 
Formålet er at sikre en bedre og mere målrettet Enhedsliste indsats 
i forhold til vigtige ungdomspolitiske spørgsmål og aktiviteter, give 
disse en mere central placering i Enhedslistens arbejde og styrke 
samarbejdet mellem unge, der er aktive i hhv. Enhedslisten og i SUF, 
samt aktivere flere i det selvstændige ungdomsarbejde og gøre over-
gangen mellem SUF og Enhedslisten lettere. De to træf skal koordi-
neres med SUF’s arbejdsplan så de ikke kolliderer med eller ligger for 
tæt på andre nationale SUF arrangementer eller på SUF’s stormøder. 
Der afsættes 100.000 kr til formålet i budgettet for 2018. 

2. HB diskuterer på 1-2 årlige møder de politiske prioriteringer med 
SUFs ledelse, hvilke fælles aktiviteter, de to organisationer vil gen-
nemføre og hvordan vi i øvrigt kan understøtte hinandens aktiviteter. 
Det vurderes her, om samarbejdsaftalen skal justeres. 

3. HB opfordrer regioner og afdelinger til at diskutere, hvordan de 
kan støtte op om etableringen af SUF lokalgrupper i deres områder, 

hvordan de kan styrke samarbejdet med SUF og støtte op om vigtige 
mobiliseringer i ungdommen, samt hvordan de kan bidrage til en let-
tere overgang mellem SUF og Enhedslisten. Ligeledes diskuteres det-
te løbende mellem Enhedslistens ledelse og SUF samt hvordan de kan 
udvikle samarbejdet med SUF. 

4. Nye initiativer i ungdomsarbejdet, der udspringer af denne 
HB-beslutning, skal ses som en opprioritering af ungdomsarbejdet. 
Det må derfor ikke ske på bekostning af det nuværende niveau for 
økonomisk støtte og samarbejde med SUF, men finansieres af en øget 
samlet bevilling til ungdomsarbejde. 

Enhedslisten ønsker at styrke ungdomsarbejdet på venstrefløjen. Ud-
gangspunktet for dette arbejde, er Enhedslistens samarbejdsaftale 
med SUF og årsmødets beslutning i 2012 om ”Enhedslisten og ung-
dommen: Solidaritet med SUF”. 

Konkrete tiltag: Enhedslisten inviterer SUF’ til, i samarbejde med En-
hedslistens organisationsteam, at udarbejde en guide til Enhedsli-
stens afdelinger om hvordan man bidrage til at etablere en SUF lo-
kalgruppe i sit område. 

Enhedslisten forpligter sig på to gange årligt at udsende et SUF-ny-
hedsbrev til medlemmer af Enhedslisten under 30 år, med oprekla-
mering af SUFs aktiviteter og opfordring til indmeldelse i SUF. 

Enhedslisten inviterer SUF til i fællesskab at lave retningslinjer for 
ved hvilken type arrangementer SUF har ret til at få aktiviteter opre-
klameret via Enhedslistens sociale medier, på linje med udvalg m.m. 
i Enhedslisten. 

Enhedslisten inviterer SUF til at få en fast side i Rød+Grøn, som SUF 
selv råder over, i samarbejde med redaktionen på Rød+Grøn. I for-
bindelse med Organisationsnyt og andre relevante nyhedsmails i En-
hedslisten, skal SUF fast inviteres til at få relevante SUF-arrangemen-
ter med i nyhedsmailen. 

Enhedslisten tilbyder SUF praktisk hjælp til at organisere et semi-
nar i 2018, som er henvendt til medlemmer af SUF og unge medlem-
mer af Enhedslisten, som har til formål at bidrage til opbygningen 
af flere SUF-lokalgrupper over hele landet, og som indeholder både 
politiske og praktiske oplæg. Programmet for seminaret udarbejdes 
af SUF og Enhedslisten i fællesskab. SUFs medlemsblad udsendes til 
medlemmer af HB og til alle kontaktpersoner for Enhedsliste-afde-
linger. Enhedsliste-medlemmers mulighed for at modtage bladet op-
reklameres fast i Rød+Grøn. Formålet er at give Enhedslisten en bed-
re indsigt i hvad der sker i SUF med henblik på at gribe muligheder for 
fælles aktiviteter når det er relevant.

Begrundelse

Hovedbestyrelsens vedtagelse den 2. december 2017, som hermed 
sættes til afstemning på Årsmødet.

Stillet af Per Clausen, Aalborg, Jakob Nerup, Frederiksberg, Jakob 
Sølvhøj, Herlev, Marianne Frederik, Amager Øst, Maja Albrechtsen, År-
hus, Daniel Panduro, Frederiksberg, Else Kayser, Århus, Rasmus Falck 
Østergaard, Aalborg, Anne Overgaard Jørgensen, Ydre Nørrebro, Al-
lan Ahmad, Blågård, Rosa Lund Blågård, og Mikkel Warming, Sydhav-
nen, Louise Hvelplund, Hjørring

4.4 ENHEDSLISTEN SKAL UD AF BEVILLINGSAFTALEN  
FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
I slutningen af 2017 valgte Enhedslistens Folketingsgruppe at tilslut-
te sig aftalen om et nyt bevillingssystem for de videregående ud-
dannelser. Aftalen indeholder en række konkrete forringelser og er 
samlet set udtryk for et klart ideologisk, neoliberalt højreskred, der 
er et brud med Enhedslistens hidtidige linje på uddannelsesområ-
det.

Aftalen rummer en række stærkt problematiske elementer: Der 
indføres beskæftigelsestaxameter, der straffer uddannelser, hvor be-
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skæftigelsen ligger lidt under gennemsnittet. Hermed presses marke-
dets og erhvervslivets kortsigtede behov ind i uddannelsesplanlæg-
ningen. Der indskrives rigide fremdriftskrav direkte i finansierings-
modellerne, der straffer uddannelserne, hvis de studerende er mere 
end 3 måneder forsinkede. Og der indføres direkte ministeriel politisk 
styring som en del af det nye grundtilskud, der underminerer den lo-
kale medbestemmelse blandt studerende og ansatte.

Enhedslisten har hidtidig konsekvent kritiseret og modarbejdet 
at presse de studerende hurtigere igennem, at tilpasse uddannel-
serne efter erhvervslivets kortsigtede behov og at undergrave den 
lokale medbestemmelse. Det er derfor et brud med vores hidtidi-
ge retning i uddannelsespolitikken at lægge stemmer til denne af-
tale. En række centrale elementer er i direkte modstrid med den so-
cialistisk uddannelsespolitik, som Enhedslisten skal stå for. Til gen-
gæld bringer vores opbakning til aftalen os på den forkerte side af 
kommende protester mod den øgede neoliberale markedsgørelse 
af vores uddannelser.

Derfor udtrykker årsmødet kritik af beslutningen om at deltage i 
aftalen om et nyt bevillingssystem for videregående uddannelser og 
beder Enhedslistens Folketingsgruppe om hurtigst muligt at trække 
sig fra aftalen igen.

Begrundelse

I Enhedslisten har vi indtil nu været konsekvente i vores kritik af de re-
former, der over de seneste år er væltet ind over uddannelsessystemet 
og har været med til at presse de studerende hurtigere igennem, ind-
føre øget markedsgørelse og skære i tilskud og studiepladser. Vi stem-
te som det eneste parti imod fremdriftsreformen i 2013, vi stod uden-
for aftalen om dimensionering i 2014 og vi har hidtil kritiseret tiltag, der 
skal koble beskæftigelsesfrekvens og finansiering. Så sent som i 2017 
kaldte Bruno Jerup således forslaget om et beskæftigelsestaxameter 
for ’forrykt’. Det er derfor et brud med vores hidtidige linje at lægge 
stemmer til en reform, som indskriver stramme fremdriftskrav og mar-
kedsgørelse direkte ind i finansieringssystemet.

I en tid hvor unge og studerende er mere pressede og stressede 
end nogensinde, skal vi ikke støtte en reform, der endnu en gang læg-
ger op til at piske de studerende hurtigere igennem deres uddannel-
ser. Selvom den andel af uddannelsernes midler, der er bundet op på 
fremdrift, er mindre, er kravene til, hvor hurtigere de studerende skal 
være, endnu strammere end tidligere.

Vi skal hellere ikke støtte op om at straffe uddannelser, hvor be-
skæftigelsesfrekvensen for nyuddannede er lidt mindre en gennem-
snittet. Det vil for det første straffe de uddannelser, hvor de stude-
rende er lidt længere om at komme i arbejde. Det vil blandt andet 
ramme de humanistiske uddannelser, der i forvejen er hårdt ramt 
af besparelse, og studiesteder i yderområderne, hvor det ofte tager 
lidt længere tid at komme i arbejde end i de store byer. Det kan be-
tyde fyringer, færre studiepladser og i yderste konsekvens lukninger 
af uddannelser.

Samtidig vil beskæftigelsestaxametret presse en masse kortsigte-
de og skadelige elementer ind i uddannelserne til skade for de pro-
gressive, kritiske og nytænke elementer, der bør været helt afgøren-
de i vores uddannelsessystem. Vi skal have uddannelser, hvor stude-
rende og forskere frit og kritisk kan kaste lys over udfordringer såsom 
klimaforandringer, fattigdom og racisme - uden hele tiden at skul-
le have i baghovedet, om den slags nu også passer ind i erhvervsli-
vets behov. Det handler ikke om, at uddannelserne skal isolere sig fra 
samfundet, men om at vi skal kunne undersøge samfund, mennesker, 
tanker og natur frit og kritisk uden konstant at skulle vurdere, hvor-
dan markedskræfterne vil bedømme os.

Endeligt skal vi skal ikke støtte yderligere politisk styring, hvor Sø-
ren Pind eller en anden given minister kan bestemme hvilke retninger 
vores uddannelser skal gå med sparekniven hængende som trussel 
over hovederne på dem. Der er brug for langt mere demokratisk ind-
flydelse til studerende og medarbejdere – ikke mindre.

Det er netop markedsgørelse, fremdrift og afdemokratisering, som 
studerende og undervisere har protesteret imod både i forbindel-
se med protester som ”Et andet universitet” og igennem Dansk Ma-
gisterforening, Danske Studerendes Fællesråd og andre etablerede 
bevægelser.

Med vores indtræden i aftalen stiller vi os på den forkerte side af 
en socialistisk uddannelsespolitik, men vi stiller os også på den for-
kerte side af kommende protester fra almindelige studerende og un-
dervisere og fra bevægelserne, når konsekvenserne af den neolibe-
rale uddannelsessyring begynder at vise sig.

Derfor skal vi ud hurtigst muligt. Vi skal kunne kritisere aftalen og 
dens mange kritiske elementer uden at fremstå hykleriske, og vi skal 
med troværdighed kunne bakke op om kommende protester og pege 
dem i en håbefuld retning. Vi skal kunne sætte retningen for et pro-
gressivt, demokratisk uddannelsessystem i stedet for endnu mere 
markedsgørelse og kontrol.

Stillet af Esben Bøgh Sørensen, Aarhus, Jakob Lindell Ruggaard, Brøns-
høj-Husum, Michael Cholewa-Madsen, Vesterbro, Mads Melin, Nørre-
bro Park, Laura Kofod, Sydhavnen, Rasmus Markussen, Vesterbro, Tue 
Hammer Lerche, Amager Vest, Simon Østergaard Chievitz, Vesterbro

4.5 OPSTILLING AF SPIDSKANDIDATER TIL FOLKETINGET
Opstillingen af spidskandidater til folketinget for Enhedslisten fore-
går efter vejledende urafstemninger i valgsystemets tre landsdele, 
dvs. Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Nord&Midtjylland.

Forud for årsmødet træffer Enhedslistens Hovedbestyrelse beslut-
ning om, hvor mange kandidater, der skal placeres af Årsmødet i de 
enkelte landsdele og dermed (indirekte) om hvor mange, der skal be-
sættes lokalt.

Der gennemføres herefter urafstemning i hver af de tre landsdele, 
hvor der kan stemmes på et antal kandidater svarende til det antal, 
der skal placeres af Årsmødet i den pågældende landsdel.

Kandidater må gerne opstille til urafstemning i flere landsdele, 
men i forhold til placeringen på listen i den enkelte landsdel er det 
alene resultatet i landsdelen, der tæller. Kandidater der har været 
opstillet til valg i mere end en landsdel, skal senest en uge før års-
mødet tilkendegive, hvilken landsdel de prioriterer højest, næsthø-
jest og tredjehøjest.

På årsmødet nedsættes kandidatudvalg for hver af de tre lands-
dele, som består af to repræsentanter for hver af landsdelenes stor-
kredse samt en repræsentant for Hovedbestyrelsen. Kandidatudval-
gene udarbejder herefter et forslag til kandidatliste. Der er kønskvo-
tering således, at hvert køn skal udgøre mindst en 40% del af de op-
stillede. Ligeledes skal begge køn være at finde som spidskandidater 
i landsdelens storkredse. Kandidatudvalgene briefer gensidigt hinan-
den på årsmødet.

Andre delegerede fra den enkelte landsdel kan stille ændringsfor-
slag til listen fra landsdelens kandidatudvalg.  Alternative lister skal 
også overholde reglerne om kønskvotering.

Er der flere lister stemmes der blandt landsdelens delegerede om 
disse i flere runder, hvor listen med det færreste antal stemmer hver 
udgår. Hvis ingen lister opnår tilslutning fra mere end 2/3 sendes de 
to lister med størst opbakning til urafstemning blandt landsdelens 
medlemmer.

Begrundelse

Forslaget sikrer en fastholdelse af det, der er den store kvalitet ved 
Enhedslistens hidtidige urafstemninger, nemlig at medlemmer over-
alt i landet har indflydelse på, hvem der kommet til at sidde i Folke-
tinget for Enhedslisten, også selvom de selv måtte være så uheldige 
at bo i en storkreds, der ikke giver valg for Enhedslisten.

Som valgsystemet i Danmark er skruet sammen, er landsdelene 
forbundne kar.
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Man kan godt spekulere på om bornholmere har alverden tilfæl-
les med nordsjællændere og på hvad Sønderjylland har med Lol-
land-Falster at gøre. Men kendsgerningen er, at antallet af stemmer i 
Sydjylland afgør hvor mange der bliver valgt på Sjælland og omvendt. 
Og derfor er det naturligt urafstemningerne foretages i landsdelene 
og at medlemmer bosat i den sydjyske storkreds har indflydelse på 
hvem, der bliver opstillet på Sjælland og omvendt.

Som det fremgår af nedenstående tabel vil det være sådan, at der 
altid vil blive valgt Ø-medlemmer af folketinget fra hver af de tre 
landsdele uanset, hvor mange mandater Enhedslistens samlet set vil 
få ved et folketingsvalg. Altså uanset om vi befinder os på kanten af 
spærregrænsen eller får over 20 mandater

Alle medlemmer af Enhedslisten vil således altid – uanset hvor de bor 
i landet – have reel indflydelse på, hvem der repræsenterer dem i Fol-
ketinget. Der vil være en tendens til, at Landsdel Hovedstaden vil være 
få lidt flere mandater end de to andre landsdele, men dette er – som li-
stens medlemmer og vælgere aktuelt fordeler sig – heller ikke urimeligt

(Se tabel).

Forslaget vil til gengæld modvirke den voldsomme Hovedstadsdo-
minans, som gentagne gange har sat sig igennem i vores nuværende 
urafstemninger. Aktuelt udgøres vores Folketingsgruppe for mere end 
2/3 af folketingsmedlemmernes vedkommende af folk, der kommer 
fra Hovedstadsregionen til trods for, at det er under en tredjedel af 
landets befolkning, der bor i denne region.

Det er demokratisk uholdbart og svækker Enhedslistens mulighe-
der for at udvikle sig til et landsdækkende parti. Som Peder Hvelplund 
fra Nordjylland så rammende har udtrykt det, så ”kan det ikke passe, 
at man skal flytte til København for at blive opstillet i Nordjylland”. 
Men det er faktisk sådan det er i dag.

Med det her forslag vil vi altså sikre en langt større lokal forank-
ring af kandidaterne. Og vi vil sikre at også folk, der bor i provinsen 
får indflydelse og mulighed for at opnå poster i Enhedslisten. Og 
det er selvsagt vigtigt, hvis man ønsker at udbygge en landsdæk-
kende tilslutning til partiet. Dette betyder dog ikke at københavne-
re og andre fra hovedstadsregionen ikke fortsat kan blive opstillet 
i provinsens landsdele. Det vil de fortsat kunne blive – under for-
udsætning af, at de har opbakning fra medlemmerne i de pågæl-
dende landsdele!

En anden fordel er, at kandidater på forhånd vil kunne fravælge at 
stille op i landsdele, som de ikke ønsker at være kandidat i. 

Stillet af Per Clausen p.v.a. Bestyrelsen Region Nordjylland samt In-
gelise Bech Hansen, Marianne Ruskjær, Reza Javid, Ulf V. Olsen, Es-
bjerg Afdeling.

4.5.1 ÆF TIL 4.5 OPSTILLING AF SPIDSKANDIDATER  
TIL FOLKETINGET
Forslaget stilles som ændringsforslag til vedtægternes §10 stk.2

Begrundelse

Forslaget har (selvklart) altid været tænkt som et vedtægtsæn-
dringsforslag

Stillet af Ulf V.Olsen Odense

Kommentar fra HB
Der har været nogen forvirring omkring dette forslag. HB konsta-
terer at forslaget er et indkommet forslag, og derfor skal behand-
les som sådan, eftersom det ikke står klart præcis hvad forslaget 
indebærer at vedtægts-teksten skal være. Hvis det vedtages, for-
pligter HB sig derfor til at stille et vedtægtsændringsforslag til næ-
ste årsmøde.

4.6 AUTONOME DRÆBERROBOTTER
EL skal arbejde for, at det danske Folketing arbejder for et FN forbud 
mod autonome dræberrobotter.

Begrundelse

Der er kun 14 lande i verden, der arbejder aktivt ind for et forbud pt. 
DK er ikke et af dem, og det haster med at EL forsøger at få Folketin-
get til at presse på for et forbud i FN.

Dræberrobotter kan være meget små droner og gør det muligt at 
dræbe, uden man kan se, hvem der står bag. De kan foretage an-
sigtsgenkendelse og dræbe bestemte mennesker / bestemte grup-
per af mennesker.

Se  f.eks. videoen Slaughterbots på YouTube: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=5&v=9CO6M2HsoIA

Eller læs mere her: http://www.peaceweb.dk/robotter.htm

Stillet af Enhedslistens Freds- og konfliktløsningsgruppe (FKG) og Es-
bjerg Afdeling.

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen

4.7 DEBAT OM DIREKTE DEMOKRATI
På sidste årsmøde blev det vedtaget at vi skal have en debat om, 
hvordan direkte demokrati kan bidrage til en forbedring af demo-
kratiet. Dette gennemføres i den kommende periode. Det foreslås, 
at emnet debatteres på forskellig vis i partiet, herunder også i for-
hold til kommunalpolitik og at der afholdes kurser og konferencer 
om emnet.

Stillet af Esbjerg afdeling 

Kilde: Årsmødehæfte 2. Enhedslisten Årsmøde 2017. *Landsdel hovedstaden omfatter storkredsene, København (KBH), Københavns Omegn,  
Nordsjælland og Bornholm. **Landsdel Sjælland-Syddanmark omfatter storkredsene Sjælland, Fyn og Sydjylland
***Landsdel Nord- og Midtjylland omfatter storkredsene Nordjylland, Vestjylland og Østjylland

Landsdel  Antal mandater Antal mandater Antal mandater Antal mandater Antal mandater Antal mandater 
Hovedstaden*  KBH 1, + KBH2  +Nordsjæl. 1 + KBH 3  + KBH 4  + KBH om. 2
  KBH Om. 1     + KBH 5 
Sjælland- Syddanmark**  Sjæl. 1  + Fyn 1  + Sydjyl 1  + Sjæl. 2  + Fyn 2  + Sydjyl. 2 
       + Sjæl.3 
Nord- Midtjylland*** Østjyl. 1  +Nordjyl. 1 + Vestjyl.1  + Østjyl. 2  + Nordjyl. 2 + Østjyl. 3 
Hele landet (i alt) 4  7  10  13  16  21 
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Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen.

4.8 BORGERLØN
El skal arbejde med at finde en model for borgerløn, som kan løse 
fattigdomsproblemet.

Stillet af Esbjerg afdeling 

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stil-
le det som ændringsforslag til arbejdsplanen. Spørgsmålet med bor-
gerløn er en del af forslaget til arbejdsplan.

4.9 BISIDDERKORPS
Enhedslisten tilbyder uddannelse af et bisidderkorps i samtlige af de 
kommuner, hvor vi har afdelinger.

Hver afdeling har mulighed for at udpege to medlemmer, der gen-
nem efteråret 2018 kan deltage i et weekendkursus hvor de grund-
læggende principper for hvad en bisidder kan og hvordan man som 
bisidder kan være medvirkende til at sagsbehandlingen forløber ef-
ter gældende lovgivning.

Begrundelse

Tidligere var reformer konstruktive og fremadrettede med fokus på 
at forbedre velfærd. De sidste mange år har ordet fået en anden be-
tydning og reformer er nu et mareridt for tusindvis af mennesker der 
dagligt trues på deres eksistensgrundlag.

Enhedslisten har konsekvent stemt mod disse velfærdsafviklen-
de reformer som tilsyneladende fortsat strammes. Vi bør kommunalt 
have fokus på de borgere der er fanget i et uigennemskueligt system.

Bisidderkorpset afholder 2 gange erfaringsmøder med relevante 
folketingspolitikere således at vi kan stille forslag i folketinget der 
kan være medvirkende til at forbedre forhold for mennesker ramt 
af reformer.

Ligeledes forpligtiges bisiddere i kommuner, hvor Enhedslisten er 
repræsenteret, til løbende at orientere kommunalbestyrelsesmed-
lemmet om forholdene i forvaltningerne.

Der afsættes midler i budgettet til denne aktivitet, til at dække 
rejseudgifter og aflønne relevante oplægsholdere.

Stillet af Ole Alex Larsen, Ringsted, Jan Spangenberg, Vanløse, Poul 
Martin Jensen, Silkeborg, René Nordin Bloch, Nordvest, Susanne Flydt-
kjær, Aalborg, Allan Krautwald, Svendborg, Helle Osther Friedrich-
sen, Nordvest, Line Traugott, Gentofte, Casper Bach Junker Kennild, 
Viborg, Steen Andersen, Brøndby, Janne Toft-Lind, Slagelse, Marian-
ne Andersen, Ringkøbing/Skjern, Tage Christiansen, Gentofte, Alvin 
Moesgaard Jensen, Faaborg-Midtfyn, Jytte Rasmussen, Tårnby, Flem-
ming Leer Jakobsen, Billund, Iben Kvist, Odense, Allan Berg Morten-
sen, Helsingør, Louise Bilde Hvelplund, Hjørring, Lisbeth Hernes, Al-
bertslund, Søren Rasmussen, Helsingør, Joachim Ellehave Lange, Ru-
dersdal, Per Clausen, Aalborg, Jeppe S. Andersen, Skanderborg, Ole 
Hyldal, Høje Taastrup, Per Markmøller, Lolland, Morten Pabst Peter-
sen, Assens, Steen D. Hartmann, Nordvest, Christina Celeste Nielsen, 
Blågård, Magne Phil, Gentofte, Kim Jezus, Amager Vest, Helena Jør-
gensen, Helsingør, Marianne Raarup, Sønderborg, Jette Lyhne, Fure-
sø, Lasse Andersen. Ringkøbing Skjern, Kim Madsen, Nordvest, Ben-
ny Allermand, Amager Øst, Majken Ellen Toftbjerg Riber, Amager Øst, 
Anders Gredal Berner, Røde firkant, Steven Johannes Legêne, Svend-
borg, Ole Andersen, Silkeborg, Lavra Marie Lumholt Holm, Halsnæs, 
Jan Olesen, Århus, Amalie Andersen, Århus, Heidbra Jonsdottir, Fav-
rskov, Birthe Lauridsen, Albertslund, Rosalba Cazon Lopez, Blågård, 

Niels Kristensen, Østerbro, Paw Nielsen, Middelfart, Jan Hoby, Øster-
bro, Marianne Bach, Albertslund, Preben Bjerno, Steen D. Hartmann, 
Nordvest, Jakob L. Borgensgård, Vejen, Michael Neumann, Amager 
Vest, Maiken Riber, Amager Øst, Anne de Haas, Vesterbro, John Ander-
sen, Sydhavnen, Maya Ryom, Vejen, Tenna Vebert Birk, Solrød/Gre-
ve, Carsten Oddershede, Solrød/Greve, Malik Hyltoft Illum, Lejre, Sig-
brit Christiansen, Allerød, Filip Breson, Tårnby-Dragør, Jean Thier-
ry, Nordvest, Marianne Dithmer, Herlev, Ibrahim Benli, Herlev, John-
ny Zaar, Ringkøbing, Skjern, Preben Bjørn Madsen, Høje-Taastrup, Per 
Jacobsen, Ringkøbing-Skjern, Gert Møller, Århus Øst, Grethe Fyrsten-
berg Laursen, Horsens-Hedensted, Grethe Kistrup Møller, Sorø, Karen 
Bønløkke Braad, Gentofte, Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Norddjurs, Bjar-
ne Thyregod, Tårnby og Jeanne Toxværd, Gentofte 

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen

4.10 FORMIDLING AF KULTURELLE TILBUD
Enhedslisten opretter en ‘funktion’ der skal arbejde med at formid-
le relevante kulturelle tilbud til afdelingerne. Det kan være sang, mu-
sik, teater, foredrag og meget andet, og det kunne bl.a. være noget 
der kan bringe EL’s egne ‘kulturpersoner’ rundt i landet. Med ‘funktion’ 
menes lønnet varetagelse af en opgave, men der vil kun være tale om 
relativt få timer om ugen. Muligvis flere i opstarten.

Begrundelse 

Jeg mener ikke det er nødvendigt at argumentere for hvorfor det er 
nødvendigt at EL skal beskæftige sig med kultur i praksis. Der laves 
da også allerede kulturelle arrangementer mange steder, men der 
kan sagtens være flere. Der er heldigvis nu mange afdelinger der får 
ret store indtægter ind via partiskat, og de har derfor nu fået de øko-
nomiske muligheder for at lave og finansiere kulturelle arrangemen-
ter. Men mange har nok brug for at hjælp til at komme igang med at 
lave den slags arrangementer.

Stillet af Peder Meyhoff, Favrskov

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen.

4.11 FORSLAG OM SAMFUNDSDEMOKRATISK  
DELPROGRAM
Enhedslistens årsmøde pålægger hovedbestyrelsen at nedsætte en 
arbejdsgruppe med mandat til at udarbejde et “Samfunds Demo-
kratisk Delprogram”. Formålet er at udvide den demokratiske visi-
on, som i dag findes i principprogrammet. Samtidig skal det beskrive 
konkrete politiske og samfundsmæssige tiltag, som kan styrke demo-
krati og retssikkerhed i Danmark og dermed bidrage til at bane vejen 
for et reelt socialistisk demokrati.

 
Disse tiltag kan bl.a. omhandle (men er ikke begrænset til):
• Direkte demokrati
• Flydende demokrati
• Mulighed for at anvende folkeafstemninger
• Whistleblower ordninger
• Medarbejder demokrati og brugerindflydelse i det offentlige
• Styrkelse af selvorganiserende civile grupperinger
• Demokratisering af pengeskabelsen i samfundet
• Muligheder for nemmere at rejse rigsretssager.
• Tilbagerulning af offentlighedsloven
• Gennemsigtighed i forvaltningen.
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• Mulighed for domstolsprøvning ved forvaltningsmæssige skøn
• Fjerne mediestøtte til medier som ikke lever op til presseetiske 

regler
• Øget nærdemokrati
• Stramning af reglerne for partistøtte
• Styrke kommunernes ret til at lægge egne budgetter uden an-

lægs- og service-lofter.
• Enhedslistens interne demokrati

Begrundelse

Vi har gennem en årrække set hvorledes demokratiet bliver truet af 
højrepopulismen og kapitalens indflydelse på de politiske processer.

Befolkningen føler sig i stigende grad afkoblet og sat udenfor ind-
flydelse og politikerleden vokser. Ministre lyver, manipulere og tilba-
geholder oplysninger for folketinget, uden at dette har reelle konse-
kvenser. Privatiseringer og salg af offentlige selskaber til kapitalfon-
de er, trods befolkningens klare modstand, blevet gennemført hen 
over hovedet på dem. Den voldsomme partistøtte fra lobbyorgani-
sationer, pengeklubber, arbejdsgiverorganisationer og industri sikrer 
dem direkte indflydelse på den førte politik og giver samtidig de bor-
gerlige partier demokrati-forvridende økonomiske muligheder for at 
kommunikere og profilere sig.

På trods af alt dette, er det ofte Enhedslisten som beskyldes for 
ikke at være et demokratisk parti. Enhedslisten skal derfor udarbej-
de et demokratisk delprogram, som kan tydeliggøre hvilke initiativer 
vi vil arbejde for, som kan sikre, at det demokrati, som hyldes i skål-
talerne, også reelt styrkes i samfundet.

Stillet af David Rønne, Østerbro, Ole Alex Larsen, Ringsted, Børge 
Højlund Jensen, Viborg

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen

4.12 FORSLAG OM SKAT
Enhedslisten laver en kampagne i Danmark for at få opbakning til/
gennemført aftaler/foranstaltninger, så det sikres, at også de sto-
re firmaer, nationale som internationale, betaler skat til vores fæl-
les samfundskasse.
1. En hurtig måde at indkræve flere penge på, hvis firmaernes regn-

skaber viser utroværdige små overskud, kunne være at opkræve 
en bruttoskat f.eks. 5 - 8% på selve omsætningen eller bruttoind-
komsten, inden der kan trækkes diverse fradrag fra.

2. For at samfundet får del i de kæmpe spekulationsoverskud samt 
for at dæmpe den hektiske handel med værdipapirer nationalt 
som internationalt, kunne man indføre en såkaldt tobisskat f.eks. 
0,5 - 5 promille på handelen med aktier og obligationer. 

Begrundelse

Vi er et socialistisk parti og ønsker at lede pengestrømmen ned i fæl-
leskassen til fordel for alle borgere.

Der er en dyb forargelse i befolkningen over at mange selskaber 
unddrager sig skat og registrerer deres selskaber i skattelylande. Så 
det er nu, man kan skabe opbakning til skrappere krav.

HB og folketingsgruppen arbejder allerede med en aftale som ind-
befatter alle partier i folketinget om en styrket indsats mod inter-
national skatteunddragelse, og skal selvfølgelig fortsætte det gode 
arbejde hermed, men opfordres hermed til at markere Enhedslisten 
egne skrappere krav via en kampagne ud over det ganske land.

Således opfordres HB og folketingsgruppen til at gennemarbejde-
de/detaljere de to ovenstående krav og sætte en kampagne i gang i 
partiet. Dette også for at skubbe, det eksisterende arbejde med af-
talen ovenfor, i den rigtige retning.

Almindelige lønmodtagere betaler faktisk også en bruttoskat på 
8%, inden de kan trække diverse fradrag fra.

I England har en skat, stempelafgift på 5 % af handelsværdien 
af engelske aktier, virket uden problemer eller synderlige protester, 
og har i regnskabsåret 2008-09 indbragt 30 milliarder til briternes 
statskasse.

Stillet af Niels Christian Petersen, Esbjerg, Poul Eck Sørensen, Esbjerg, 
Marianne Sylvia Petersen, Esbjerg, Lærke Louise Pippin Petersen, Es-
bjerg, Kim Victor Olesen, Esbjerg, Grethe Fyrstenberg Laursen, Hor-
sens-Hedensted, Lisbet Skou, Esbjerg

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen.

4.13 FORSLAG OM NETMEDIE
Enhedslisten støtter etableringen af et partiuafhængigt, aktuelt ori-
enteret, diskuterende netmedie på adressen www.solidaritet.dk.

 
Enhedslisten bevilger 500.000 kr. til aflønning. 
Enhedslistens hovedbestyrelse forpligtiges til at følge netmediet lø-
bende, gerne via et udvalg, men minimum ved at udpege 1-2 medlem-
mer af Enhedslisten der kan deltage i foreningen Solidaritets besty-
relsesarbejde. Netmediet vil indgå i foreningen Solidaritets aktiviteter, 
så der er et armslængdeprincip mellem Enhedslisten og redaktionen. 

Begrundelse

Venstrefløjen står – især efter lukningen af Modkraft – i et diskussi-
ons- og offentlighedsmæssigt vakuum, som Enhedslisten bør bidra-
ge aktivt til at løse.

Enhedslisten er ikke den eneste kraft på venstrefløjen – selvom vi 
i dag er blevet den største og mest dominerende kraft til venstre for 
Socialdemokratiet. Men vores udvikling kan og bør ikke foregå i ekko-
kammer i partiet. Derfor er der behov for et partiuafhængigt medie, 
hvor Enhedslisten placerer sig i samspil med andre venstrekræfter og 
sociale bevægelser. Kritik og uenighed er betingelsen for udvikling. 
Et diskussionsorienteret medie skal bygge bro mellem Enhedslistens 
organisation og udenomsparlamentariske bevægelser og aktivister.

Et ideelt medie vil udfordre de dominerende mediekoncerner i 
Danmark. Men sådan et projekt rækker de økonomiske og organisa-
toriske kræfter ikke. Derimod er et baggrundsorienteret, diskuteren-
de medie en mulighed – og en begyndelse. Derfor igangsættes et de-
bat- og baggrundsmedie til opstart i løbet af efteråret 2018.

Politisk bør det spænde over et spektrum fra autonome venstrera-
dikale til socialdemokrater og alternativister, dvs. en broget progres-
siv skare og emnemæssigt fra økonomi og politik til kultur, køn og 
seksualitet.

 
Solidaritet
Solidaritet er en socialistisk forening, der allerede nu praktiserer en 
pluralistisk og udogmatisk udgivelsespolitik. Foreningen består af 150 
medlemmer. Udgiver tidsskrift, driver forlag, trykkeri og er medejer af 
Solidaritetshuset.

Et netmedie kræver kontorplads og ombygning af Solidaritets nu-
værende hjemmeside og dels en lønnet redaktion. Det første skal So-
lidaritet stå for– det andet Enhedslisten. Mediet skal have en ledel-
se, som vi foreslår består af en repræsentant for Enhedslisten og en 
fra Solidaritet – evt. ansatte skal desuden indgå i ledelsen, men uden 
stemmeret. Ledelsen har mandat til at fastlægge ansættelser og 
omstruktureringer. Vedtagelser skal ske i konsensus (dvs. med veto-
ret til begge repræsentanter). Den daglige redaktion og netmediets 
ledelse er selvstændige, men økonomi (lønninger, husleje mv.) styres 
af Solidaritets bestyrelse.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.solidaritet.dk%2F&data=02%7C01%7C%7C7279af8767e54ceb965408d559331a48%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636512998369304771&sdata=xnjhagtnvroawCqilbTVmb9Q2ROysthKWy9N888v%2FkU%3D&reserved=0


43Årsmøde 2018

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

Mediet skal i første omgang:
• Samle 30-40 bloggere fra et bredt spektrum af venstrefløjen, aka-

demiske miljøer og sociale bevægelser.
• Indsamle kvalificerede debatindlæg, korte kommentarer, bag-

grundsartikler og analyser fra andre venstrefløjsmedier og pro-
gressive bevægelser (eksempelvis: Magasinet Solidaritet, Kritisk 
Debat, Gaia, Global Økologi, Marronage, Eftertryk, Socialisten, 
Fagbevægelsen mod Unionen, Rød-Grøn, Byggefagenes Samvir-
ke mv. Listen er ikke-prioriteret, men angiver bredde emnemæs-
sigt og politisk)

• Etablere emneredaktioner om faglig politik, køn, miljø og inter-
national politik.

• Indkalde og igangsætte artikler om aktuelle politiske, strategiske 
eller kulturelle emner.

• Samarbejde med interne og eksterne skribenter
• Give mulighed for opreklamering af vigtige events og aktiviteter, 

lige demonstrationer og møder til enhedslistens sommerlejr.
• Designes så videofilm, podcasts og fotoserier kan bringes på lige 

fod med tekstbaserede artikler.

Stillet af Michael Schølardt (Sydhavnen), Marta Helleskov (Indre Nør-
rebro, Den røde firkant), Jeppe Rohde (Indre Nørrebro, Den røde fir-
kant), Janus Noack (Vesterbro), Lasse Rørdam Nielsen (Vesterbro). Alle 
sidder i bestyrelsen for foreningen Solidaritet

Kommentar fra HB
Det bør ikke behandles som et indkommet forslag, men de kan stille 
det som ændringsforslag til arbejdsplanen og budgettet.

4.14 FORSLAG OM ÆNDREDE KONTINGENTGRÆNSER 
Indtægtsgrænsen for laveste kontingentsats stiger fra 9.000 kr. til 
15.000 kr.

Begrundelse

Den nuværende indtægtsgrænse for laveste kontingentsats forhin-
drer mange potentielle medlemmer i at melde sig ind. Som det frem-
går af nedenstående oversigt over ydelsernes størrelse på kontant-
hjælp med det nuværende kontanthjælpsloft er der ganske enkelt 
ikke luft i et budget til et kontingent. Det er selvfølgelig værst i de 
store byer, hvor huslejerne er høje. 

Vi kan se det bl.a. hos Næstehjælperne, hvis facebookgruppe 
hver dag har opslag fra mennesker, der har brug for akut hjælp til 
mad, tøj eller medicin. Så selv 50 kr. om måneden er en stor ud-
gift, og det bliver ikke bedre af, at det opkræves en gang hvert 
halve år. 

De reformramte fører en ihærdig kamp for at ændre på de umen-
neskelige forhold. Vi kan støtte ved at deltage konkret i den, og vi kan 
bakke den op, bl.a. ved at tilbyde vores fællesskab. Men nu trænger 
vi til at gøre tilbuddet realistisk for dem, det handler om og samtidig 
få sendt et signal om, at vi gerne vil dem.

Kontanthjælp:
• Fyldt 30 år, forsørger børn = 14.808 kr. pr. mnd.
• Fyldt 30 år, andre = 11.143 kr. pr. mnd.
• Enlige forsørgere under 30 år = 14.154 kr. pr. mnd.
• Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra bør-

netilskud = 9.902 kr. pr. mnd.
• Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) = 11.143 kr. pr. 

mnd.
• Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt = 14.808 kr. pr. mnd.
• Under 30 år, psykisk syg, udeboende = 11.143 kr. pr. mnd.
• 25-29 år, udeboende = 7.182 kr. pr. mnd.
• 25-29 år, hjemmeboende = 3.466 kr. pr. mnd.
• Under 25 år, udeboende = 7.182 kr. pr. mnd.

• Under 25 år, hjemmeboende = 3.466 kr. pr. mnd.
• Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg = 14.808 kr. 

pr. mnd.

Stillet af Michael Neumann, Amager Vest

Kommentar fra HB
Behandles under budgettet. Se Notat vedr. økonomiske konsekven-
ser af forslaget s. 44. 

4.15 FORSLAG TIL ÆNDRING AF KONTINGENTET 
I Enhedslisten afhænger kontingentsatsen af din indtægt. Hvad er din 
månedsindkomst før skat? *
• Ingen indkomst eller et meget lavt rådighedsbeløb - kontingent: 

10 kr. pr. halvår
• Månedsindkomst under 9.000 kr. - kontingent: 120 kr. pr. halvår
• Månedsindkomst mellem 9.000 og 19.000 kr. - kontingent: 300 kr. 

pr. halvår
• Månedsindkomst mellem 19.000 og 25.000 kr. - kontingent: 595 kr. 

pr. halvår
• Månedsindkomst over 25.000 kr. - kontingent: 730 kr. pr. halvår

Begrundelse

Forslag om stærkt nedsat kontingentsats for personer med lav ind-
komst eller et meget lavt rådighedsbeløb. 

Enhedslistens nuværende system hvor kontinentet er afhængigt af 
indkomst er godt. Dem med den højeste indkomst betaler mest. Der 
er dog barrierer i forhold til de grupper i samfundet, som af den ene 
eller den anden årsag ikke har en indkomst, eller et meget lavt rå-
dighedsbeløb. 

Med de tiltagende større huller i vores velfærdssystem er der sto-
re grupper som ikke bliver meldt ind i Enhedslisten, da de ikke me-
ner de har råd. 

Det er i øjeblikket muligt for den enkelte afdeling eller Landskon-
toret at betale kontingentet for enkelte medlemmer, som har meget 
få penge, men det kræver at de selv henvender sig, og det er så op 
til den enkelte afdeling eller Landskontoret, om de vil bevillige gra-
tis medlemskab. 

Det vil være langt mere værdigt for den enkelte, hvis deres øko-
nomiske situation ikke skulle tages op, men at vi i langt højere grad 
stoler på, at folk selv kan vurdere hvorvidt de kan betale den “almin-
delige” kontingent.

Det er vigtigt, at det ikke er folks økonomiske formåen som sætter 
grænsen for deres engagement i Enhedslisten. 

Med dette forslag vil der blive en barriere mindre for, at folk bliver 
engageret i Enhedslisten.

Stillet af Carina Bruhn, Vejen, Jakob Løvstrøm Borgensgård, Ve-
jen, Marianne Andersen, Ringkøbing-Skjern, Lasse Andersen, Ring-
købing-Skjern, Lotte von Elling, Helsingør, Ninna Schreiber Langelyk-
ke, Aarhus Vest, Frida Valbjørn Christensen, Randers, Gunvor Schjel-
de, Vesterbro, Søren Rasmussen, Helsingør, Leon Lauritsen, Holste-
bro-Struer-Lemvig, Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern, Hans Jørgen Vad, 
Aarhus, Allan Krautwald, Svendborg, Niels Christian Petersen, Esbjerg, 
Marianne Petersen, Esbjerg, Maya Ryom, Vejen, Annette Nielsen, Gre-
ve-Solrød, Lærke Louise Pippin Petersen, Esbjerg, Kim Victor Olesen, 
Esbjerg, Allan Berg Mortensen, Helsingør, Pernille Høng, Helsingør, Da-
vid Trappaud Rønne, Østerbro, Casper Kennild, Viborg, Kirsten Lund-
gaard, Faaborg-Midtfyn, Anne de Haas, Vesterbro, Steven Johannes 
Legêne, Svendborg 

Kommentar fra HB
Behandles under budgettet. Se Notat vedr. økonomiske konsekven-
ser af forslaget s. 44.
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5. FORSLAG TIL   
VEDTÆGTSÆNDRINGER

5.X.X ÆF TIL ALLE ÆF
Alle ÆF hvor der står ”et køn skal minimum udgøre 40%” ændres til ”et 
køn må maks. udgøre 60%”

Begrundelse

Vi blev enige om sidste år der ikke kun var to køn, derfor burde man 
ikke lave et forslag der siger der kun er to køn, hvis man siger max 
60% i stedet for minimum 40% giver det ingen reel betydning andet 
end at der nu er plads til nonbinære.

Stillet af Ezra Thomsen, Aalborg

5.1 ÆF TIL §8 HOVEDBESTYRELSEN (HB)  
§8. HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøder-
ne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre at partiet både politisk og or-
ganisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske kampe. Samti-
dig skal hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels ved at der 
sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved at der udvik-
les strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbesty-
relsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der 
vedtages af årsmøder, delegeretkonferencer og hovedbestyrelsen selv.

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 31 medlemmer, hvoraf 
10 er er valgt som repræsentanter for hver af de 10 storkredse og 21 er 
valgt på årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsen-
teret i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

Ansattekvote
Stk. 3. Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af 
fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet 

NOTAT VEDR. ØKONOMISKE  
KONSEKVENSER AF ÅRSMØDEFORSLAG 
OM ÆNDRING AF KONTINGENT  
OG KONTINGENTGRÆNSER

Baggrundsoplysninger
Fordelingen på kontingentgrupper er pr. 25. januar:

Under 9.000 kr.:  120 kr. pr. halvår 34%
9.000 - 19.000: 300 kr. pr. halvår 31%
19.000 - 25.000 kr.:  595 kr. pr. halvår 16%
Over 25.000 kr.: 730 kr. pr. halvår 19%

Disse tal er det medlemmerne har opgivet de vil betale, nye med-
lemmer på introkontingent inkluderet. 

Enhedslisten fik i 2017 6,35 mio. kr. i kontingentindtægter, svaren-
de til 35% af vores ordinære indtægter.

Medlemsbevægelser i 2017
1381 meldte sig ud eller blev slettet pga. restance i 2017. Af disse 
meldte 111 medlemmer sig ud med begrundelsen dårlig økonomi, 
svarende til 8% af de udmeldte/slettede. Alle med begrundelsen 
økonomi har fået tilbud om kontingentnedsættelse eller fritagel-
se i en periode.

1273 meldte sig ind i 2017.

Konsekvens af sidste årsmødes ændring  
af indkomstintervallerne
Sidste årsmøde justerede kontingentgrænserne ud fra SU, folkepen-
sion og dagpengesats. Det er ikke muligt at se en direkte sammen-
hæng mellem ændringen i indkomstgrænser og det gennemsnitlige 
kontingent, eller den er ganske mikroskopisk:
August 2016:  365,00 kr.
Marts 2017:  367,12 kr.
November 2017:  366,18 kr.
Januar 2018: 366,33 kr.

Konsekvenser af forslag 4.14 og 4.15
Forudsætninger:
Vi kender ikke medlemmernes faktiske indkomst. Og det er ikke mu-
ligt at lave en beregning af de dynamiske effekter. Men lad os an-
tage, at folk betaler præcist det de skal, at ovenstående fordeling 
på kontingentgrupper svarer til den reelle indkomstfordeling, og at 
indtægten fordeler sig jævn hen over kontingentgrupperne:

Forslag 4.14: Laveste indtægtsgrænse flyttes fra 9.000 til 15.000 kr. 
Dvs. at grænse nr. 2 hedder 15.000 - 19.000 kr. Det betyder jf. oven-
stående, at 32% af dem, der nu betaler 300 kr. pr. halvår, fremover 
kun skal betale 120 kr. pr. halvår. Hvis vi forudsætter, at vi har 9.000 
medlemmer, drejer det sig om 892 medlemmer, der på årsbasis skal 
betale 360 kr. mindre. Det er et indtægtstab på godt 320.000 kr. Re-
alistiske set vi tabet nok blive mindre, da vores opfattelse er, at 
medlemmerne ofte ikke betaler det de skal ift. deres indtægt - og 
dette vil måske gælde begge veje.

Forslag 4.15: Ingen indkomst eller meget lavt rådighedsbeløb: 10 kr.
Vi ved ikke, hvor mange af dem der betaler det laveste kontingent, 
der ville gå under denne kategori. Gruppen under 9.000 omfatter 
bl.a. lærlinge/studerende og folkepensionister uden særlig stor ind-
tægt ved siden af, samt unge kontanthjælpsmodtagere.

1/3 af vores medlemmer er på denne sats. Hvor mange af disse 
der vil gå ned på den lave sats er simpelthen ikke til at sige, men for-
mentlig vil langt de fleste føle sig mindrebemidlede.

Hvis vi igen forudsætter 9.000 medlemmer, og at alle dem på la-
veste sats reelt er fattige og derfor vil gå ned på 10 kr. pr. halvår, vil 
det koste organisationen (34% af 9000 medlemmer = 3060 medlem-
mer. Tab pr. medlem pr år: 220 kr: Indtægtstab i alt 673.200 kr. Igen 
vil det nok ikke være alle, der vil gå på den ultralave sats. 

Til forskel fra introkontingentet, hvor man automatisk ryger op på 
en højere sats ved næste kontingentopkrævning, vil det nok være 
svært at få disse medlemmer op på en højere sats senere. Så det 
kan vise sig, at være et endnu større tab. 

Det vil også få konsekvenser for afdelingernes økonomi, idet de 
ikke vil kunne få refusionen på 100 kr. for disse medlemmer.

Vedtaget af FU
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virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, om-
fang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem 
som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en hovedbesty-
relsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, 
såfremt ansættelsen eller valget medfører, at mere end 1/5 af ho-
vedbestyrelsens medlemmer dermed udgøres af ansatte eller fuld-
tidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelses-
medlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbe-
styrelsesmedlemmer blandt  de nyansatte eller –valgte, som er nød-
vendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere 
end 1/5 af det siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræ-
de. Dette afgøres efter færrest modtagne stemme ved hovedbesty-
relsesvalget på årsmødet. HB-medlemmer valgt som storkredsre-
præsentanter indgår i ansattekvoten. Ansatte/valgte i storkredsene 
har forrang fremfor ansatte/valgte valgt på årsmødet.

Valg af hovedbestyrelse
Stk4 Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på storkredsmøderne
Valget af storkredsens HB medlem foretages af afdelingernes valg-
te delegerede på samme storkredsmøde, hvor der vælges repræsen-
tant til Kandidatudvalget (jf.§10 stk. 2).

Valg af hovedbestyrelse på årsmødet
Mindretalsbeskyttelse
Stk. 5. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele 
enogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for hovedbe-
styrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kandidater til ho-
vedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel af de-
legerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelses-
medlemmer valgt på denne måde går forud for ansattekvoten, så 
disse ikke skal udtræde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt 
mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. De 
eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse 
på resten af hovedbestyrelsens sammensætning.

Stk.6. Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, 
hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svaren-
de til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal hoved-
bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Kønskvotering
Stk.7. Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 13 
pladser ud af den samlede hovedbestyrelse. Der opstilles 2 lister 
med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidater-
ne vælges efter deres stemmetal. […]
Resten af §8 bevares i sin nuværende form.

Begrundelse

Hver storkreds vælger et HB medlem, som holder minimum et møde 
med repræsentanter for storkredsens afdelinger forud for hvert HB 
møde.

Valget af storkredsens HB medlem foretages af afdelingernes valg-
te delegerede på et storkredsmøde på det samme møde, hvor der 
vælges repræsentant til Kandidatudvalget (jvf. §10 stk. 2). På denne 
måde sikres en bedre kommunikation mellem afdelinger og HB.

Vores forslag vil ikke pille ved den eksisterende kønskvotering i 
HB. Lad os antage at samtlige 10 HB-medlemmer, som vælges i stor-
kredsene, er kvinder. I så fald vil der skulle vælges mindst 13 mænd 
på årsmødet og maksimalt 8 kvinder. Man vil således altid kunne få 
kønskvoteringen til at gå op fordi man kender kønnet på de stor-
kredsvalgte forud for årsmødet

Forslaget bevarer de nuværende mindretalsbeskyttelsesregler. 
Om mindretal bliver svækket eller styrket af forslaget vil konkret af-
hænge af om disse er regionslat baserede eller ej.

Stillet af Esbjerg Afd. og Ulf V. Olsen, Odense

5.1.1 ÆF TIL 5.1 ÆF TIL §8 HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Stk.7. Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 13 
pladser ud af den samlede hovedbestyrelse. Der opstilles 2 lister 
med henholdsvis de mandlige og kvindelige kandidater. Kandidater-
ne vælges efter deres stemmetal.

Ændres til
Ved valg til hovedbestyrelsen opstilles der tre lister, mænd, kvinder 
og kønsundertrykte. En liste må max have 60% af pladserne. Kandi-
daterne vælges efter deres stemmetal.

Begrundelse

Vi blev enige om sidste år der ikke kun var to køn, derfor burde man 
ikke lave et forslag der siger der kun er to køn, hvis man siger max 
60% i stedet for minimum 40% giver det ingen reel betydning andet 
end at der nu er plads til nonbinære

Stillet af Ezra Thomsen, Aalborg

5.2 ÆF TIL §8 HOVEDBESTYRELSEN (HB)
Forslag til ændringsforslag til §8, stk. 2 i Enhedslistens vedtægter:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på 
årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret 
i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.”

Erstattes af:
”Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer, hvoraf 20 
vælges på årsmødet, og de resterende 5 bliver valgt af repræsen-
tantskaberne i de 5 regioner, med offentliggørelse på årsmødet, 
sammen med de resterende 20 valgte medlemmer af hovedbesty-
relsen. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i ho-
vedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.”

Begrundelse

Enhedslisten er et parti, der til alle tider, har fokuseret på at være et 
parti, der også var for

mindretallene. Den brede repræsentation er en af de grundsten, 
som vores parti er bygget på. Den brede repræsentation er også et 
af de områder, hvor vi har store problemer med at få idealer til at 
hænge sammen med virkeligheden.

Ved sidste årsmøde blev der valgt 25 medlemmer til hovedbesty-
relsen, de 14 var fra

hovedstadsområdet, 8 var valgt fra henholdsvis Aalborg og År-
hus, mens de resterende 3 var valgt fra henholdsvis Svendborg, Hjør-
ring og Helsingør, og det er desværre en tendens der har været gen-
nemgående de sidste mange årsmøder, en tendens der siger at langt 
størstedelen er valgt i de store byer eller fra hovedstaden.

Det er selvfølgelig naturligt, at de store koncentrationer af med-
lemmer vi har i de store byer, også betyder, at de har flere medlem-
mer af hovedbestyrelsen, men hvis man sammenligner med stati-
stikkerne fra sidste årsmøde, så er der også tale om en skæv repræ-
sentation.

I det følgende regnestykke har jeg regnet ud fra et medlemstal på 
10.000. Det betyder at en af de 25 pladser i hovedbestyrelsen udgør 
4% af vores medlemmer, hvis man kigger på fordelingen af medlem-
mer i de 5 regioner, giver det følgende antal medlemmer til HB, for-
delt mellem de 5 regioner:
Hovedstaden: 14
Midtjylland: 4
Nordjylland: 2
Sjælland: 2
Syddanmark: 3

De faktisk valgte medlemmer fordelte sig på følgende måder (i pa-
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rentes er angivet afvigelsen fra den matematiske fordeling):
Hovedstaden: 15 (+1)
Midtjylland: 5 (+1)
Nordjylland 4 (+2)
Sjælland 0 (-2)
Syddanmark 1 (-2)

Dette regnestykke er udelukkende beregnet ud fra de rene tal, og 
tager dermed ikke højde for en af vores traditioner i partiet, min-
dretalsbeskyttelsen, ønsket om en bred geografisk repræsentation 
i partiet og ønsket om at inddrage alle dele af partiet i den dagli-
ge ledelse.

Som regnestykket fortæller, er det ikke en revolutionerende stor 
ændring på måden vores hovedbestyrelse bliver sammensat, eller 
den faktisk sammensætning af denne, men vil i det mindste sikre, at 
vi har en minimumstilstedeværelse af alle regioner i vores alle sam-
men hovedbestyrelse.

Netop tilstedeværelsen af regionerne er også et vigtigt element 
i dette forslag. Regionerne og vores regions repræsentantskaber er 
ofte dele af vores parti, der ikke bliver givet det fokus de egentlig bur-
de. Med dette forslag håber vi at kunne inddrage det regionale per-
spektiv yderligere i hovedbestyrelsens arbejde, ved at repræsentan-
terne valgt af de 5 regioner, ikke blot er valgt fordi de er medlem af 
en afdeling i den specifikke region, men også valgt som en repræsen-
tant for hele Regionen.

Dette indebærer naturligvis ikke at personen skal være medlem af 
regionsrådet eller lignende, men vil give den enkelte region en mulig-
hed for at have et yderligere bindeled mellem sit repræsentantskab 
og hovedbestyrelsen.

Stillet af Enhedslisten Vordingborg, Enhedslisten Greve-Solrød, Besty-
relsen i Region Sjælland, Henrik Stougaard, Enhedslisten Roskilde, Åge 
Skovrind, Enhedslisten Roskilde

5.3 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
Forslag til vedtagelse af tilføjelse til procedure omkring valg af spids-
kandidater til Folketinget:
”Kandidaterne til urafstemningen angiver i deres kandidatpræsenta-
tion, i hvilke storkredse, de stiller op til at være spidskandidat.” 

Begrundelse 

Det er godt at vide, før man stemmer i urafstemningen, og især vil 
det gøre det muligt for de delegerede at vide, hvor kandidaterne er 
indstillet på at stille op, og dermed vide, om et forslag til liste kan 
lade sig gøre i virkeligheden eller ej, før de foreslår den.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

5.4 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
Forslag til vedtagelse af tilføjelse til procedure omkring valg af spids-
kandidater til Folketinget:
”Kandidatudvalgets forslag til Folketingskandidatliste til afstemning 
på Årsmødet, stilles og udsendes senest tre uger før Årsmødet. Alter-
native forslag til lister stilles senest to uger før Årsmødet og udsendes 
straks derefter til alle delegerede.” 

Begrundelse 

Det vil sikre, at der er tid til at overveje og debattere fordele og 
ulemper ved de forskellige lister. Den nuværende sammenpresse-
de proces omkring sammensætning af lister indtil om aftenen da-
gen før og debat om morgenen lige før afstemningen gav måske 

god mening dengang, vi havde 4 folketingsmedlemmer, men er ikke 
hensigtsmæssig i forhold til, at vi i dag har 14 folketingspladser og 
opstiller en liste med 20 spidskandidater, der kan kombineres på et 
utal af måder.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

5.5 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
§10 stk.2 linie 2.
 ”Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at” - Slettes og erstattes af 
følgende indsat efter ”.......de delegerede til årsmødet forud for års-
mødet.(Linie 3):
”Hvis Storkredsen ønsker det, eller ikke har ressourcerne til at ind-
kalde og afholde dette møde, er regionsbestyrelserne forpligtet 
til at få indkaldt og afviklet mødet. Storkredsen skal senest 2 må-
neder før senest mulige afholdelse af mødet udsende indkaldel-
sen, sker dette ikke overtager regionsbestyrelserne afholdelsen 
af mødet.”

Stillet af  Rune Holst Jakobsen, Århus

5.6 ÆF TIL § 10 FOLKETINGSKANDIDATER
§10 stk 4.
Teksten slettes og erstattes med følgende tekst :
(Ændringer fra den eksisterende tekst er markeret med fed)
”Øvrige folketingskandidater vælges i storkredsene. Storkredsene 
er forpligtet til at indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelin-
gerne og til at sikre at møderne bliver afholdt.Hver storkreds skal 
afholde særskilt møde og vælge kandidaterne til kredsene i deres 
storkreds, alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende de-
legerede til mødet.Storkredsen beslutter selv hvorledes de delege-
rede bliver valgt. Valget Af øvrige kandidater skal være gennemført 
senest 1. september. Hvis Storkredsen ønsker det, eller ikke har res-
sourcerne til at indkalde og afholde dette møde, er regionsbestyrel-
serne forpligtet til at få indkaldt og afviklet mødet. Storkredsen skal 
senest 1 juli udsende indkaldelsen, sker dette ikke overtager regi-
onsbestyrelserne afholdelsen af mødet.

Er der efter mødet stadigvæk ubesatte kredse, er storkredsen og 
regionsbestyrelsen i fællesskab forpligtet til at sikre, at der altid er 
kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kandidater-
ne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser dette og 
kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.

Begrundelse for 5.5 og 5.6

I 2015 startede vi i østjyllands storkreds et samarbejde mellem af-
delingerne, med det formål at forberede årsmødet bedre i fælles-
skab. Det er lykkedes langt hen af vejen. Vi er ikke blevet mere enige, 
men nu kan vi tale sammen på en konstruktiv måde. Derudover har 
vi brugt kredsen til at koordinere aktiviteter på tværs af afdelinger-
ne. bl.a. fællesmobilisering til job center aktioner.

Desværre har der sideløbende kørt en konflikt mellem storkred-
sens koordinationsudvalg (består af en repræsentant fra hver afde-
ling i kredsen)  og regionsbestyrelsen i region midt.

Konflikten har gået på, hvem der havde retten til at forberede og 
indkalde til de i landsvedtægterne bestemte møder: delegeretmø-
det før årsmødet og mødet vedrørende valg af øvrige kandidater ef-
ter årsmødet.

Konkret har det bl.a. handlet om hvor møderne geografisk skul-
le holdes. Regionen har holdt på at mødet skulle holdes i Silkeborg, 
der geografisk ligger udenfor østkredsens område. Det har vi i kred-
sen været imod, fordi at det øger sandsynligheden for at de delege-
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rede ikke møder op. Vi vil gerne holde møderne geografisk indenfor 
kredsens område.

Den sidste konflikt var i efteråret 2017 hvor vi i kredsen havde ind-
kaldt til delegeretmøde for at få valgt de øvrige kandidater. I kred-
sen var der enighed om, at det var de årsmøde delegerede der kun-
ne møde op, hvis der ikke blev afholdt nyvalg.

Regionen udsender derefter en mail til alle medlemmer i kredsen, 
hvor der står at det er de regions delegerede der har stemmeret. I 
øvrigt uden at kontakte kredsen for at finde en fælles afklaring. Det 
skabte meget forvirring og dårlig stemning omkring mødet.

Jeg syntes, at det er tåbeligt, at vi skal spilde vores tid på den slags 
konflikter.

Det er min opfattelse at konflikten bunder i fortolkningen af for-
muleringen : ”

”Regionsbestyrelserne er ansvarlige for...” i de nuværende vedtæg-
ter.

Jeg og andre har den opfattelse at det betyder at regionsbesty-
relsen skal organiserer møderne, hvis kredsen ikke selv kan eller vil.

Regionsbestyrelsen mener at det betyder, at regionsbestyrelsen 
enerådigt kan afholde møderne uden hensyntagen til hvad afdelin-
gerne i kredsen selv ønsker.

Der er ikke tvivl om at det er kredsene der vælger kandidater m.m. 
Derfor er det også absurd, at vi ikke selv kan få lov til at organise-
rer møderne.

Mine to forslag præciserer at det er kredsen der beslutter ram-
merne for møderne, hvis den kan. Hvis ikke er det regionsbestyrel-
sen der tager over.

Stillet af  Rune Holst Jakobsen, Århus

5.7 ÆF TIL § 17 ANSATTE
§17. ANSATTE
Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger øvrige ansættelsesvilkår i en 
personalehåndbog og kan indgå overenskomst med de ansattes fag-
lige organisationer, der ligger inden for rammerne fastlagt af ved-
tægterne. Personalehåndbogen skal forhandles med de ansatte. Fol-
ketingsgruppen og andre organer i Enhedslisten med ansatte inddra-
ges i drøftelserne vedrørende vilkår for ansatte i partiet.

Efter sidste linje tilføjes:
”Overenskomstforhandlinger vedrørende vilkår for lønnet gravi-

ditetsorlov, barselsorlov, forældreorlov og omsorgsdage for partiets 
ansatte føres med udgangspunkt i vilkårene for metalarbejdere an-
sat i staten.”

Begrundelse

Ansatte i Enhedslisten har i dag væsentligt ringere barselsvilkår end 
der er gældende for en lang række andre lønmodtagergrupper på 
det danske arbejdsmarked. Mødre er har en væsentligt kortere gra-
viditetsorlov og fædre/medmødre har langt ringere rettigheder når 
det handler om den lønnede forældreorlov.

Det handler med andre ord om partiet som arbejdsgiver. Vi mener 
selvsagt ikke, at ansatte i Enhedslisten skal tilbyde væsentligt bed-
re vilkår end arbejderklassen i lignende jobs har tilkæmpet sig i an-
dre dele af samfundet, men de skal sørme heller ikke tilbyde væsent-
ligt ringere.

Vi står i den paradoksale situation at faglige kammerater i Enheds-
listen har rejst– og fortsat rejser – krav om bedre barselsvilkår og li-
gestilling i barsel mellem kønnene og familieformerne, og har fået 
vundet væsentlige sejre – bl.a. indenfor hele det offentlige område – 
men at vores parti på det her område har en praksis, der repræsen-
terer det modsatte.

En anke på årsmødet sidste år var, at forholdene omkring barsel-

svilkår, graviditetsorlov, omsorgsdage osv. i Enhedslisten blev afgjort 
ved overenskomstforhandlingerne med vores egne ansatte med ud-
gangspunkt i de gældende overenskomster i øvrigt.

Imidlertid er det sådan, at vores vedtægter faktisk ikke giver no-
get fingerpeg overhovedet om, hvilke andre overenskomster Enheds-
listen som arbejdsgiver skal læne sig op af i spørgsmål om barsel og 
omsorgsdage, og dermed heller ikke noget om, hvilke overenskom-
ster vores ansatte kan bruge som udgangspunkt for forhandlingerne.

Det er selvsagt uholdbart, hvis en arbejdsgiver – herunder også os 
selv – har mulighed for at kan plukke hist og pist i forskellige overens-
komster, så det nu passer arbejdsgiveren bedst – om det så er et fir-
ma, en organisation eller en institution, vi taler om. Faglige tillidsfolk 
ville aldrig acceptere det på andre dele af arbejdsmarkedet.

Da forhold omkring barsel og omsorgsdage mv. i Enhedslisten net-
op afgøres ved overenskomstforhandlinger mellem partiets ledelse 
og partiets ansatte, så er vores forslag 1) fremadrettet og vil gæl-
de den næste runde af overenskomstforhandlinger, 2) en præcisering 
af vedtægterne, så det fremadrettet står klart, hvor udgangspunktet 
for forhandlingerne skal tages.

Omkring barselforhold mv. for metalarbejdere ansat i staten, 
så se: https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Documents/
Overenskomster-i-staten/2015/2015%20Cirk.%20-%20Barsel,%20
adoption,%20omsorgsdage.pdf

Stillet af Knud Holt Nielsen, Vesterbro, Charlotte Lund, Vesterbro, Jo-
nas Paludan, Roskilde, Susanne Langer, Nordvest, Vibe Fengel, Valby

5.8 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Forslag til vedtægtsændring:
1. Til § 19 tilføjes: ”Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler det 
skattefri omkostningstillæg til partiet, der til gengæld refunderer do-
kumenterede omkostninger.”

 
1.a. Hvis dette ikke vedtages, foreslås vedtægtsændring samme sted: 
”Der betales 1/3 partiskat af det skattefri omkostningstillæg.” 

Begrundelse

Det er naturligt, at der også betales partiskat af det skattefri om-
kostningstillæg. Det er muligt, at det er nødvendigt at præcisere i 
vedtægterne, derfor forslagene.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest

5.9 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
§19. PARTISKAT OG ØKONOMI
Stk. 1. Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler partiskat sva-
rende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en 
faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og 
særlige udgifter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem en betyde-
lig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan hovedbestyrelsen 
i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. 
Der betales også partiskat af eftervederlaget som folketingsmedlem.

Tilføjelse til stk. 1:  Såfremt de pågældende har lønindkomst el-
ler indtægt ved selvstændighed virksomhed, der indebærer, at den 
pågældende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der 
overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i Køben-
havn, skal den overskydende del af eftervederlaget indbetales i par-
tiskat. Partiskatten afregnes efter de første 12 måneder og derefter 
ved eftervederlagsperiodens afslutning.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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5.10 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Stk. 2. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler par-
tiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnit-
tet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af 
skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fuldtidsansat lokalpoli-
tiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan den 
pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig re-
duktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventuelle 
eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker.

Tilføjelse til stk. 2 og 3. Såfremt de pågældende har lønindkomst el-
ler indtægt ved selvstændighed virksomhed, der indebærer, at den 
pågældende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der 
overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i Køben-
havn, skal den overskydende del af eftervederlaget indbetales i par-
tiskat.

Begrundelse for 5.9 og 5.10

Enhedslisten har gjort sig til talsmand for, at eftervederlaget for af-
gående politikere skal fungere som et økonomisk sikkerhedsnet, hvis 
det ikke er muligt at få et job og at det derfor lovgivningsmæssigt 
skal sikres, at der sker modregning i eftervederlaget, hvis afgåen-
de politikere efter endt embedsperiode får arbejde, således at man 
ikke både får fuldt eftervederlag og samtidig lønindkomst og dermed 
dobbeltløn i en periode.

Lovgivningen om eftervederlag
Folketingsmedlemmer har ret til eftervederlag svarende til grundve-
derlaget for folketingsmedlemmer i op til 2 år, hvis de forlader folke-
tinget pga. valg eller sygdom. I det første 12 måneder modregner sta-
ten lønindtægter mm. idet det afgående folketingsmedlem dog altid 
er ret til et eftervederlag på ca. 135.000 kr. I perioden efter de første 
12 måneder modregnes krone for krone.

I kommuner og regioner har afgående borgmestre og rådmænd 
ret til eftervederlag svarende til deres borgmestervederlag i op til 12 
måneder, når de forlader hvervet. Der sker ikke modregning i efter-
vederlaget uanset om den afgående borgmester/rådmand får løn-
indtægter.

Enhedslisten har i starten af 2018 stillet to beslutningsforslag i fol-
ketinget, der for det første indebærer, at borgmestres/rådmænds 
eftervederlag modregnes i forhold til lønindtægter på samme måde 
som det sker for folketingsmedlemmer og for det andet indebærer at 
der sker fuld modregning for både folketingsmedlemmer og borgme-
stre/rådmænd, således at eftervederlaget formindskes i samme takt 
som der kommer lønindkomster.

En vedtagelse af disse beslutningsforslag og efterfølgende ændrin-
ger i lovgivningen vil lukke de huller, der er i den nuværende ordning.

Forslaget om ændrede regler for partiskat af eftervederlag
Hvis beslutningsforslagene ikke vedtages i folketinget er der behov 
for at Enhedslistens vedtægter præciseres, således at vores folke-
valgte ikke modtager dobbeltløn i eftervederlagsperioden. Det er en 
problemstilling, der for folketingsmedlemmer er relevant i de første 
12 måneder af eftervederlagsperioden og for borgmestre/rådmænd 
i hele eftervederlagsperioden på op til 12 måneder.

Med de foreslåede forslag til tilføjelser til vedtægternes § 19 stk. 1 
og 2 vil der ved beregningen af partiskat af eftervederlag også tages 
hensyn til lønindkomster i eftervederlagsperioden i modsætning til 
den nuværende bestemmelse, hvor partiskatten alene betales ud fra 
eftervederlagets størrelse.

Stillet af Hovedbestyrelsen

Kommentar fra HB

Der arbejdes på en sammenskrivning med forslag 5.11

5.11 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Ny §19, stk. 4:
Partiskat af eftervederlag beregnes således, at ingen på grund af ef-
tervederlaget stilles bedre end en faglært metalarbejder i Køben-
havn. Derfor betales partiskat svarende til den andel af efterveder-
laget, der – sammenlagt med evt. anden indtægt – overstiger gen-
nemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København, minus fra-
drag af skat og særlige udgifter.

Begrundelse

Spørgsmålet om eftervederlag har rejst en del debat i og omkring En-
hedslisten, og vi ønsker med forslaget at slå fast, at enhedsløn er et 
grundprincip for Enhedslisten, og at forhenværende fuldtidspolitikere 
ikke skal modtage dobbeltløn i form af eftervederlag og anden ind-
tægt. Samtidig mener vi, at partiskatten af eftervederlag skal indgå i 
finansieringen af vores aktiviteter som parti.

Stillet af Ditte Marie Thejsen, Odder, Peter Saxtrup Nielsen, Århus og 
Lasse P. N. Olsen, Aalborg  

5.12 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
I §19 stk 1, 2 og 3 indsættes efter paranteserne:
 “Ved indtægt forstås både vederlaget og andre personlige indtæg-
ter i forbindelse med hvervet.”

Begrundelse

Forslaget garanterer, at ingen professionel politiker tjener mere, end 
den i partiet aftale mindsteløn. Udgifter vil stadig blive fuldt dækket. 
Min oplevelse er, at dette er den almindelige fortolkning af vores ved-
tægter og det står klart med dette forslag. 

Dette er særligt vigtigt fordi vi stiller op til EU-parlamentet. Her ud-
betales ‘dagpenge’  på 306€ om dagen.

Samtidig opklarer det den uenighed, der har været om fortolknin-
gen af folketingsmedlemmers vederlag. 

Det fulde overblik er her:
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-tje-

ner-et-medlem-af-europa-parlamentet
Og her
http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vilkaar#E-

29E1237E3E540CE8BE676F62762D619

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus

5.13 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Forslag til vedtægtsændring § 19 stk. 5
Følgende tilføjes efter ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regi-
onsrådsmedlemmer betaler …”

Her tilføjes ”som udgangspunkt” hvorefter sætningen fortsættes.

Begrundelse

Afdelingen vurderer hvad og hvordan deres kommunalbestyrelses-
medlemmers vederlag skal prioriteres i afdelingens arbejde – jf. En-
hedslistens vedtægter § 5 stk. 2 hvoraf fremstår: ”Afdelinger skal have 
selvstændig økonomi og egne vedtægter”. HB´s fortolkning af Årsmø-
de beslutning, betyder at alle afdelinger skal have godkendt deres 
økonomiske dispositioner omkring Kommunalbestyrelsesmedlem-
mer i Forretningsudvalget, hvilket fratager afdelingernes autonomi 
og prioritering af det politiske arbejde.
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Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør

5.14 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Følgende slettes:
”Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat 
gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret 
til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer. 
Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de vedtagne ret-
ningslinjer”
Og ændres til:
Hovedbestyrelsens retningslinjer vedtaget 3.december 2016 anven-
des såfremt der opstår problemer omkring betaling af partiskat i lo-
kalafdelinger eller regioner. Konkrete afgørelser vedrørende dette 
træffes af FU.

Begrundelse

Hovedbestyrelsens retningslinjer vedtaget på HB mødet 3.decem-
ber 2016 er en alvorlig tilsidesættelse af Enhedslistens vedtægter § 
5 hvor fremstår: ”Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i En-
hedslisten …” og indeholder en kontrol og centraliseringsmekanisme 
af afdelingernes økonomiske dispositioner, vi som socialister på an-
dre planer arbejder mod.

Det kommunale landskab er sammensat meget forskelligt og der-
for skal lokale aftaler med folkevalgte kommunalbestyrelsesmed-
lemmer ikke konfirmeres i Forretnings Udvalget. Det er afdelinger-
ne der vurderer og prioriterer de lokale politiske indsatsområder og 
hvordan disse udføres af det valgte medlem.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør

5.15 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Ændringsforslag til vedtægt § 19 stk. 5
Tilføjelse:
Efter sætningen ” … betales ikke partiskat af denne del.” tilføjes føl-
gende:
Overstiger kommunalt- eller regionalvalgtes indkomst efter vederlag 
den overenskomst som Folketingsmedlemmernes honorar udregnes 
efter, betales alle vederlag til lokalafdelingen.

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dragør

5.15.1 ÆF TIL 5.15
Efter:
“Overstiger kommunalt- eller regionalvalgtes indkomst efter veder-
laget den overenskomst som Folketingsmedlemmernes honorar ud-
regnes efter, betales alle vederlag til lokalafdelingen.”
Tilføjes:  
“Partiskatten + modregninger i anden indkomst (fx boligsikring eller 
pensionstillæg) + skat + nødvendige udgifter til varetagelse af hver-
vet kan aldrig overstige det udbetalte honorar.”

Begrundelse

Vi skal ikke kun præcisere i forhold til de der tjener meget, men også 
så vi sikrer de der tjener lidt.

Stillet af Birthe Lauridsen, Lolland

5.16 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
Ændringsforslag til vedtægt § 19 stk. 5

I sætningen: ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmed-
lemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/
lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation” tilføjes ef-
ter betaler:
“Som udgangspunkt” efter betaler.

Begrundelse for 5.15 og 5.16

Hovedbestyrelsens retningslinjer vedtaget på HB mødet 3.december 
2016 har vist sig at tilgodese valgte medlemmer med en i forvejen høj 
indkomst. Jf. følgende eksempel:
En ansat i Enhedslisten valgt til kommunalbestyrelsen frikøbes en 
dag ugentligt, for at varetage KB arbejde. I samme afdeling er valgt 
en person på Fleksjob ydelse, der grundet overførselsindkomst ikke 
frikøbes.

I forhold til partiskat betaler den ansatte/frikøbte med udgangs-
punkt i HBs retningslinjer 1:24 til afdelingen, hvor Fleksjobberne beta-
ler 1:8 af vederlag fra det kommunalpolitiske arbejde.

Som modtager af socialeydelser eller anden overførselsindkomst 
har man ikke samme muligheder for frikøb som beskæftigede kam-
merater, trods samme politiske arbejde.

Dette indarbejdes i HB´s retningslinjer for partiskat. 

Stillet af Jeanne Toxværd, Gentofte og Bjarne Thyregod, Tårnby-Dra-
gør

5.17 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
ÆF til § 19, ny stk. 5 (efterfølgende paragraffer opnummereres)
Stk. 5. Tidligere folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer for 
Enhedslisten, borgmestre og andre der på grund af tillidshverv for En-
hedslisten modtager eftervederlag, skal afstå fra denne fra det tids-
punkt, hvor de overgår til et andet lønnet arbejde. Er der komplice-
rende forhold, laver FU en konkret afgørelse – med udgangspunkt i en 
faglært metalarbejders forhold i København.

Begrundelse

Forslaget lukker det hul, som viste sig i eftervederlagssagen lige før 
jul. Ved at “afstå fra”, opererer vi heller ikke med at kunne inddrage 
betalingen i partiskat, hvilket er det mest konsekvente, når vi er imod 
dobbeltbetalingen. Det kan koste lidt i budgettet, men er en fornuf-
tig investering i at fastholde vores troværdighed. Det gør diverse ad 
hoc-beslutninger om at støtte velgørende formål ikke – de mudrer 
derimod billedet. 

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus

5.18 ÆF TIL §19 PARTISKAT OG ØKONOMI
ÆF til § 19, ny stk. 6 (efterfølgende paragraffer opnummereres)
Stk. 6. Folketingsmedlemmernes skattefrie omkostningstillæg inddra-
ges i partiskat på en skattemæssig neutral måde. Konkrete særom-
kostninger refunderes efter regning eller efter en akkord aftalt med 
FU.  

Begrundelse

Forslaget lukker det hul, som Morten Kabell har påpeget i efterve-
derlags-debatten, nemlig det skattefri tillæg på 5000 pr. måned, 
som Enhedslisten er imod. For ikke at ramme uretfærdigt, sikrer for-
slaget, at faktiske konkrete særomkostninger fortsat kan refunde-
res. Samt at der kan laves en akkord, hvis det kan være lettere at 
administrere.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus
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6.1 RESULTAT AF DEN VEJLEDENDE  
URAFSTEMNING OM SPIDSKANDIDATER 
TIL FOLKETINGET
Herunder kan du se resultatet af den vejledende urafstemning, både som samlet resultat og for-
delt på afdelinger. Resultatet fordelt på storkredse ligger på org.enhedslisten.dk/aarsmoeder

Årsmødet 2018 skal vedtage en kandidatliste, der indeholder 20 folketingspladser. Fordelingen 
kan læses i tabellen nedenfor.

Afstemningen er vejledende, og på årsmødet laver kandidatudvalget et forslag en liste, som 
præsenteres lørdag morgen. Der kan også stilles alternative forslag til denne liste. Frist for indle-
vering af alternative kandidatlister er lørdag aften kl 21.00. Alternative lister indleveres i infoboden.

6.2 RESULTAT AF DEN VEJLEDENDE  
URAFSTEMNING OM SPIDSKANDIDATER  
TIL EUROPAPARLAMENTET
Her kan du se resultatet af den vejledende urafstemning, dels som samlet resultat, dels fordelt 
på afdelinger.

Resultatet fordelt på storkredse ligger på: org.enhedslisten.dk/aarsmoeder
Årsmødet 2018 skal vedtage en kandidatliste, der indeholder 4 spidskandidater fordelt på 2 

kvinder og 2 mænd.
Evt. alternative kandidatlister skal indeholde samme antal kandidater og bestå af 2 kvinder 

og 2 mænd. Kandidatudvalgets forslag til kandidatliste fremlægges på årsmødet lørdag mor-
gen. Frist for indlevering af alternative kandidatlister er lørdag aften kl. 21.00. Alternative lister 
indleveres i infoboden.

Sejrskandidater – dvs. folk uden for uden for top 4 – skal melde sige senest dagen efter års-
mødet til mads.h@enhedslisten.dk med navn, beskæftigelse, alder, køn, uddannelse, fagfor-
ening og bopæl.

EU-PARLAMENTSVALG

Nr.   Navn Antal stemmer
1  Nikolaj Villumsen 1514
2  Eva Flyvholm 1200
3  Eva Milsted Enoksen 677
4  Jakob Nerup 458
5  Mikael Hertoft 422
6  Maya Bruus 319
6  Sabrina Louise Christiansen 319
8  Frederik Werner Kronborg 223
9  Benny Dall 213
10  Torsten Ringgaard 164
11  Jeppe Studtmund Andersen 117
12  Morten Skov Jørgensen 74
13  Brian Willum Petersen 68
14  Hans-Henrik Rasmussen 65
15  Mathias Teglbjærg 63
Blanke stemmer 450

Stemmeberettigede: 9080. Antal som har 
stemt: 2926. Deltagelse 32,2 pct.

FOLKETINGSVALG

Nr.   Navn Antal stemmer
1  Pernille Skipper 1988
2  Maria Reumert Gjerding 1561
3  Søren Søndergaard 1409
4  Rune Lund 1349
5  Christian Juhl 1322
6  Nikolaj Villumsen 1263
7  Rosa Lund 1224
8  Eva Flyvholm 1161
9  Henning Hyllested 1140
10  Jakob Sølvhøj 954
11  Victoria N. Risbjerg Velásquez 953
12  Jette Gottlieb 874
13  Ibrahim Benli 739
13  Søren Egge Rasmussen 739
15  Mai Villadsen 677
15  Peder Hvelplund 677
17  Jonathan Simmel 658
18  Rasmus Vestergaard Madsen 622
19  Jesper Kiel 619
20  Anne Hegelund 562
21  Eva Milsted Enoksen 486
22  Jakob Nerup  476
23  Linda Havanna Hansen 456
24  Sinem Demir 455
25  Maja Albrechtsen 448
26  Louis Jacobsen 445
27  Gunna Starck 420
28  Anja Radeka 393
29  Bruno Jerup 386
30  Susanne Flydtkjær 383
31  Jakob Lindell Ruggaard 373
32  Jeanne Toxværd 372
33  Helge Bo Jensen 363
34  Anna Berg 354
35  Fatih Baran 340
36  Maya Ryom 321
37  Reza Javid 309
38  Marianne Rosenkvist 301
39  Jean Thierry 295
40  Hans Jørgen Vad 283
41  Sarah Nørris 244
42  Helena Jørgensen 240
43  Helle Nielsen 238
44  Ulf Harbo 236
45  Allan Krautwald 232
46  Margit Kjeldgaard 221
47  Simon Halskov 189
48  Rosa Wittrup 164
49  Torsten Ringgaard 148
50  Martin Schmidt Konradsen 142
51  David Rønne 118
52  Allan Berg Mortensen 103
53  Dokse Adzievski 94
54  Jørgen Bodilsen 87
55  Mikkel Skovgaard Hansen 71
56  Lasse Egelund 68
57  Mikkel Hedegreen 67
58  Ole Wedel-Brandt 54
59  Jens Wogelius 34
Blanke stemmer 47

1 Københavns Storkreds  1
2  Sjællands Storkreds 1
3  Østjyllands Storkreds 1
4  Københavns Omegns Storkreds  1
5-7  Fyns Storkreds  1
 Københavns Storkreds  2
 Nordjyllands Storkreds  1
8-10  Nordsjællands Storkreds  1
 Sydjyllands Storkreds  1
 Vestjyllands Storkreds  1
11-13  Københavns Storkreds  3
 Sjællands Storkreds  2
 Østjyllands Storkreds  2
14-16  Fyns Storkreds  2
 Københavns Storkreds  4
 Nordjyllands Storkreds  2
17-20  København Omegns Storkreds  2
 Sjællands Storkreds  3
 Sydjyllands Storkreds  2
 Østjyllands Storkreds  3
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FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 700
Maria Reumert Gjerding 552
Rune Lund 500
Søren Søndergaard 483
Rosa Lund 480
Nikolaj Villumsen 465
Eva Flyvholm 438
Christian Juhl 399
Victoria N. Risbjerg Velásquez 392
Henning Hyllested 349
Jakob Sølvhøj 321
Jette Gottlieb 318
Mai Villadsen 312
Ibrahim Benli 303
Louis Jacobsen 260
Jonathan Simmel 250
Linda Havanna Hansen 241
Peder Hvelplund 222
Sinem Demir 222
Rasmus Vestergaard Madsen 219
Jakob Lindell Ruggaard 208
Eva Milsted Enoksen 207
Anna Berg 200
Anne Hegelund 200
Jakob Nerup 194
Søren Egge Rasmussen 191
Anja Radeka 182
Maja Albrechtsen 181
Jesper Kiel 172
Gunna Starck 153
Fatih Baran 128
Jeanne Toxværd 125
Jean Thierry 120
Helge Bo Jensen 116
Marianne Rosenkvist 112
Bruno Jerup 106
Reza Javid 105
Simon Halskov 90
Susanne Flydtkjær 89
Maya Ryom 84
Helena Jørgensen 75
Hans Jørgen Vad 69
Margit Kjeldgaard 65
Sarah Nørris 65
David Rønne 64
Helle Nielsen 64
Ulf Harbo 60
Allan Krautwald 57
Rosa Wittrup 45
Mikkel Skovgaard Hansen 44
Martin Schmidt Konradsen 43
Torsten Ringgaard 42
Dokse Adzievski 31
Allan Berg Mortensen 29
Mikkel Hedegreen 22
Jørgen Bodilsen 19
Ole Wedel-Brandt 10
Jens Wogelius 7
Lasse Egelund 6
I alt 11206
Blankt 22

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 575
Eva Flyvholm 470
Eva Milsted Enoksen 312
Jakob Nerup 203
Mikael Hertoft 159
Maya Bruus 101
Frederik Werner Kronborg 91
Sabrina Louise Christiansen 86
Benny Dall 47
Jeppe Studtmund Andersen 41
Torsten Ringgaard 39
Morten Skov Jørgensen 35
Mathias Teglbjærg 31
Hans-Henrik Rasmussen 26
Brian Willum Petersen 19
I alt 2235
Blankt 117

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 214
Søren Søndergaard 190
Maria Reumert Gjerding 176
Rune Lund 147
Nikolaj Villumsen 137
Christian Juhl 136
Eva Flyvholm 132
Rosa Lund 124
Henning Hyllested 115
Jakob Sølvhøj 109
Jette Gottlieb 103
Ibrahim Benli 99
Victoria N. Risbjerg Velásquez 93
Jonathan Simmel 79
Søren Egge Rasmussen 78
Mai Villadsen 71
Helge Bo Jensen 67
Jakob Nerup 65
Jesper Kiel 64
Jeanne Toxværd 54
Anne Hegelund 53
Susanne Flydtkjær 47
Linda Havanna Hansen 45
Gunna Starck 44
Peder Hvelplund 44
Rasmus Vestergaard Madsen 44
Marianne Rosenkvist 43
Eva Milsted Enoksen 41
Fatih Baran 41
Maja Albrechtsen 40
Sinem Demir 40
Anja Radeka 37
Louis Jacobsen 37
Jean Thierry 35
Bruno Jerup 34
Anna Berg 33
Maya Ryom 31
Helena Jørgensen 29
Allan Krautwald 28
Margit Kjeldgaard 28
Jakob Lindell Ruggaard 27
Sarah Nørris 26
Hans Jørgen Vad 25
Reza Javid 22
Helle Nielsen 20
Simon Halskov 19
Ulf Harbo 19
Ole Wedel-Brandt 18
Martin Schmidt Konradsen 16
Torsten Ringgaard 16
Jørgen Bodilsen 13
Rosa Wittrup 12
David Rønne 11
Dokse Adzievski 11
Mikkel Hedegreen 10
Allan Berg Mortensen 8
Lasse Egelund 7
Mikkel Skovgaard Hansen 5
Jens Wogelius 2
I alt 3314
Blankt 5I

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 160
Eva Flyvholm 121
Eva Milsted Enoksen 73
Jakob Nerup 65
Mikael Hertoft 51
Sabrina Louise Christiansen 47
Maya Bruus 43
Benny Dall 16
Torsten Ringgaard 11
Frederik Werner Kronborg 10
Brian Willum Petersen 9
Jeppe Studtmund Andersen 9
Hans-Henrik Rasmussen 7
Mathias Teglbjærg 5
Morten Skov Jørgensen 4
I alt 631
Blankt 44

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 105
Maria Reumert Gjerding 92
Søren Søndergaard 81
Christian Juhl 76
Rosa Lund 70
Jakob Sølvhøj 66
Rune Lund 66
Jette Gottlieb 59
Victoria N. Risbjerg Velásquez 58
Henning Hyllested 57
Eva Flyvholm 54
Nikolaj Villumsen 47
Søren Egge Rasmussen 46
Ibrahim Benli 38
Jesper Kiel 38
Eva Milsted Enoksen 34
Allan Berg Mortensen 33
Helena Jørgensen 32
Peder Hvelplund 30
Jonathan Simmel 27
Margit Kjeldgaard 27
Gunna Starck 25
Jakob Nerup 25
Mai Villadsen 25
Anne Hegelund 22
Fatih Baran 22
Anja Radeka 21
Rasmus Vestergaard Madsen 21
Jørgen Bodilsen 19
Sinem Demir 19
Jeanne Toxværd 18
Linda Havanna Hansen 18
Louis Jacobsen 18
Helle Nielsen 17
Susanne Flydtkjær 17
Bruno Jerup 16
Marianne Rosenkvist 16
Helge Bo Jensen 15
Jean Thierry 13
Hans Jørgen Vad 12
Maya Ryom 12
Ulf Harbo 12
Allan Krautwald 11
Anna Berg 11
Maja Albrechtsen 11
Reza Javid 11
Simon Halskov 11
Dokse Adzievski 10
Jakob Lindell Ruggaard 9
Martin Schmidt Konradsen 8
Rosa Wittrup 7
Sarah Nørris 7
David Rønne 6
Mikkel Hedegreen 5
Ole Wedel-Brandt 5
Lasse Egelund 3
Mikkel Skovgaard Hansen 3
Torsten Ringgaard 3
Jens Wogelius 1
I alt 1641
Blankt 1

EU-PARLAMENTSVALG
Eva Flyvholm 61
Nikolaj Villumsen 61
Eva Milsted Enoksen 35
Jakob Nerup 25
Mikael Hertoft 23
Sabrina Louise Christiansen 15
Maya Bruus 14
Benny Dall 7
Frederik Werner Kronborg 6
Jeppe Studtmund Andersen 5
Torsten Ringgaard 4
Brian Willum Petersen 3
Hans-Henrik Rasmussen 2
Mathias Teglbjærg 2
Morten Skov Jørgensen 0
I alt 263
Blankt 39

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 16
Christian Juhl 14
Henning Hyllested 13
Rune Lund 13
Jette Gottlieb 12
Søren Søndergaard 12
Maria Reumert Gjerding 11
Rosa Lund 11
Eva Flyvholm 9
Gunna Starck 8
Nikolaj Villumsen 8
Peder Hvelplund 8
Jakob Sølvhøj 7
Fatih Baran 5
Ibrahim Benli 5
Jesper Kiel 5
Victoria N. Risbjerg Velásquez 5
Helge Bo Jensen 4
Margit Kjeldgaard 4
Susanne Flydtkjær 4
Jonathan Simmel 3
Maja Albrechtsen 3
Marianne Rosenkvist 3
Reza Javid 3
Sinem Demir 3
Søren Egge Rasmussen 3
Allan Krautwald 2
Anne Hegelund 2
Dokse Adzievski 2
Eva Milsted Enoksen 2
Hans Jørgen Vad 2
Helena Jørgensen 2
Helle Nielsen 2
Jakob Nerup 2
Linda Havanna Hansen 2
Mai Villadsen 2
Maya Ryom 2
Rasmus Vestergaard Madsen 2
Torsten Ringgaard 2
Anna Berg 1
Bruno Jerup 1
Jakob Lindell Ruggaard 1
Jean Thierry 1
Lasse Egelund 1
Martin Schmidt Konradsen 1
Mikkel Skovgaard Hansen 1
Rosa Wittrup 1
Allan Berg Mortensen 0
Anja Radeka 0
David Rønne 0
Jeanne Toxværd 0
Jens Wogelius 0
Jørgen Bodilsen 0
Louis Jacobsen 0
Mikkel Hedegreen 0
Ole Wedel-Brandt 0
Sarah Nørris 0
Simon Halskov 0
Ulf Harbo 0
I alt 226
Blankt 1

EU-PARLAMENTSVALG
Eva Flyvholm 9
Nikolaj Villumsen 7
Mikael Hertoft 4
Eva Milsted Enoksen 3
Sabrina Louise Christiansen 3
Benny Dall 2
Maya Bruus 2
Brian Willum Petersen 1
Frederik Werner Kronborg 1
Jakob Nerup 1
Torsten Ringgaard 1
Hans-Henrik Rasmussen 0
Jeppe Studtmund Andersen 0
Mathias Teglbjærg 0
Morten Skov Jørgensen 0
I alt 34
Blankt 8

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 265
Christian Juhl 228
Maria Reumert Gjerding 208
Eva Flyvholm 201
Søren Søndergaard 189
Rune Lund 174
Nikolaj Villumsen 158
Rosa Lund 153
Henning Hyllested 152
Jakob Sølvhøj 134
Victoria N. Risbjerg Velásquez 113
Bruno Jerup 112
Jette Gottlieb 106
Jonathan Simmel 104
Søren Egge Rasmussen 102
Ibrahim Benli 92
Jesper Kiel 89
Peder Hvelplund 72
Rasmus Vestergaard Madsen 68
Eva Milsted Enoksen 66
Mai Villadsen 66
Jakob Nerup 60
Linda Havanna Hansen 58
Anja Radeka 56
Helge Bo Jensen 51
Maja Albrechtsen 51
Anne Hegelund 49
Gunna Starck 48
Jeanne Toxværd 48
Maya Ryom 47
Fatih Baran 46
Jean Thierry 41
Sinem Demir 41
Anna Berg 40
Louis Jacobsen 40
Marianne Rosenkvist 40
Rosa Wittrup 37
Susanne Flydtkjær 37
Hans Jørgen Vad 36
Margit Kjeldgaard 36
Helena Jørgensen 35
Ulf Harbo 32
Helle Nielsen 29
Allan Krautwald 28
Jakob Lindell Ruggaard 27
Reza Javid 27
Sarah Nørris 27
Simon Halskov 19
Dokse Adzievski 15
Martin Schmidt Konradsen 13
David Rønne 11
Lasse Egelund 11
Mikkel Hedegreen 11
Jørgen Bodilsen 9
Torsten Ringgaard 9
Allan Berg Mortensen 8
Ole Wedel-Brandt 6
Mikkel Skovgaard Hansen 5
Jens Wogelius 4
I alt 4040
Blankt 4

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 189
Eva Flyvholm 164
Eva Milsted Enoksen 77
Mikael Hertoft 64
Maya Bruus 55
Jakob Nerup 52
Sabrina Louise Christiansen 35
Torsten Ringgaard 19
Brian Willum Petersen 16
Benny Dall 15
Frederik Werner Kronborg 14
Hans-Henrik Rasmussen 11
Jeppe Studtmund Andersen 9
Morten Skov Jørgensen 7
Mathias Teglbjærg 5
I alt 732
Blankt 68

KØBENHAVNS  
STORKREDS

KØBENHAVNS OM-
EGNS STORKREDS

NORDSJÆLLANDS 
STORKREDS

BORNHOLMS  
STORKREDS

SJÆLLANDS  
STORKREDS
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FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 136
Rune Lund 119
Maria Reumert Gjerding 104
Jesper Kiel 94
Søren Søndergaard 91
Henning Hyllested 88
Victoria N. Risbjerg Velásquez 85
Christian Juhl 80
Rosa Lund 80
Nikolaj Villumsen 71
Eva Flyvholm 68
Reza Javid 61
Jakob Sølvhøj 57
Jette Gottlieb 54
Søren Egge Rasmussen 46
Rasmus Vestergaard Madsen 43
Peder Hvelplund 38
Mai Villadsen 37
Gunna Starck 35
Jeanne Toxværd 35
Allan Krautwald 34
Jonathan Simmel 33
Ibrahim Benli 30
Susanne Flydtkjær 30
Anne Hegelund 27
Bruno Jerup 27
Sinem Demir 26
Eva Milsted Enoksen 25
Hans Jørgen Vad 25
Maya Ryom 23
Sarah Nørris 23
Torsten Ringgaard 22
Anja Radeka 20
Jakob Nerup 20
Jean Thierry 20
Helge Bo Jensen 17
Maja Albrechtsen 17
Ulf Harbo 17
Fatih Baran 16
Linda Havanna Hansen 15
Marianne Rosenkvist 15
Anna Berg 14
Martin Schmidt Konradsen 14
Margit Kjeldgaard 13
Helena Jørgensen 12
Louis Jacobsen 12
Helle Nielsen 10
Jens Wogelius 10
Rosa Wittrup 9
Jakob Lindell Ruggaard 8
Lasse Egelund 8
Jørgen Bodilsen 7
Simon Halskov 6
Allan Berg Mortensen 4
David Rønne 4
Dokse Adzievski 3
Mikkel Hedegreen 3
Ole Wedel-Brandt 2
Mikkel Skovgaard Hansen 1
I alt 2044
Blankt 0

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 89
Eva Flyvholm 79
Frederik Werner Kronborg 44
Eva Milsted Enoksen 31
Torsten Ringgaard 27
Jakob Nerup 23
Sabrina Louise Christiansen 18
Mikael Hertoft 15
Maya Bruus 13
Benny Dall 9
Brian Willum Petersen 5
Jeppe Studtmund Andersen 5
Mathias Teglbjærg 5
Hans-Henrik Rasmussen 4
Morten Skov Jørgensen 4
I alt 371

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 123
Henning Hyllested 113
Maria Reumert Gjerding 84
Nikolaj Villumsen 80
Christian Juhl 78
Rosa Lund 72
Søren Søndergaard 71
Rune Lund 63
Jakob Sølvhøj 62
Eva Flyvholm 59
Rasmus Vestergaard Madsen 55
Victoria N. Risbjerg Velásquez 50
Jesper Kiel 47
Jette Gottlieb 46
Maya Ryom 44
Sarah Nørris 41
Søren Egge Rasmussen 39
Mai Villadsen 38
Ibrahim Benli 34
Peder Hvelplund 29
Jonathan Simmel 28
Anne Hegelund 24
Jakob Nerup 23
Bruno Jerup 22
Eva Milsted Enoksen 22
Sinem Demir 22
Gunna Starck 21
Reza Javid 20
Louis Jacobsen 19
Maja Albrechtsen 19
Anja Radeka 18
Allan Krautwald 17
Helge Bo Jensen 16
Jeanne Toxværd 16
Susanne Flydtkjær 16
Fatih Baran 15
Ulf Harbo 15
Lasse Egelund 14
Linda Havanna Hansen 14
Hans Jørgen Vad 13
Marianne Rosenkvist 12
Anna Berg 11
Helle Nielsen 11
Rosa Wittrup 11
Margit Kjeldgaard 10
Martin Schmidt Konradsen 9
Torsten Ringgaard 9
Helena Jørgensen 8
Jakob Lindell Ruggaard 8
Jean Thierry 8
David Rønne 6
Mikkel Skovgaard Hansen 5
Allan Berg Mortensen 4
Jørgen Bodilsen 3
Mikkel Hedegreen 3
Ole Wedel-Brandt 3
Simon Halskov 3
Dokse Adzievski 2
Jens Wogelius 1
I alt 1729
Blankt 4

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 76
Benny Dall 66
Eva Flyvholm 49
Sabrina Louise Christiansen 40
Eva Milsted Enoksen 28
Frederik Werner Kronborg 23
Jakob Nerup 18
Maya Bruus 16
Mikael Hertoft 14
Torsten Ringgaard 6
Brian Willum Petersen 4
Jeppe Studtmund Andersen 3
Morten Skov Jørgensen 2
Hans-Henrik Rasmussen 1
Mathias Teglbjærg 1
I alt 347
Blankt 25

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 241
Maria Reumert Gjerding 198
Christian Juhl 188
Nikolaj Villumsen 182
Søren Egge Rasmussen 173
Søren Søndergaard 164
Rune Lund 153
Henning Hyllested 141
Anne Hegelund 132
Rosa Lund 123
Eva Flyvholm 114
Rasmus Vestergaard Madsen 112
Jakob Sølvhøj 110
Jonathan Simmel 94
Jette Gottlieb 93
Ibrahim Benli 89
Victoria N. Risbjerg Velásquez 89
Maja Albrechtsen 86
Hans Jørgen Vad 81
Peder Hvelplund 77
Mai Villadsen 66
Helle Nielsen 62
Helge Bo Jensen 57
Jakob Lindell Ruggaard 57
Jakob Nerup 55
Jesper Kiel 55
Ulf Harbo 55
Sinem Demir 54
Jeanne Toxværd 49
Gunna Starck 47
Maya Ryom 47
Bruno Jerup 44
Fatih Baran 44
Reza Javid 44
Eva Milsted Enoksen 43
Jean Thierry 40
Anja Radeka 39
Marianne Rosenkvist 39
Allan Krautwald 37
Susanne Flydtkjær 36
Sarah Nørris 35
Louis Jacobsen 31
Linda Havanna Hansen 29
Helena Jørgensen 26
Simon Halskov 26
Anna Berg 25
Martin Schmidt Konradsen 25
Rosa Wittrup 22
Margit Kjeldgaard 21
Dokse Adzievski 18
Jørgen Bodilsen 13
Allan Berg Mortensen 11
David Rønne 10
Lasse Egelund 10
Torsten Ringgaard 10
Mikkel Hedegreen 7
Ole Wedel-Brandt 5
Jens Wogelius 3
Mikkel Skovgaard Hansen 3
I alt 3940
Blankt 7

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 202
Eva Flyvholm 136
Eva Milsted Enoksen 61
Mikael Hertoft 57
Jakob Nerup 47
Maya Bruus 43
Sabrina Louise Christiansen 38
Jeppe Studtmund Andersen 36
Benny Dall 28
Frederik Werner Kronborg 15
Torsten Ringgaard 15
Mathias Teglbjærg 10
Morten Skov Jørgensen 10
Hans-Henrik Rasmussen 6
Brian Willum Petersen 5
I alt 709
Blankt 65

FOLKETINGSVALG
Jakob Sølvhøj 40
Pernille Skipper 40
Henning Hyllested 32
Maria Reumert Gjerding 32
Rune Lund 32
Christian Juhl 31
Søren Søndergaard 31
Jette Gottlieb 30
Nikolaj Villumsen 29
Mai Villadsen 27
Rosa Lund 25
Eva Flyvholm 24
Victoria N. Risbjerg Velásquez 21
Ibrahim Benli 20
Peder Hvelplund 20
Søren Egge Rasmussen 20
Jakob Nerup 16
Jesper Kiel 16
Maja Albrechtsen 16
Rasmus Vestergaard Madsen 16
Jonathan Simmel 15
Anne Hegelund 12
Sinem Demir 12
Eva Milsted Enoksen 11
Jeanne Toxværd 11
Marianne Rosenkvist 11
Allan Krautwald 10
Gunna Starck 10
Helle Nielsen 10
Maya Ryom 10
Ulf Harbo 10
Susanne Flydtkjær 9
Anja Radeka 8
Linda Havanna Hansen 8
Louis Jacobsen 8
Rosa Wittrup 7
Sarah Nørris 7
Bruno Jerup 6
Fatih Baran 6
Hans Jørgen Vad 6
Jakob Lindell Ruggaard 6
Helena Jørgensen 5
Margit Kjeldgaard 5
Simon Halskov 5
Helge Bo Jensen 4
Jean Thierry 4
Martin Schmidt Konradsen 4
Anna Berg 3
Reza Javid 3
Jens Wogelius 2
Lasse Egelund 2
Torsten Ringgaard 2
Allan Berg Mortensen 1
Dokse Adzievski 1
Jørgen Bodilsen 1
Mikkel Skovgaard Hansen 1
Ole Wedel-Brandt 1
David Rønne 0
Mikkel Hedegreen 0
I alt 755
Blankt 3B

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 36
Eva Flyvholm 27
Mikael Hertoft 14
Eva Milsted Enoksen 13
Sabrina Louise Christiansen 13
Jakob Nerup 11
Maya Bruus 8
Benny Dall 7
Frederik Werner Kronborg 5
Jeppe Studtmund Andersen 5
Morten Skov Jørgensen 5
Torsten Ringgaard 5
Brian Willum Petersen 3
Hans-Henrik Rasmussen 1
Mathias Teglbjærg 0
I alt 153
Blankt 18

FOLKETINGSVALG
Peder Hvelplund 135
Pernille Skipper 126
Susanne Flydtkjær 94
Maria Reumert Gjerding 90
Søren Søndergaard 81
Christian Juhl 78
Rosa Lund 71
Nikolaj Villumsen 70
Henning Hyllested 69
Rune Lund 65
Eva Flyvholm 50
Jette Gottlieb 46
Jakob Sølvhøj 41
Victoria N. Risbjerg Velásquez 38
Jesper Kiel 36
Rasmus Vestergaard Madsen 35
Anne Hegelund 34
Søren Egge Rasmussen 33
Torsten Ringgaard 33
Eva Milsted Enoksen 28
Mai Villadsen 27
Gunna Starck 26
Ibrahim Benli 20
Jonathan Simmel 20
Linda Havanna Hansen 19
Maja Albrechtsen 19
Maya Ryom 19
Jakob Lindell Ruggaard 16
Ulf Harbo 15
Fatih Baran 14
Helena Jørgensen 14
Jeanne Toxværd 14
Louis Jacobsen 14
Bruno Jerup 13
Jakob Nerup 13
Jean Thierry 13
Helle Nielsen 12
Reza Javid 12
Sinem Demir 12
Anja Radeka 11
Anna Berg 11
Hans Jørgen Vad 11
Helge Bo Jensen 11
Sarah Nørris 11
Margit Kjeldgaard 9
Rosa Wittrup 9
Marianne Rosenkvist 7
Martin Schmidt Konradsen 7
Allan Krautwald 6
Lasse Egelund 6
Mikkel Hedegreen 6
Allan Berg Mortensen 5
David Rønne 4
Jens Wogelius 4
Simon Halskov 4
Jørgen Bodilsen 3
Mikkel Skovgaard Hansen 3
Ole Wedel-Brandt 3
Dokse Adzievski 0
I alt 1696
Blankt 1

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 101
Eva Flyvholm 73
Eva Milsted Enoksen 38
Torsten Ringgaard 36
Sabrina Louise Christiansen 22
Maya Bruus 20
Mikael Hertoft 16
Benny Dall 14
Frederik Werner Kronborg 12
Jakob Nerup 11
Hans-Henrik Rasmussen 6
Morten Skov Jørgensen 5
Jeppe Studtmund Andersen 4
Brian Willum Petersen 3
Mathias Teglbjærg 2
I alt 363
Blankt 23

FYNS  
STORKREDS

SYDJYLLANDS  
STORKREDS

ØSTJYLLANDS  
STORKREDS

VESTJYLLANDS 
STORKREDS

NORDJYLLANDS 
STORKREDS
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7. OPSTILLINGER 

7.1 OPSTILLEDE  
TIL HOVEDBESTYRELSEN
Her kan du læse om de opstillede til hovedbesty-

relsen. Alle kandidater er noteret med afdeling, 

køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og fagfor-

ening. Under hver kandidat finder du vedkom-

mendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller 

behov for uddybning. Hovedbestyrelsen vælges 

på årsmødet af de delegerede. Der skal vælges 

25 til hovedbestyrelsen.

1. Allan Ahmad
2. Allan Krautwald
3. Anders Olesen
4. Anne Hegelund
5. Anne Overgaard Jørgensen
6. Annemette Leth Nielsen
7. Astrid Vang Hansen
8. Bruno Jerup
9. Claus Højsgaard
10. Daniel Panduro
11. Dokse Adzievski
12. Frederik Werner Kronborg
13. Gunna Starck
14. Hans Jørgen Vad
15. Helena Jørgensen
16. Inger V. Johansen
17. Ivan Balleby
18. Jakob Lindell Ruggaard

19 Jakob Nerup
20. Jakob Sølvhøj
21. Jean Thierry
22. Jesper Hjelm Kristensen
23. Jonas Paludan
24. Khadra Farah
25. Lasse Egelund
26. Lasse P. N. Olsen
27. Laura Kofod
28. Line Barfod
29. Lone Degn
30. Louise Bilde Hvelplund
31. Mads Malik Knudsen
32. Maja Albrechtsen
33. Maria Hejl Prudholm
34. Marianne Frederik
35. Marie Lassen
36. Martin Graff Jørgensen
37. Michael Voss
38. Mikael Hertoft
39. Mikkel Warming
40. Pelle Dragsted
41. Per Clausen
42. Per Monnerup
43. Rune Popp
44. Sidse Kærsgaard
45. Stig Larsen
46. Susanne Langer
47. Trine Simmel
48. Vibeke Syppli Enrum

FOLKETINGSVALG
Pernille Skipper 22
Rune Lund 17
Nikolaj Villumsen 16
Søren Søndergaard 16
Rosa Lund 15
Christian Juhl 14
Maria Reumert Gjerding 14
Eva Flyvholm 12
Henning Hyllested 10
Ibrahim Benli 9
Victoria N. Risbjerg Velásquez 9
Søren Egge Rasmussen 8
Anne Hegelund 7
Eva Milsted Enoksen 7
Jakob Sølvhøj 7
Jette Gottlieb 7
Linda Havanna Hansen 7
Rasmus Vestergaard Madsen 7
Jakob Lindell Ruggaard 6
Louis Jacobsen 6
Mai Villadsen 6
Simon Halskov 6
Anna Berg 5
Bruno Jerup 5
Helge Bo Jensen 5
Jonathan Simmel 5
Maja Albrechtsen 5
Rosa Wittrup 4
Sinem Demir 4
Susanne Flydtkjær 4
Fatih Baran 3
Gunna Starck 3
Hans Jørgen Vad 3
Jakob Nerup 3
Jesper Kiel 3
Margit Kjeldgaard 3
Marianne Rosenkvist 3
Allan Krautwald 2
David Rønne 2
Helena Jørgensen 2
Jeanne Toxværd 2
Martin Schmidt Konradsen 2
Maya Ryom 2
Peder Hvelplund 2
Sarah Nørris 2
Anja Radeka 1
Dokse Adzievski 1
Helle Nielsen 1
Ole Wedel-Brandt 1
Reza Javid 1
Ulf Harbo 1
Allan Berg Mortensen 0
Jean Thierry 0
Jens Wogelius 0
Jørgen Bodilsen 0
Lasse Egelund 0
Mikkel Hedegreen 0
Mikkel Skovgaard Hansen 0
Torsten Ringgaard 0
I alt 308
Blankt 0

EU-PARLAMENTSVALG
Nikolaj Villumsen 5
Eva Flyvholm 4
Benny Dall 2
Eva Milsted Enoksen 2
Frederik Werner Kronborg 2
Jakob Nerup 2
Mathias Teglbjærg 2
Maya Bruus 2
Sabrina Louise Christiansen 2
Hans-Henrik Rasmussen 1
Mikael Hertoft 1
Morten Skov Jørgensen 1
Brian Willum Petersen 0
Jeppe Studtmund Andersen 0
Torsten Ringgaard 0
I alt 26
Blankt 1

UDENFOR AFD  
+ UDLAND
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ALLAN AHMAD
Blågård, mand, 33 år
Arbejdslivsstudier og Offentlig administration, Ar-
bejdsmarkedsrådgiver for pensionsbranchen, DM

Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen, fordi jeg vil 
arbejde for at vi i Enhedslisten i endnu højere grad 
tager vores drømme om en solidarisk verden alvorligt. Vi skal handle 
aktivt på det, som vi mener skaber et bedre samfund. Det er ikke nok 
med de rigtige holdninger og vedtagelser. Hvis vi skal være venstre-
fløjen i egen ret, så skal vi have bedre føling med de problemstillinger, 
der optager de mennesker, som deler værdifællesskab med os. Vi har 
brug for en bedre og mere inkluderende partikultur, hvor alle med-
lemmer får anerkendelse for deres forskellige måder at være politisk 
aktive på, og hvor partiet er i stand til at anvende de mange ressour-
cer og viden som medlemmerne har. Vi skal også være i stand til at 
holde fast i ny medlemmer.

Der er en vigtig og spændende politisk tid forude med udsigt til et 
nyt flertal i Folketinget. Det er centralt for Hovedbestyrelsens arbej-
de at engagere sig og anvende de vedtagelser som årsmødet beslut-
ter for en ny parlamentarisk strategi. Samtidig er det også vigtigt, at 
Hovedbestyrelsen ikke bliver en analyse-kaffeklub, der skal bruge al 
sin tid på at diskutere den aktuelle politiske situation eller ensidigt 
have fokus på folketingsarbejdet. Enhedslisten skal gå på flere ben. 
Jeg mener, at det er en bunden opgave for Hovedbestyrelsen at tage 
det stagnerende medlemstal og medlemsaktivitet alvorligt. Det vil 
jeg gerne være med til at gøre noget ved.

Hvis du er i tvivl om noget, så tag endelig fat i mig på årsmødet.

allan.ahmad@gmail.com 

ALLAN KRAUTWALD
Svendborg, mand, 65 år
Kontor, pensionist, HK

HB har vedtaget en ny parlamentarisk strategi, der 
indebærer at der kan stilles krav, før vi peger på 
en forhandlingsleder efter næste valg. Jeg mener 
kravene bør omfatte:
• Genopretning af velfærdssamfundet og markant mindsket ulighed
• Øget fokus på den grønne omstilling
• Overholdelse af de internationale konventioner
Hovedopgaven i den kommende periode bliver, at udarbejde en sam-
let visionær socialistisk politik, som partiet kan gå til valg på.

En politik der skaber fornyet begejstring om vort politiske projekt, 
så vi kan tiltrække nye medlemmer og vælgere. Denne politik skal 
klart og tydeligt fremføres forud for det kommende valg og indgå i de 
krav vi stiller for at pege på en forhandlingsleder efter valget.

Store dele af befolkningen er enige med os i vores modstand mod 
afmonteringen af velfærdssamfundet. Vi skal fortsat styrke kritikken 
af denne politik og alliere os med de mange folkelige, sociale bevæ-
gelser der er dukket op og ikke alene styrke disse, men være med 
til at opbygge dem. For kun gennem et massivt folkeligt pres, kan vi 
håbe på større forandringer.

Når alle gode kræfter skal samles om at skabe forandring, me-
ner jeg, det er vigtigt at vi styrker og udbygger samarbejdet med SUF.

Befolkningen skal kunne forvente, at EL viser en anden vej end ned-
skæringens.

Dette arbejde vil jeg gerne fortsat bidrage til, hvorfor jeg genop-
stiller til HB.

Jeg er bosat i Svendborg, oprindelig kontoruddannet, men var i over 
20 år beskæftiget som studievært på en række lokalradioer og DR.

krautwald@oncable.dk 

ANDERS OLESEN
Fredensborg, mand 65 år
Tømrer, faglig koordinator i Enhedslisten, BJMF/3F

Jeg stiller op til HB fordi Enhedslisten skal være det 
visionære parti, der både kan skabe håb og be-
vægelse. En stærk bevægelse er forudsætning for at vi kan gennem-
føre betydningsfulde forandringer på det politiske plan. Befolkningen 
har længe ligget under for nødvendighedens politik. Dette er ved at 
ændre sig. Ved OK 17 var vi tæt på en omfattende strejke, ved OK 18 
er en musketered mellem faggrupperne blevet en realitet. Det giver 
grobund for optimisme. 

Jeg har 35 års erfaring som faglig tillidsmand, de 20 af årerne som 
fagforeningsformand. Jeg har stor politisk, faglig og ledelsesmæssig 
erfaring, de sidste 4 år har jeg som Faglig Koordinator i Enhedslisten, 
været med til at styrke Enhedslistens faglige arbejde.

Jeg vil gerne i HB for at bruge min erfaring i partiet generelt. Vi har 
behov for at styrke afdelinger, udvalg og faglige netværk. Vi har brug 
for at få de mange politisk uorganiserede på venstrefløjen til at bli-
ve medlemmer. Vi skal arbejde for organisatorisk styrkelse og klar 
sammenhæng mellem afdelinger, udvalg, netværk og de parlamen-
tariske niveauer. Vi skal give plads til engagement og indflydelse. Na-
turligvis skal vi kunne vælte en regering. Lige nu handler det om at få 
væltet Lars løkke. Vi stiller ikke ultimative krav, vi fremlægger vores 
politik. Det er den folk skal tage stilling til. Jo flere der bakker os op 
og går i bevægelse jo bedre er muligheden for grøn omstilling, nedsat 
arbejdstid, ligestilling, ordentlig integration og et solidarisk samfund.

anders.o@enhedslisten.dk 

ANNE HEGELUND
Århus, kvinde, 29 år
Socialrådgiver, arbejder med udsatte unge ar-
bejdsløse, Dansk Socialrådgiverforening

Midt i den politiske højredrejning skal vi stå fast 
på vores principper. Vi skal insistere på, at alle 
mennesker skal behandles med respekt og har ret til et værdigt liv, 
også flygtninge og arbejdsløse, som de andre partier konkurrerer om 
at behandle værst.
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil rykke Enhedsli-
sten til venstre. Fordi jeg tror på, at vores idéer om hvordan samfun-
det kan skrues helt anderledes og mere retfærdigt sammen kan ska-
be håb og bevægelse. Vi skal være et klart alternativ til den nuvæ-
rende regerings velfærdsafviklende og umenneskelige politik, men 
også til socialdemokraternes nødvendighedens politik og knæfald 
for EU’s økonomiske spændetrøje og DF’s skamløse racisme.

Vi skal have spredt det gode budskab; En anden politik er mulig, 
og vi har en verden at vinde! Jeg er økofeminist og revolutionær so-
cialist. Vi må og skal kæde de røde og grønne kampe sammen. Også 
med de feministiske. Vi skal lære af den voksende internationale 
kvindebevægelse og trække på SUF’s erfaringer med klimakamp.

Jeg vil knokle for en intersektionel feministisk praksis og bræn-
der for det selvorganiserede ungdomsarbejde, som jeg selv har taget 
del i op igennem nullerne. Jeg har også været aktiv i både studenter- 
og fagbevægelsen, fredsvagt i Palæstina og medmenneskesmugler i 
Danmark. Det er vigtigt for mig, at vi ikke kun kalder os bevægelser-
nes parti, men også handler sådan. Vi skal ikke bare have flere til at 
stemme på os. Vi skal have folk med ind i kampen! 

annehegelund@gmail.com 
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ANNE OVERGAARD JØRGENSEN
Østerbro, kvinde, 39 år
Cand.mag., DJØF

Jeg genopstiller hermed til HB, da jeg gerne vil bi-
drage til, at Enhedslisten forbliver det største par-
ti på venstrefløjen og at vi vokser os endnu stør-
re i stemme- og medlemsantal. Jeg vil også gerne gøre mit til, at vi 
får skabt et inkluderende partidemokrati, hvor vores nuværende alt 
for mange passive medlemmer finder det meningsfuldt og sjovt at 
deltage. Jeg er stolt af vores partidemokrati, men det skal også føl-
ge med tiden og give mulighed for nye måder at være partiaktiv på, 
der ikke kræver at man er akademiker og har god tid til lange aften-
møder. Pt. har vi alt for mange nye medlemmer, der ikke bliver i par-
tiet. Det skal vi tage seriøst og handle på. Danmark har nemlig brug 
for Enhedslisten. Der er brug for vores rød-grønne og feministiske 
perspektiver i en tid, hvor uligheden mellem den hvidkitlede kvinde-
lige sosu-medhjælper på plejehjemmet og den habitklædte mand i 
bankbestyrelsen stiger. Patriarkatet definerer stadig vores liv og løn. 
Denmark har også brug for Enhedslisten fordi boliger bliver dyrere, 
klimakrisen kan mærkes og tabet i biodiversitet er større end nogen-
sinde før. Utryghed er blevet et grundvilkår for en alt for stor del af 
befolkningen, især dem uden for arbejdsmarked, men også faglærte 
og uddannede kan være tæt på bunden. Vi skal blive stærke indadtil, 
og i de bevægelser vi færdes i, så vi bliver en reel magtfaktor i en re-
volutionær kamp for en solidarisk verden. 

anneoj@hotmail.com 

ANNEMETTE LETH NIELSEN
Faaborg-Midtfyn, kvinde 38 år
Universitetet (engelsk, humaniora),  
førtidspensionist

Jeg hedder Annemette, er 38 år og er førtidspensio-
nist. Til daglig slår jeg mine foldere i Faaborg-Midt-
fyn afdelingen. Udvalg jeg er med i: Handicappolitisk, Palæstina, Som-
merlejr, og Queer. Yderligere er jeg netop blevet valgt ind som 2. sup-
pleant til byrådet i Faaborg-Midtfyn kommune.

Vores parti har i de seneste år været igennem en så rivende udvik-
ling, at det til tider har været svært at følge med. Vi er ikke længere 
det lille parti med blot 4 eller 5 kandidater siddende inde i folketin-
get, eller kun har byrådsmedlemmer hist og her. Vi er over det hele nu. 
Men det kræver arbejde og organisering, både blandt vores medlem-
mer, vores FT-kandidater, by og regionsrødder. Det er nu vi skal samle 
os, så vi forbliver stærke, og bliver spredt yderligere ude i det ganske 
land. Jeg stiller op til HB for at kunne være med til denne opbygnings-
fase indefra. Og når jeg snakker om arbejde og organisering for at 
gøre os stærkere, så er det jo værd at nævne, at vi fortsat skal have 
fokus på vores udvalg. Netop disse udvalg sidder inde med eksperti-
ser som kan benyttes af vores FT-kandidater, HB, by og regionsrød-
der. Ved at sidde i HB, ønsker jeg at hjælpe til med at nå ud til jer i de 
forskellige udvalg, så vi kan være fælles om politikudvikling. Sammen 
kan vi i fællesskab skabe et parti som består. Med en håndsrækning 
ud til de menige medlemmer, udvalgene, og de små afdelinger kan 
vi danne grobund for et bestående parti med Fællesskab som basis.

annem79@hotmail.com 

ASTRID VANG HANSEN
Frederiksberg, kvinde, 30 år
BA i geografi, bogholder, HK

Vi skal styrke og udvikle vores egne visioner og vo-
res evne til at sætte dem på dagsorden. Vi kan 
ikke være tilfredse med at sætte små aftryk på 
et regeringsgrundlag der overordnet viderefører den nuværende po-
litiske kurs, eller med at opstille minimumsbetingelser til en ny rege-
ring, så som at overholde menneskerettighederne. Vores opgave er 
at være i opposition til både højrefløjen og socialdemokraterne og 
dermed må vi tage det på os at formulere hvilket politisk alternativ 
vi vil sætte i stedet. Vi er venstrefløj i vores egen ret med vores eget 
projekt og vores egen kurs.

Kun et offensivt og visionært politisk projekt der både er rødt, 
grønt og feministisk, kan udfordre den skræmmende autoritære ud-
vikling vi ser over hele verden. Enhedslisten har brug for et stærkere 
internationalt udsyn og en mere offensiv politisk linje, der giver men-
nesker håb og kampgejst til at engagere sig i samfundsforandrende 
bevægelser. Derfor ser jeg frem til at vi i det kommende år skal ud-
vikle et delprogram om globalisering og den internationale situation. 
Også EU-parlamentsvalget bør blive en anledning til at styrke sam-
arbejdet på den europæiske venstrefløj og styrke den internationali-
stiske og antiracistiske EU-modstand i Europa.

Jeg har været medlem af Enhedslisten og SUF siden 2005 og væ-
ret engageret i talrige aktivistiske bevægelser for velfærd, uddannel-
se, feminisme, fred, EU-modstand, grøn omstilling og meget andet. 

astridvanghansen@gmail.com 

BRUNO JERUP
Næstved, mand, 60 år
Cand.scient, gymnasielærer, GL

Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som 
talerør og som organisator for venstrefløjen. Vi 
har i dag en reel mulighed for at blive et stort venstrefløjsparti.

Vi udvikler vores organisation og blive bedre til at organisere nød-
vendige politiske diskussioner i partiet. Årsmødet skal benyttes til at 
vedtag principiel politisk for partiet og til at være politisk retningsgi-
ver for en socialistisk bevægelse og parti.

Jeg har været med fra partiets start og var også en del af den før-
ste folketingsgruppe som Enhedslisten fik valgt i 1994. I 2017 var jeg 
barselsvikar i folketinget i 8 måneder. Jeg blev i november genvalgt 
til regionsrådet på Sjælland. Jeg har været ud roteret fra HB i 2 år ef-
ter reglerne i Enhedslistens vedtægter og kan jeg nu genopstille til HB. 
Jeg har mange års erfaring med ledelse i Enhedslisten. Jeg har siddet 
i HB i ca. 22 år og i forretningsudvalget i over 10 år.

Det er hovedbestyrelsens opgave at udvikle former så stadig flere 
medlemmer kan være aktive for socialismen også i hverdagen. Men 
det er ikke antallet af nok så velmenende kampagner, der bevæger 
os ud over stepperne. Derfor er jeg tilhænger af få centrale kampag-
ner, som hele organisationen skal med I. Vi skal lave flere politiske 
events, som griber ind i en konkret politisk dagsorden.

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

bruno.jerup@mail.dk 
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CLAUS HØJSGAARD
Tønder, mand, 61 år
Lærer, førtidspensionist

Jeg er uddannet lærer på Det Nødvendige Semi-
narium, og har en tidligere uddannelse bag mig 
som assistent, uddannet i staten. Som de fleste af 
jer ved, så har jeg et fysisk handicap. Jeg er kontaktperson i Enhedsli-
sten Tønder og er udpeget til handicaprådet. I Tønder syntes vi det er 
vigtigt, at også små afdelinger, som vores er repræsenteret i Hoved-
bestyrelsen. På trods af, at vi er en lille afdeling, så er vi aktive. Jeg er 
medlem af Handicappolitiskudvalg. Derud over har jeg i det forløb-
ne år deltaget i Enhedslistens Debattørskole. Jeg er også medlem af 
Sommerlejr udvalget. Jeg er førtidspensionist på grund af mit fysiske 
handicap. Jeg bruger de fleste af mine vågne timer på politik. Jeg me-
ner der bør være plads til handicappede også i Enhedslistens ledelse.

c.hojsgaard@bbsyd.dk 

DANIEL PANDURO
Frederiksberg, mand, 29 år
Folkeskolelærer, en del af det prekære arbejds-
marked, DM

Et parti for hele landet
Kommunalvalget viste os at vi kan få valgt over 
100 repræsentanter. Det viser at vi er et parti der har bidt os fast i 
det kommunalpolitiske landskab. Men det viser os også at der er ste-
der, hvor dygtige kammerater desværre ikke fik lov at fortsætte. Det 
skal vi tage kollektivt ansvar for. Derfor skal Enhedslisten frem mod 
næste årsmøde blive endnu bedre til at forandre vores afdelinger fra 
”vælgerforeninger” til lokale politiske aktører der sætter dagsorden 
og får opbakning lokalt.

Derudover står vi som parti overfor to gyldne muligheder: For det 
første stiller vi op til EU-parlamentet, det kræver af os, at vi bliver 
skarpere på EU-kritikken og klare på hvad vores alternativer er: De-
mokrati, miljøbeskyttelse og bedre sociale forhold kommer ikke af 
sig selv, dem skal vi kæmpe for, lokalt, regionalt, nationalt og inter-
nationalt. Det kræver dygtige og arbejdsomme socialister der tør 
tage magten der hvor den er.

For det andet, et folketingsvalg. Et folketingsvalg hvor vi på den 
ene side skal smide Lars Løkke på porten, jeg glæder mig, men også 
skabe et flertal med så stærk en venstrefløj at Socialdemokrater-
ne ikke bare kan fortsætte den politik der har kørt de sidste man-
ge mange år.

De kommende kampe kræver at vi er et parti der kan forandre 
styrkeforholdene, et parti der aktivere vores mange tusinde med-
lemmer og et parti der invitere den brede befolkning med indenfor. 
Sådan et parti vil gerne være med til at styrke og udvikle.

Daniel.panduro@Enhedslisten.dk 

DOKSE ADZIEVSKI
Tårnby-Dragør, mand 41 år
Handelsgymnasium, HK

Mit navn er Dokse Adzievski, og jeg er født i Dan-
mark af makedonske forældre. Jeg vil gerne op-
stilles til valg til hovedbestyrelsen, da jeg er me-
get interesseret politik og i at bidrage med at føre og udvikle ELs po-
litik. Jeg kommer fra en meget politisk familie, der var kommunister i 
den tidligere Jugoslavien.

dokse@live.dk 

FREDERIK WERNER KRONBORG
Odense, mand, 25 år
Historiestuderende, DM

Et parti der tager sig selv alvorligt.
25-årig historiespecialeskriver og håndboldtræ-
ner. Jeg stiller op til HB fordi vi netop skal blive ved 
med at være et parti i udvikling og bevægelse – og derfor tager sig 
selv alvorligt.

I 2015 vedtog vi en organisatorisk plan for vores parti der skulle 
tegne de organisatoriske rammer til og med 2018. Det betyder at vi 
igen som parti skal fokusere på hvordan vi organisatorisk skal udvikle 
os. Det er helt afgørende punkt er hvordan vi udvikler partiet til vo-
res nye position som venstrefløjens storesøster og dermed store na-
tionale og lokale parlamentariske indflydelse. Min erfaring som regi-
onskoordinator i Region Syddanmark igennem halvandet år har vist 
mig hvordan der er behov for, at vores organisation fortsat udvikles 
og styrkes på det helt lokale plan. Der er meget potentiale i vores af-
delinger, det har de vist os alle ved nu to kommunalvalg. Det skal vi 
tage til os og videreudvikle på. Styrken for vores parti er i græsrød-
derne hvilket også vores organisation skal afspejle.

Samtidig er 2018 og 2019 helt afgørende for vores politiske arbej-
de på det europæiske plan. Med vedtagelsen om at stille selvstæn-
digt op til EP-valget har vi et ansvar for, at formulere en EU-kritisk lin-
je der giver gennemarbejdede alternativer til markedets og profit-
tens EU. Vores EU-modstand må og skal være fokuseret på at ændre 
Europa til et bedre sted for de mange. Der skal sikres arbejdstager-
rettigheder på tværs af grænserne og bekæmpe ”working poor” og 
social dumping i hele Europa. 

frederik.w.kronborg@gmail.com 
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GUNNA STARCK
Indre by, kvinde, 74 år
Cand.scient.soc, pensionist

Ved sidste års HB-opstilling skrev jeg: Det har væ-
ret et hårdt og ikke særligt konstruktivt år i HB, og 
det må kunne gøres bedre. FU og HB er for lukke-
de og bruger ikke de mange dygtige mennesker i Listen. HB har brugt 
for meget tid på processer, for lidt tid på politik og har bøvl med at 
tage beslutninger.

Men vi har fået styr på økonomien og arbejdet i økonomigruppen 
har været godt.

Men jeg render ikke af gårde i utide, så jeg tager en tørn til. Og hel-
digvis får arbejdet med Kvindepolitisk udvalg, Folkemødet, regionsle-
delsen, introforløbene og andre sjove ting humøret op.

Dette HB-år har været langt bedre. Jeg har siddet i FU, og selv om 
det er svært at være den nye pige i klassen (vi var heldigvis flere), så 
giver det også mulighed for at spørge til, hvorfor vi nu lige gør så-
dan og sådan. Jeg synes, at FU er knapt så lukket nu og lægger tinge-
ne mere åbent op til HB. HB-møderne afvikles mere konstruktivt og 
med en række gode debatter, og det lykkes også ind i mellem at tage 
beslutninger. Men der er jo altid plads til forbedringer. Og der er ting 
i organisationen, som giver advarsler om en vis afmatning, og det er 
nødvendigt at tage hånd om dem i tide.

For mere personlige oplysninger - se min FT-opstilling. Skriv eller 
ring til mig på gunna@enhedslisten.dk eller 33117921, hvis du vil have 
noget uddybet.

gunna@enhedslisten.dk 

HANS JØRGEN VAD
Århus, mand 62 år
Cand. mag., lærer, Frie Skolers Lærerforening

Jeg har denne gang siddet i HB siden 2016 og ellers 
i tidligere perioder tilbage fra 2000.

Mit fokus har i alle årene været ELs græsrodsar-
bejde, fx i organisations-udvalget, i vores lærernetværk, hvor jeg er 
kontaktperson og i Århus, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Jeg har væ-
ret aktiv så forskellige steder som Palæstina-solidaritet, budgetkam-
pe, Antiracistisk Netværk. Lige nu har jeg fokus på faglig OK-kamp og 
mod sort ghetto-snak – både som TR på en udsat skole og i den lo-
kale boligbestyrelse.

Bliver jeg valgt til den nye hovedbestyrelse, vil jeg ikke kun arbej-
de for at Enhedslisten bekæmper DENNE regering. Men også, at vi får 
udviklet en så klar oppositionsstrategi overfor en evt. SD-regering, at 
vi ikke kan opfattes som et støtteparti.

Det kræver, at vi styrker vores praksis udenfor Borgen og fortsæt-
ter i det spor, der blev lagt i kampen mod omprioriteringsbidraget, 
som var en vigtig sejr.

Men det kræver også, at HB udvikler viljen til at være reel ledelse 
mellem årsmøderne. Ikke i ALLE små detaljer, men i overordnede væ-
sentlige spørgsmål.

HB skal sikre respekt for tidligere årsmødebeslutninger hvad en-
ten det gælder samarbejdet med SUF, at vi klart går ind for udmel-
delse af EU-valgkampen, fastholder et nej til stigmatisering (jf. femi-
nisme-debatten social kontrol) og respekt for årsmøde-besluttede 
kandidatopstillinger (Simmel-sagen). Dernæst skal vigtige debatter 
ud til medlemmerne – fx om regeringsspørgsmålet og lignende frem-
stød. Engagement kræver ejerskab til beslutningerne.

hjvad@stofanet.dk 

HELENA JØRGENSEN
Helsingør, kvinde 41 år
Socialrådgiverstuderende, Dansk Socialrådgiver-
forening

1 år som suppleant og nu også 1 år som medlem af 
HB – og jeg føler mig slet ikke færdig!

I det år vi går ud af nu, der har jeg bl.a. været en del af vores inter-
ne uddannelsesudvalg, og der har vi bl.a. arbejdet med spændende 
tiltag, målrettet nye medlemmer, og udvikling af aktivisme. Det vil jeg 
gerne være med at se føres ud i virkeligheden. Jeg ser det som en del 
af vores rygrad i partiet.

Året der er gået, har politisk været værre end hvad jeg overhove-
det kunne forestille mig. En regering der bliver ved at overraske i ne-
gativ forstand. Solidaritet, både med mennesker og miljø, og fælles-
skab er begreber udlevet i praksis som jeg i allerhøjeste grad efter-
lyser.

Vores regering angriber velfærd, uddannelser og alt hvad der ikke 
har med højtlønnedes levevilkår at gøre og vi skal fortsat yde mod-
stand til denne. Mere eller mindre accepterede værktøjer er løgn og 
manipulation og det skal vi være med at vise frem.

Vi kan alt det her fordi vi er med i et stærkt fællesskab. Både på det 
poltiske ben, men lige så høj grad, på det aktivistiske. Vi er kendt for 
at stå sammen med bevægelserne og det skal vi blive ved med. Men 
vi kan blive bedre, det har året der er gået også vist os, og det vil jeg 
fortsat gerne være med til.

Jeg er tidligere pædagog, nu socialrådgiverstuderende. Bor i Hel-
singør. Frivillig i Reden International og underviser på Politiskolen i 
Vold mellem nære relationer.

helenajrgensen@gmail.com 

INGER V. JOHANSEN
Østerbro, kvinde 73 år
Cand.mag, Ph.D., pensionist (med deltidsopga-
ver), DM

Situationen med presset på den offentlige sek-
tor, mange års forringelser og privatiseringer kal-
der på en styrkelse af venstrefløjen. Enhedslisten står over for store 
udfordringer: Et Folketingsvalg, et EU-parlamentsvalg, hvor Enhedsli-
sten for første gang stiller selvstændigt op, samt at være med til at 
udbygge den folkelige mobilisering her og internationalt.

Enhedslisten har en særlig politisk rolle op til EU-valget i 2019: At 
stå for en klar anti-kapitalistisk EU-modstand, herunder at bekæmpe 
nyliberalismen/EU via bl.a. en ophævelse af dansk tilslutning til EU’s 
finanspagt og budgetloven, der binder regeringer og folketing, samt 
regioner og kommuner, til en nyliberalistisk dagsorden og nedskæ-
ringspolitik. Den samme politiske linje må forfølges i arbejdet for de-
mokratiske og andre forbedringer inden for EU.

Der er brug for en politisk og organisatorisk styrkelse af Enheds-
listen, fremfor alt en bedre koordinering og samarbejde mellem HB/
FU/Folketingsgruppe og partiets udvalg, afdelinger og basis.

Jeg kan især bidrage til HB-arbejdet med et globalt og europæ-
isk udsyn: Som tidligere medlem af HB, aktiv i flere udvalg, kontakt-
person for EuropaPolitisk Udvalg; samt aktiv i græsrodsarbejde for at 
udvikle radikale rød/grønne alternativer. Deltagelse i det europæi-
ske venstrefløjssamarbejde, solidaritetsarbejdet (Palæstina), koordi-
nator af European Left’s samarbejde med de arabiske venstreparti-
er; samt været med til at fremme feminisme og bekæmpe ulighed og 
diskrimination.

inger.v.johansen@macinfo.dk 



58 Årsmøde 2018

IVAN BALLEBY
Kolding, mand, 60 år
Lærer, Uddannelsesforbundet

Jeg stiller op til HB, fordi jeg gerne vil være med til, 
at udvikle EL, til et stærkt aktivistisk politisk kol-
lektiv.

Vi er vokset, både medlemsmæssigt og i forhold til politisk indfly-
delse. For at kunne fortsætte udviklingen, og blive en endnu større 
politisk kraft, er det afgørende at EL også bliver styrket i provinsen.

Det er også afgørende, at vi skaber alliancer og sammenhængs-
kraft på venstrefløjen. De forskellige kulturelle udtryksmåder må 
gerne blive mere fællesskabsorienterede, gerne gennem aktiviteter, 
som skabelse af plakater , teater, musik, og tekster, digte, skøre akti-
oner, fede fester. Følelsen af samhørighed.

Politisk styrke er også, at kunne agere som et fællesskab, der først 
og fremmest er I stand til, at kunne analysere den aktuelle politiske 
situation og holde hovedet koldt og agere strategisk, også når det 
spidser til og bliver kompliceret.

Et kollektiv af medlemmer der deltager med både tvivl og begej-
string, og føler sig trygge ved at rejse en debat og skabe rum til, at 
den enkelte kan bidrage med netop sit, til fællesskabet. Vi skal også 
slippe aktivismen fri, selvom den ikke altid er velovervejet, samt være 
inddragende overfor ikke medlemmer.

ivan@neva.dk 

JAKOB LINDELL RUGGAARD
Brønshøj-Husum, mand 28 år
Bachelor, arbejdsmarkedsrådgiver i PROSA, DM

Rundt om os bliver politikken mere ulige og skæv 
for helt almindelige mennesker.

Samtidig kommer Socialdemokraterne måske til 
magten uden en eneste garanti om sociale fremskridt for fattige på 
en stærkt fremmedfjendsk platform.

Enhedslisten skal svare igen ved politisk og strategisk at pege på 
en anden mulig vej for politikken i Danmark. En socialistisk retning, 
som gør almindelige mennesker gladere, rigere og friere.

Hovedbestyrelsen skal agere den politiske og strategiske ledelse 
for Enhedslisten. Vi skal være helt klar til at præsentere et rødt-grønt 
alternativ til centrum-højre-venstre sammensuriet – både politisk og 
retorisk og strategisk. Så vi opbygge fremtidens venstrefløj og age-
re venstrefløj i egen ret. Det kræver hårdt strategisk arbejde. Vi skal 
have konkrete forslag til at gøre livet for de udsatte grupper i sam-
fundet og for almindelige arbejdende familier bedre. Og vi skal lø-
bende og konsekvent præsentere en politisk kritik af regeringen, DF 
og S’s prioriteringer på baggrund af stærke og tydelige politiske al-
ternativer. Vi skal blive modigere og tydeligere i at vise befolkningen 
en anden vej – en socialistisk vej. Det har HB ansvaret for at mulig-
gøre ved at tage ansvar for en offensiv politikudvikling og vindende 
politisk strategi.

Alt det skal forankres organisatorisk i netværk, kurser, kampagner, 
udvalg og lignende i hele landet, som HB også skal have styrken til at 
kunne udvikle, planlægge og lede.

Det er det arbejde, som jeg gerne vil stille mig til rådig-
hed for.

j.l.ruggaard@gmail.com 

JAKOB NERUP
Frederiksberg, mand, 56 år
Maskinarbejder, arbejdsmarkedsrådgiver  
i Enhedslisten, HK

Enhedslisten er omdrejningspunktet for et rødt-
grønt alternativ til det blå-sorte politiske system. 
Vi er det parti, som taler imod skatterabatter til millionærerne og for 
flygtningenes rettigheder. Vi er det parti, som har ansvaret for, at de 
reformramte og offentlig ansatte ikke står alene i kampen mod magt-
partiernes blå logik. Organiseringen og retningen for vores parti har 
en konkret betydning for om store vigtige samfundskampe vindes eller 
tabes. Det er HB’s vigtigste opgave.

De kommende politiske kampe for et grønnere og mere socialt 
samfund, og de grundlæggende solidariske og feministiske værdier, 
forudsætter at Enhedslisten løftes til et nyt niveau. Vi skal have store 
ambitioner om flere medlemmer og større vælgeropbakning. Vi skal 
være lønarbejdernes foretrukne parti. HB må have fokus på, at vores 
tusinder af medlemmer og sympatisører involveres, så vi fremover 
tænker stort og fylder den lokale sportshal.

I min optik er HB et spørgsmål om lederskab. HB skal hverken de-
tailstyre organisationen eller fortabe sig i politiske kommadiskussio-
ner. Lederskab handler om, at give retning til organisationen. Det er 
at prioritere indsatsen og ressourcer. Det er at holde fokus på klas-
sekampen frem for det interne partiliv. HB skal kunne forene det par-
lamentariske, det faglige, afdelingerne, netværkene og det aktivisti-
ske i fælles retning og udvikling.

Jeg er faglig aktiv i HK, sidder i HB og arbejder som arbejdsmar-
kedspolitisk rådgiver for Enhedslistens Folketingsgruppe.

jakobnerup@gmail.com 

JAKOB SØLVHØJ
Herlev, mand, 63 år
Ufaglært, medlem af Folketinget, FOA

Enhedslisten står med gode muligheder for at 
tage et nyt spring fremad. Dem kan vi udnytte
• ved at blive endnu mere konkrete i vores bud 

på politiske alternativer
• ved at træde endnu tydeligere frem med vores politiske visioner
• ved at optræde som et parti, der både kan være skarp opposition 

og søge politisk indflydelse
• ved at forbinde et aktivt arbejde i bevægelser og foreninger med 

vores parlamentariske arbejde
• ved at skabe bedre sammenhæng mellem vores kommunal- og 

regionalpolitiske arbejde og arbejdet i Folketinget
• ved at søge inspiration og værdifuld viden fra venstrepartier og 

bevægelser i andre lande
• ved at skabe håb om forandring
Skal det lykkes, kræver det hårdt arbejde og udvikling af et endnu stær-
kere fællesskab i Enhedslisten. Vi må også iværksætte en særlig indsats 
for at sikre ny medlemstilgang. Alt sammen stiller det store krav til vores 
hovedbestyrelse, og jeg bidrager gerne til arbejdet i endnu en periode.

Jeg har været med i Enhedslisten siden starten og siddet i hoved-
bestyrelsen i flere perioder, senest siden 2012. I 2015 blev jeg valgt til 
Folketinget, hvor jeg er gruppeformand og ordfører på områderne un-
dervisning, børn og handicap. Mine erfaringer stammer ikke mindst fra 
næsten 40 år som tillidsvalgt i fagbevægelsen, senest 10 år som sek-
torformand i FOA. Herfra har jeg ledelseserfaring og et stort netværk.

Bopælen er i Herlev. Jeg er gift med Karen, og tilsammen har vi 4 
børn og 2 børnebørn.

jakob.solvhoj@ft.dk 



59Årsmøde 2018

JEAN THIERRY
Nordvest, mand, 45 år
Cand.polit., underviser og bestyrelsesmedlem i 
kooperativer, GL

Jeg genopstiller til HB, for at skabe en Hovedbesty-
relse, der tør være skarp, stærk og modig. Vi står 
over for en regering, der har fået cirka 30 % af stemmerne, mens 70 % 
har stemt på partier, der har lovet noget andet. I vores lokale byde-
le er det op mod 90 %.

Desværre har Socialdemokratiet og DF valgt at være støtteparti-
er for Løkkes politik. Soc.dem., som tidligere var et arbejderparti og 
et fagforeningsparti, er nu blevet et markedskapitalistisk parti, som 
nogle gange er længere til højre end R og DF.

Regeringen er gået i krig mod 1 mio. almene beboere og omkring 
750.000 offentligt ansatte og deres familier. Alligevel accepteres de-
res forkerte tal og påstande bare som præmis i den offentlige debat 
og af Soc.dem.

Det kalder på, at vi er parat til de oprør, der er det naturlige svar.
Det kalder på, at vi gør alvor af at være en venstrefløj og et alter-

nativ i vores egen ret, med en stærk plan for, hvad vi vil, hvis et fler-
tal stemmer på os.

Det kalder også på, at vi indrømmer, at vi og folketingsgruppen lige 
som alle andre kan begå fejl, og at vi også kan rette dem.

Vi skal huske, at Folkebevægelsen mod EU og SUF er vores samar-
bejdspartnere, ikke vores konkurrenter.

Vi skal have en positiv og konstruktiv tilgang til SUF og deres selv-
bestemmelsesret.

Selv om jeg egentlig først og fremmest er politisk aktivist, så er jeg 
også selv en af de offentligt ansatte og en af de almene beboere, 
som er under angreb og som er gået til modangreb.

jean@fremtidsmaskinen.dk 

JESPER HJELM KRISTENSEN
Kalundborg, mand, 51 år
Pædagog, kontaktpædagog, SL

Efter en længere årrække som kontaktperson i 
Kalundborg, nu forhenværende kommunalbesty-
relsesmedlem og aktiv i Enhedslisten på lokalt 
plan, er jeg nu klar til at kæmpe aktivt for partiet, på landsplan.

Vi står foran en række store landspolitiske udfordringer, herunder 
valg til Folketinget og Europa-Parlamentet, samt et farvel til en ræk-
ke garvede folketingsmedlemmer og et goddag til nye seje kræfter. 
De udfordringer vil jeg meget gerne være med til at tackle, til gavn for 
partiet, borgerne og samfundet.

Det kommende folketingsvalg bliver den store trykprøvning af En-
hedslistens holdninger, og troværdighed. Vi vil blive udfordret på vo-
res eventuelle støtte, eller ikke-støtte, til en Socialdemokratisk rege-
ring der værdipolitisk, på mange områder, har mere til fælles med V og 
DF, end os selv. Spørgsmålet er om vi skal vælge de dyre kompromiser 
eller om vi skal være troværdige mod os selv, og fastholde kampen for 
en anden vej. Jeg tror på det lange seje træk hvor vi faktisk tør stå fast. 
Hvor mindre forbedringer der skal lappe på hjerteløs populisme, eller 
tidligere regeringers forringelser, er den sidste vej vi vælger. Jeg tror på 
Enhedslistens magt som skarp opposition, også til Mette Frederiksen !

Europaparlamentsvalget bliver vores debut og ilddåb som selv-
stændigt opstillet parti. Vi skal medinddrage partiets medlemmer og 
kæmpe aktivt for et rødere og mere retfærdigt Europa, med plads 
til alle. Mit håb er at vores opstilling vil styrke den samlede danske 
EU-modstand.

jesperhjelmkristensen@gmail.com 

JONAS PALUDAN
Roskilde, mand, 37 år
Kandidat i historie og socialvidenskab, gymnasie-
lærer, GL

Vi er medlemmer af et parti, hvor man ikke kan 
være rød uden at være grøn og man kan ikke 
være grøn uden at være rød. Det er vores helt særlig styrke, som vi 
skal fastholde i de kommende kampe. Den socialistiske vision som vi 
kæmper for, må ikke kun være pæne ord i et program, men skal om-
formes til politisk virkelighed. Det er HBs mest fornemme opgave og 
den vil jeg gerne bidrage til at løfte.

I skrivende stund er lockouten netop blevet annonceret, hvad der 
er sket med socialdemokratiske stemmer i KL. Dermed aktualiseres 
vores interne debat om røde linjer overfor en S-ledet regering. De 
røde (og grønne!) linjer må aldrig kun blive til flotte ord ved festlige 
lejligheder og vi skal i den kommende HB-periode have konkretise-
ret dem, så der ikke er tvivl om præcis hvor vores smertegrænse går. 
Vi må og skal stille krav til en S-ledet regering – og vi skal være klar 
til at tage konsekvensen hvis Socialdemokraterne fortsætter deres 
stormløb mod højre.

I den kommende HB-periode skal vi gennem to valg, vi skal styr-
ke partiet som organisation og så skal vi have omsat vores grønne 
delprogram til konkret handling. Det vil jeg medvirke til og især ift. 
at konkretisere det grønne delprogram, medbringer jeg solid politisk 
erfaring. Således har jeg siddet som byrådsmedlem for Enhedslisten 
gennem seks år, heraf fire år som formand for Klima- og Miljøudval-
get i Roskilde Kommune og som tidligere formand for Klimarådet. Er-
faringer som jeg gerne kaster ind i kampen for en rød-grøn fremtid.

jonaspaludan@gmail.com 

KHADRA FARAH
Aalborg, kvinde, 39 år
Socialpædagog, familiekonsulent i Aalborg kommune, BUPL

Jeg en kvinde på 39, bor i Aalborg, og er mor til to 
piger på 20 og 14 år. Jeg er uddannet socialpæda-
gog, og fungerer til daglig som familiekonsulent, 
og arbejder med nytilkomne flygtninge i Aalborg 
kommune. I 2017 stillede jeg op, som byrådskan-
didat for Enhedslisen i Aalborg. Jeg er stedfortræ-
der til byrådet og i bestyrelsen for Lille vildmose-
centeret. Jeg sad i Integrationsråd i perioden 2014 - 2018. Jeg er Flygt-
ningeambassadør, hvor jeg holder oplæg for kommunens ansatte om 
det at være tidligere flygtning.

Min baggrund er somalisk, og jeg kom til Danmark som uledsage-
de flygtning i 1991.Jeg stiller op, fordi jeg brænder for Enhedslistens 
politik, og dét at kunne gøre en forskal, men også pga. retorikken i 
debatten om minoritetsgrupper, og om mennesker udenfor arbejds-
marked. Jeg kan bidrage til bestyrelsen, med netværk og kendskab til 
kommunalt arbejde.

Det er vigtigt, organiserer flere med anden etniske baggrund i vo-
res bestyrelser. 

khadra375@hotmail.com 
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LASSE EGELUND
Vejle, mand, 43 år
Skovarbejder, folkeskolelærer, ledelse, Danmarks 
Lærerforening

Stem på mig.
Rent historisk er det ikke Enhedslistens ønske om 
indflydelse, der er problemet, men derimod at de andre såkaldte 
røde partier mener, at de har et større ideologisk fællesskab med blå 
blok. Det gør det svært for Ø, men ikke umuligt. Blå bloks gentagen-
de vrøvl om at arbejdsløsheden kun kan sænkes ved at sænke skat-
ter og afgifter for de rigeste, og samtidigt stille lønmodtageren over-
for lavere lønninger og ringere vilkår generelt, det nødvendiggør at 
Øs synpunkter i større grad skal bæres frem. Borgerne skal sikres vi-
den om, at der er andre muligheder end de borgerliges nedsabling 
af velfærdssamfundet. Systemkritik af finanssektoren, vores offensi-
ve 30 timers plan for et bedre liv og arbejdsliv for flere arbejdsplad-
ser er vinkler, der kan bruges. Vi skal arbejde for øget mobilisering i 
befolkningen, her burde fagbevægelsen kunne inddrages mere end 
idag 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 til-
lige haft to år i et voksenudvalg. Erfaringer herfra kan bidrage 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 økonomistuderende.

lasseegelund@gmail.com 

LASSE P. N. OLSEN
Aalborg, mand, 37 år
Socialrådgiver, cand.scient.adm., rådmand, DJØF

“Henvend dig til andre i et sprog, de forstår. For-
står de dig ikke, er fejlen din.“

Således skrev arbejderdigteren Carl Scharnberg 
for nogle årtier siden. I Enhedslisten har vi taget hans ord til os og for-
mår at formulere socialistisk politik på en måde, så mange hører ef-
ter. Det er en udvikling, vi skal glæde os over og holde fast i.

Kampen for rettigheder i dag vokser ind i kampen for et menne-
skeværdigt samfund i morgen. Det skal vi huske på i de daglige kam-
pe. Enhedslisten har en særlig opgave i at skabe og tale til det håb, 
som oprør er bygget på, og ad den vej opbygge det nødvendige pres 
for en progressiv politik i forhold til klima og miljø, en ny politik med 
fokus på alle menneskers rettigheder og en ny politik med fokus på 
universel velfærd.

I den nuværende situation er jeg mere optaget af at vælte den nu-
værende regering end af at trække tæppet væk under den næste. 
Derfor har jeg i HB afvist at deltage i mediernes jagt på “røde linjer” 
og ultimative krav, og det har jeg tænkt mig at blive ved med, hvis 
jeg bliver genvalgt.

Jeg er en 37-årig økosocialist, nordjyde, EU-modstander, feminist 
og far. Til daglig sidder jeg i byrådet i Aalborg, hvor jeg er miljø- og 
energirådmand og arbejder førstehånds med grøn omstilling, cirku-
lær økonomi og offentligt ejerskab. I Aalborg har Enhedslisten taget 
initiativ til et tæt samarbejde med Alternativet og SF, som ikke sidder 
i byrådet, og jeg er spændt på at se, om der er grundlag for en bre-
dere rød og grøn alliance lokalt.

Skriv gerne.

lassepno@gmail.com 

LAURA KOFOD
Sydhavnen, kvinde, 29 år
Statskundskab, organisationssekretær, DJØF

Det er valgår, og det er mega spændende. Som 
parti skal vi opbygge energi, have vores medlem-
mer i gang og gøre det lettere at blande sig i de 
politiske debatter og sjovere at bruge sine aktivistkræfter til at tale 
for Enhedslistens politik og skabe alliancer med bevægelserne på 
alle niveauer. Det vil jeg gerne være med til at arbejde for.

Vi er i en vanvittig politisk situation, hvor nærmest hele det politi-
ske spektrum trækker mod højre i en ubehagelig konkurrence om at 
være mest ekskluderende overfor minoriteter og fattige. Det skaber 
et stadigt pres på hele samfundet og ødelægger menneskers mulig-
hed for at leve gode liv.

Det er vores opgave i Enhedslisten at være en modvægt til alt det. 
Vi skal give folk mod og styrke til at engagere sig i kampen for et bed-
re samfund. Det kræver politik, der klart og utvetydigt præsenterer 
et socialistisk alternativ og siger fra over for de neoliberale og raci-
stiske dagsordener. Og det kræver, at vi organiserer vores parti, vo-
res afdelinger og alle vores medlemmer til at være en aktiv del af 
kampen. Vi skal blive bedre til at udnytte vores styrkepositioner i de 
store byer til at mobilisere protestbevægelser, der hvor vi er mange.

Min politiske baggrund er i studenterbevægelsen, hvor jeg har ar-
bejdet med kampagner, bolig- og uddannelsespolitik. Det sidste lil-
le år har jeg været ansat i Enhedslisten København, der har jeg væ-
ret totalt begravet i kommunalvalget. Jeg bor i Københavns Sydhavn, 
hvor jeg er er kasserer og del af arbejdsudvalget.

laurakofod12@gmail.com 

LINE BARFOD
Ydre Nørrebro, kvinde, 53 år
Advokat, DJØF

Der er brug for et parti, der kan fortælle om de al-
vorlige problemer vi står midt i, men som også kan 
give håb om at vi sammen kan skabe løsninger.

Et parti der inviterer med i et fællesskab, hvor alle er velkomne, 
også selvom de hverken kan de gamle skrifter eller nye forkortelser, 
ikke kan tale længe, eller kan organisere en demonstration. Vi skal 
være et parti, hvor alle kan bidrage på hver sin måde.

Vi skal først og fremmest være med til at bygge stærke bevægelser, 
der kan skabe reelle forandringer. Vi skal bruge så lidt tid som muligt 
på at drøfte parlamentarisk taktik og i stedet bruge vores styrke til 
at bygge alliancer med bevægelser.

Hovedbestyrelsen skal være ledelse og fastlægge den overordne-
de strategi. Møderne skal bruges på politiske diskussioner, der peger 
fremad. Sammen med aktive i regioner, kommuner, folketing, fagbe-
vægelse, miljøbevægelse mv. Vi skal udvikle metoder for debatter, 
der sikrer at mange kan deltage –også mennesker, der ikke er parti-
medlemmer, men gerne vil bidrage.

Vi har desværre jævnligt tendens til at bruge flere kræfter på at 
finde fejl og flytte kommaer i tekster, fremfor at skabe forandringer. 
Det vil jeg gerne være med til at ændre.

Jeg har tidligere siddet i hovedbestyrelsen (og i folketinget i 10 år) 
og vil gerne bidrage igen. Til daglig arbejder jeg som advokat med 
bl.a. bofællesskaber og socialøkonomiske virksomheder. 

line@barfod.org 
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LONE DEGN
Århus, kvinde, 47 år
Pædagog, master i medborgerskab, DM og HK

Skellet mellem rig og fattig øges konstant og der 
er ingen hjælp at hente hos Socialdemokratiet og 
kun sjældent hos SF og Alternativet. Derfor er En-
hedslisten det parti, der skal mobilisere venstrefløjen og Enhedsli-
sten er det parti, man skal være i, hvis man vil en socialistisk omvælt-
ning. Det stiller store krav til os. Parlamentarisk skal vi skille os ud fra 
mængden af kompromissøgende partier, der ukritisk har accepte-
ret “nødvendighedens politik”. Vores opgave er – helt ind i forhand-
lingslokalerne – at være loyale overfor de mange, der rammes af for-
ringelser. Det betyder f.eks. at evnen til at mobilisere, kommer før 
hensynet til fortrolighed. Vi har med vores medlemsmasse mulighed 
for at have fingeren på pulsen, opbygge og påvirke. Sammenhængen 
mellem dette og vores parlamentariske ben er helt afgørende for vo-
res parlamentariske berettigelse. Derfor bør vi også bruge en stør-
re del af vores ressourcer på at servicere vores afdelinger og mobi-
lisere i og udenfor egne rækker. Samtidig skal vi styrker samarbejdet 
og relationen til SUF. SUF er ikke og skal ikke være en kopi af Enheds-
listen men en ungdomsorganisation med værdi og formål i sig selv. 
Sidst men ikke mindst vil jeg arbejde for, at vi er et reelt demokratisk 
og gennemsigtigt parti, hvilket jeg ikke altid synes er tilfældet. Jeg vil 
arbejde for, at vi både på de interne og eksterne linjer har fuld åben-
hed, og at vi sikre bred inddragelse og lige muligheder.

lonedegn70@hotmail.com 

LOUISE BILDE HVELPLUND
Hjørring, kvinde, 50 år
Pædagog, plejeforælder, SL

Jeg har siddet i HB i én periode og vil gerne gen-
opstille.

Jeg bor i Lønstrup ved Hjørring, arbejder som 
plejeforælder og sidder i byrådet i Hjørring, i min nu anden periode.

Det er vigtigt med en inkluderende kultur i Enhedslisten hvor vi 
praktiserer ideen om at vi er noget i kraft af hinanden og vi er stær-
kest når vi løfter i flok.

Derfor har vi en opgave med at få forankret politikudviklingen i 
partiet. Jeg tror vi i vores medlemmer har en enorm ressource af vi-
den vi ikke altid får aktiveret. I hvert fald oplever vi i afdelingerne ofte 
at det kan være svært at guide medlemmer der gerne vil være med 
til at politikudvikle. Det er smadderstærkt at vi har vedtaget både 
Feminisme-, Sundhedspolitisk og nu Grønt delprogram, men vi er helt 
afhængige af at der er stærke og velfungerende udvalg der dels kan 
udvikle programmer men også udmønte dem i konkret politisk hand-
ling. Derfor skal vi have styrket udvalgsstrukturen så de politiske fag-
udvalg kan virke som videnbanker og sparringspartnere for både af-
delingerne og Folketingsgruppen.

Derudover er det vigtigt at få genrejst Enhedslisten som et aktivi-
stisk parti. Vi har en tendens til at fokusere på det parlamentariske. 
Det er også meget væsentligt. Men nogle gange kunne jeg godt øn-
ske at vi brugte lidt flere ressourcer på aktivisme fremfor minutiøst at 
overvåge om byrødder og især folketingsgruppe holder den rene og 
ranke linje. Men selvfølgelig skal de gøre som HB siger!

Styrk udvalgene. Styrk aktivismen.

louise.bilde.hvelplund@hjoerring.dk 

MADS MALIK KNUDSEN
Vanløse, mand, 21 år
Ufaglært, freelance uddannelseskonsulent, HK

Enhedslisten er et græsrodsparti og har aldrig 
været stærkere. Men vi må ikke lægge på den lade 
side. Vi skal fortsat vokse og det kræver et stærkt 
medlemsdemokrati. Både når vi udvikler politik og stiller forslag i fol-
ketinget, men især når vi tænker på hvordan vi vil udvikle organisa-
tionen. Vi skal være mindre bureaukratiske, mere handlingsoriente-
ret, mere kække, mere vrede og det skal være nemmere og sjovere at 
være aktiv i Enhedslisten. Især det sidste er vigtigt. For hvis vi gerne 
vil ændre verden, skal vi hele tiden have flere med om bord.

Jeg har de sidste mange år beskæftiget mig med organisering. 
Både som valgt i elev- og studenterbevægelsen, som ledelsesmed-
lem i SUF og senere som ansat i både HK, 3F og Enhedslisten. Jeg stil-
ler op til hovedbestyrelsen fordi jeg gerne vil være med til at udvikle 
nye rammer og muligheder for at være aktiv. Jeg mener også at det 
er et sted hvor vi kan blive bedre. Selvom vi er meget forskellige ligner 
vi også hinanden. Det er vores medlemmer der er med til at arrange-
rer demonstrationer, hjælpe flygtninge når det virkelig gælder, kæm-
pe for en bedre arbejdsplads og meget mere som skaber en forskel i 
almindelige menneskers hverdag. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen 
fordi jeg gerne vil have at flere gymnasieelever, kontorassistenter, 
specialarbejdere, flygtninge, LGBT-personer og mange flere bliver en 
del af vores forandringsfælleskab og sammen med os kæmper for en 
mere rød og solidarisk verden. 

mads.malik.knudsen@gmail.com 

MAJA ALBRECHTSEN
Århus, kvinde, 32 år
Socialrådgiver, cand.pæd.fil., Dansk Socialrådgi-
verforening

Enhedslisten står i denne tid overfor nye udfor-
dringer. Med midterpartiernes nuværende udvik-
ling må vælgere der vægter anstændighed, velfærd og en solid of-
fentlig sektor kigge længere ud på venstrefløjen efter et sted at sæt-
te deres kryds, end de måske plejer. Her er det vigtigt at vi står fast 
og er tydelige i vores kommunikation og standpunkter, samtidig med 
at vi markerer os som en stabil og betydelig part i det parlamenta-
riske landskab.

Hovedbestyrelsen har det seneste år markeret sig i højere grad 
som politisk ledelse. Det er godt for medlemsdemokratiet, og giver 
mulighed for større vidensdeling i de politiske processer. Det er sam-
tidig en udvikling der giver nye udfordringer i forhold til kommunika-
tion, fællesskab og politisk identitet. Jeg håber at kunne bidrage til at 
denne udvikling forbliver bliver positiv, inkluderende og frem for alt 
danner basis for en politisk ledelse med både handlekraft og plads 
til refleksion.

majawolffalbrechtsen@live.com 
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MARIA HEJL PRUDHOLM
Nørrebro Park, kvinde, 38 år
Professionsbachelor i grafisk kommunikation,  
Art Director for Enhedslisten, 3F

Det kunne ikke falde mig ind at stille op til HB. An-
dre kan bidrage bedre end mig. Sådan havde jeg 
det. Med min opvækst i den dybeste underklasse, er der et sprog, en 
kultur, en berettigelse, en selvfølgelighed, som jeg ikke har med i ba-
gagen. Men gennem mit arbejde på Christiansborg, har jeg virkelig 
forstået, at min klassebaggrund er et vigtigt bidrag til vores parti-
es virkelighedsforståelse. Samfundets usynlige struktur og foretrukne 
kultur er altid tydeligst for dem, der står udenfor.

Jeg brænder for politik, men jeg brænder endnu mere for at ska-
be rammer til at lave politik i fællesskab. Mit fokus i HB vil derfor pri-
mært være at styrke vores parti. Ikke kun ved at insistere på at gøre 
plads til dem, der har færre privilegier. Men også ved at insistere på 
en ordentlig tone. Vores fællesskab skal hvile på en grundkerne af re-
spekt og kærlighed til hinanden. Og det er ikke for store ord. Vi har 
alle valgt, at vi vil ændre verden. Som udgangspunkt, vil jeg altid have 
respekt alene for det valg.

Jeg ligger vel egentlig lidt til venstre for partiet, men jeg mener 
hverken, at vi skal rykke til højre eller venstre. Vi skal fremad mod vo-
res håb og visioner for fremtiden. Fælles. Og det tror jeg på, at vi kan. 
Vi skal turde stole på, at vores kammerater vil det samme og lade 
tvivlen komme dem til gode – frem for at lade frygt splitte os ad. Der 
er hjerteskærende meget brug for vores parti. Hvis vi virkelig vil det, 
så kan vi gøre en kæmpe forskel. Men vi skal ville hinanden først.

maria.prudholm@ft.dk 

MARIANNE FREDERIK
Amager Øst, kvinde, 67 år
Gymnasielærer, pensionist

Jeg stiller op til endnu et år i Hovedbestyrelsen. 
Jeg vil især arbejde for at forbedre koordinerin-
gen og samarbejdet på tværs af partiet, mellem 
ansatte, parlamentarikere og aktive medlemmer. Som kontaktper-
son for en afdeling, regionsrådspolitiker og HB-medlem (og FU-med-
lem) kan jeg se nødvendigheden og mulighederne for at styrke orga-
nisationen. Jeg har store forhåbninger til det fremadrettede arbej-
de for at blive et større og mere mangfoldigt parti, og vil rigtig ger-
ne bidrage til det.

Politisk har vi store udfordringer med at bekæmpe højrefløjen, da 
den breder sig i mange partier, og polariseringen skærpes. Men jeg 
ser også muligheder for at styrke venstrefløjen.

Vi skal sammen med andre udvikle vores politik og kæmpe for nye 
styrkepositioner.

Vi skal møde folk, der hvor de bor, arbejder, uddanner sig og fær-
des, og være med til at finde løsninger på kort og lang sigt, samt 
kæmpe for dem parlamentarisk og ikke-parlamentarisk.

Men vi skal ikke gå på kompromis med vores idealer om en rød og 
grøn retning.

I løbet af det næste år skal vi have gennemført en feministisk prak-
sis, og det grønne delprogram skal omsættes til handlinger.

I løbet af det næste år skal vi gennemføre en folketings- og 
EU-valgkamp. Det kræver igen aktivitet og engagement i hele parti-
et, hvor vi også skal huske dialogen og samarbejdet med andre ven-
streorienterede kræfter.

Vi bliver nødt til at blive flere aktive for at styrke venstrefløjen.
Og det skal være sjovt og udviklende at deltage i politisk arbejde.

marianne.frederik@mail.dk 

MARIE LASSEN
Århus, kvinde, 53 år
Pædagog og kandidat i pædagogisk antropologi, 
uddannelsesvejleder på en SOSU-skole,  
Danmarks Lærerforening

Det Enhedslisten, jeg vil arbejde for:
• Enhedslisten skal være kompromisløse. Vi skal aldrig acceptere 

forringelser – heller ikke selvom, vi får noget til gengæld.
• Enhedslisten skal være en loyal alliancepartner – ikke over for de 

andre partier i folketinget, men overfor alle dem, der rammes af 
forringelser.

• Enhedslisten skal være konsekvente feminister og antiracister. Vi 
skal slås mod enhver - undertrykkelse og ulighed baseret på køn, 
farve og klasse uanset hvor, vi møder den.

• Enhedslisten skal slås for klimaet. Vi skal ikke se kampen for et 
bedre klima som et spørgsmål om private løsninger, men som en 
kamp, der kalder på kollektive og antikapitalistiske svar.

• Enhedslisten skal mobilisere og organisere. Vi skal udvikle og opbyg-
ge en venstrefløj: Parlamentarisk, og vigtigere endnu blandt folk, der 
er parate til at kæmpe og folk, som vil opbygge alternativer.

• Enhedslisten skal støtte SUF som en selvstændig ungdomsorgani-
sation, som ledes af de unge selv, og ikke styres af Enhedslisten – 
også når vi synes, de tager fejl.

• Enhedslisten skal bygge på åbenhed. Debatter, forslag og takti-
ske overvejelser i såvel folketingsgruppe som hovedbestyrelse skal 
være tilgængelige for medlemmerne i langt højere grad end nu. 
Fortrolighed og hemmeligholdelse er ikke vejen frem, hvis vi vil mo-
bilisering og deltagelse – hverken i klassekampen eller i partiet.

Jeg hedder Marie, er 53 år og har været aktiv i Århus-afdelingen – 
herunder i bestyrelsen – i mange år.

marielassen@gmail.com 

MARTIN GRAFF JØRGENSEN
Vordingborg, mand, 22 år
STX, vikar, Magisterne

Mit navn er Martin, jeg er 22 år gammel og jeg stil-
ler op til HB for anden gang i år. Jeg vil gerne være 
en del af vores fremtidige HB, fordi jeg mener at 
jeg kan bidrage på en lang række områder. Jeg er, og har været i en 
lang årrække, aktiv i det lokale foreningsliv, elev/studenter bevægel-
sen, var opstillet til Folketingsvalget i 2015 og koordinator for afdelin-
gens valgkampagne til kommunalvalget sidste år.

Jeg ønsker at bidrage med et nyt perspektiv til vores HB. Jeg øn-
sker at skabe en større sammenhæng i vores parti. Flere medlemmer 
fra afdelingerne ude i landet skal inddrages i HB arbejdet, og HB skal 
være bedre til at skabe sammenhæng mellem alle dele af vores par-
ti; afdelingerne, de valgte i regionerne, på Christiansborg, i kommu-
nerne og på sigt forhåbentlig også i EU-parlamentet.

Det kommer ikke til at være nogen nem process, men ved at skabe 
en række arbejdsnormer og principper, tror jeg på, at HB kan være led-
det der, på sigt, kommer til at binde vores parti sammen som den en-
hed, vi har behov for at være, for at kunne sikre et fortsat fremskridt.

Politisk brænder jeg specielt for forholdene i vores uddannelsessy-
stem, vi skal sikre et langt bedre uddannelsessystem, for og med de 
studerende, for at kunne sikre vores samfund fremadrettet. Derudover 
ønsker jeg også at vi som parti tegner en klar politik i forhold til de små 
samfund i Danmark, hvordan vi bevarer dem og udvikler dem, til gavn 
for både de små samfund, men også for samfundet som helhed.

martingraffjrgensen@hotmail.com 
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MICHAEL VOSS
Frederiksberg, mand, 64 år
Diplomuddannelse i kommunikation, kommunika-
tionskonsulent, Dansk Journalistforbund

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i HB og FU for, at 
Enhedslisten bliver det venstreorienterede alter-
nativ til blå blok og til Socialdemokratiet, ikke bare i vores egen op-
fattelse, men også i andres øjne.

Jeg vil især have fokus på:
• At partiet markerer sig tydeligt med en politik, der ikke bare retter 

lidt på de andres, men viser, at der skal helt andre løsninger til; en 
systemkritisk og visionær politik

• At vi som medlemmer og som parti tager initiativ til og støtter fol-
kelig protest, bevægelse og organisering

• At vi får skabt nyt liv, debat og aktivisme i partiet og på den måde 
få endnu flere medlemmer

• At vi styrker samarbejdet med SUF
I den kommende periode får vi to valgkampe, hvor vi kan komme 
bredt ud med vores politiske alternativer. Jeg vil arbejde for en fol-
ketingsvalgkamp, hvor melder klart ud, at vi kun peger på Mette Fre-
deriksen som statsminister, hvis vi kan se en reel forskel på hende 
og Løkke. Og jeg glæder mig til en EU-valgkamp, hvor Enhedslisten 
for første gang kan præsentere et socialistisk og internationalt mod-
spil til EU og styrke kampen for at svække, nedbryde og afskaffe EU.

Jeg er 64 og arbejder i en folkeoplysningsorganisation. Jeg lever 
sammen med min kæreste på Frederiksberg og i Listed, Bornholm.

mv@dfs.dk 

MIKAEL HERTOFT
Østerbro, mand, 61 år
cand.mag i russisk, dansklærer, underviser i dansk 
for udlændinge, Uddannelsesforbundet

Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen for at styrke det 
internationale arbejde og for at opbygge Enheds-
listen som et aktivistisk parti, der ikke kun hopper på et parlamen-
tarisk ben.

Jeg er ikke bare aktivist, jeg er nærmest partisoldat – i den for-
løbne periode har jeg således repræsenteret Enhedslisten i ledelsen 
af Europæisk Venstreparti og været kontaktperson for Internationalt 
Udvalg … jeg sidder også i redaktionen af Rød+Grøn.

Jeg har tidligere siddet i Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, 
men stoppede pga. rotation.

Jeg vil anbefale også at stemme på Inger V. Johansen som gør et 
enormt stort internationalt arbejde.

Enhedslisten er nødt til at have et internationalt udsyn. De proble-
mer der er i Danmark er en del af et internationalt billede og kan ikke 
forstås eller løses lokalt.

mikael.hertoft@enhedslisten.dk 

MIKKEL WARMING
Sydhavnen, mand 48 år
BA i forvaltning, chef for Sociale indsatser i Bolig-
foreningen 3B, DJØF

Vi skal give håb til de mange, som risikerer at tabe 
troen på at politisk engagement kan nytte. Derfor 
kan vi stille krav til en kommende S-regering, og derfor kan vi væl-
te dem, hvis de laver noget rigtig skrammel. Det skal vi ikke gøre for 
at straffe socialdemokrater for holdninger vi er uenige i (som man pt 
godt kan tro), men fordi vi gerne vil have mere af vores egen politik 
gennemført – fordi dét kan skabe håb!

Vores stadig stærke kommunale tilstedeværelse er central for det 
kan lade sig gøre. Også derfor skal samarbejdet mellem såvel de fol-
kelige bevægelser som det kommunale og regionale niveau i Enheds-
listen styrkes.

Som parti i egen ret skal vi ikke være til at komme uden om, både 
når det gælder de store spørgsmål om klima og flygtninge, men også 
når det gælder dagligdagens problemer. Vi skal kunne give røde, re-
alistiske og realiserbare svar på de problemer der opleves, uanset 
om det er i skoler, udsatte boligområder, på jobcentret eller arbejds-
pladser hvor der løbes alt for stærkt.

Vi vil være et parti i egen ret. Det mål satte vi i 2015, fordi der er be-
hov for at revitalisere venstrefløjen efter den apati, som Thorningre-
geringen skabte. Det kræver at vi som parti skal til stede i menne-
skers dagligdag - i såvel lokale og landsdækkende debatter.

Jeg er 48 år og far til en 16-årig, Bor alment i boligselskabet AKB,Kø-
benhavn, hvor jeg er næstformand. Aktiv på venstrefløjen siden med-
lemskabet af DKU i 1986. Medlem af Enhedslisten siden 1996. 

mikkel_warming@hotmail.com 

PELLE DRAGSTED
Frederiksberg, mand, 42 år
Lang videregående, folketingsmedlem,  
Dansk Journalistforbund

Jeg ryger ud af folketinget efter næste valg og vil 
derfor gerne tage en tjans i Hovedbestyrelsen. Jeg 
mener, at Enhedslisten står med store muligheder. Mange steder i 
verden ser vi et opbrud i det politiske landskab med nedsmeltning 
af de højresocialdemokratiske partier, og fremkomsten af nye brede 
folkelige partier. Hvis en sådan situation opstår i Danmark skal En-
hedslisten være klar til at gribe muligheden for at spille en afgøren-
de rolle i den politiske udvikling. Men jeg tror det kræver at vi tør se 
kritisk på vores egen kultur, struktur og organisation, som blev skabt 
da vi var et andet og mindre parti med mere beskedne målsætnin-
ger. Jeg synes vi bruger meget tid på interne processer, diskussio-
ner og vedtagelser, der måske reelt ikke flytter meget ude i virkelig-
heden og tager tid og energi fra det udadvendte arbejde. Måske kan 
vi lære noget af de nye partier i sydeuropa og bevægelsen bag Cor-
byn. Af deres mere direkte demokratiske inddragelse af medlemmer 
og sympatisører. Af deres organizer-baserede tilgang til politisk ar-
bejde, som vi allerede gjorde gode erfaringer med under den sene-
ste valgkamp. Vi gør det på mange måder godt i dag. Men jeg tror vi 
kan komme endnu længere og engagere endnu flere. Hvis vi tør tæn-
ke nyt og udfordre os selv og vores måde at drive parti på. Og hvis vi 
fortsætter vores udvikling mod at blive et parti for mange flere – et 
reflekteret, pragmatisk og konsekvent parti, som mennesker har til-
lid til, tror på og ønsker at være en del af.

elpedr@ft.dk 
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PER CLAUSEN
Aalborg, mand, 63 år
Cand. Phil i Samfundsfag, aktivist, DM

Vi står overfor at skulle virkeliggøre beslutningen 
om, at Enhedslistens repræsenterer en selvstæn-
dig politiske kraft, der både har viljen og evnen til 
at inspirere og organisere kampen for en bedre fremtid.

Det kræver både formuleringen af konkrete politiske krav, som kan 
realiseres her og nu og at vi holder fast i vores langsigtede visioner.

HB skal skabe rammer for politikudvikling og aktivisme i vores par-
ti og at vi udvikler et parti, som understøtter medlemmernes aktivi-
tet ude i samfundet.

Det arbejde er vi i gang med, men det er nødvendigt, at vi i HB hol-
der fokus på disse opgaver og ikke forfaldet til detailstyring og over-
drevent fokus på fejlfinding.

Jeg vil gerne fortsat være med i dette arbejde. Jeg har været med 
siden Enhedslistens start og har arbejdet på alle niveauer i partiet. 
Uden for Enhedslisten har jeg primært brugt min tid på fagforenings-
arbejde - både på aktivistniveau og på ledelsesniveau.

Jeg er meget optaget af, at udvikle en politik, hvor vi ikke bare 
både er røde og grønne, men hvor politikken hænger sammen. So-
cialismen udgør løsningen på både miljø- og klimakrisen, den socia-
le ulighed og fraværet af reelt demokrati.

På godt og ondt har jeg været med til at træffe de fleste at de be-
slutninger, der er truffet i Enhedslisten i gennem årene. Jeg har derfor 
nok er vist ansvar for, at det er gået, som det er. Det er jeg nu også 
ret tilfreds med. 

pc-byraad@aalborg.dk 

PER MONNERUP
Holstebro-Lemvig, mand, 62 år
Voksenunderviser, underviser i 3F, 3F

Jeg opstiller til Hovedbestyrelsen i 2018 fordi jeg 
gerne vil være med til at præge Enhedslistens ar-
bejde i det kommende år.

Jeg vil gerne bidrage med et grundigt kendskab til Fagbevægel-
sen og problemstillinger for ansatte på danske arbejdspladser. Kam-
pen mod social dumping er en del af min hverdag. Jeg arbejder især 
med transportbranchen, men har været vidt omkring i mit faglige liv.

Jeg vil gerne styrke Enhedslistens arbejdsmiljøarbejde sammen 
med de andre gode mennesker, som arbejder med dette. Måske kun-
ne vi lave et forslag til et arbejdsmiljøpolitisk program.

Internationalt samarbejde er vigtig for mig. Jeg har været med i 
fælles projekter og undervisning, med fagforeninger, mange steder 
i verden.

Til dagligt underviser jeg Tillidsvalgte i 3F. Jeg har kompetencer in-
denfor samarbejde, forhandling og organisering m.m.

Jeg har været politisk aktiv siden 1975 og har deltaget i fredsarbej-
de, valgkampagner, bestyrelsesarbejde, og selvfølgeligt alt slags fag-
ligt arbejde.

Jeg synes at Enhedslisten skal være en ledende kraft i samfundet. 
Det er vores opgave at samle til kamp for et bedre samfund. Ændrin-
ger sker ved fælles handlinger.

per.monnerup@3f.dk 

RUNE POPP
Århus, mand, 26 år
Diplomingeniør i Bioteknologi, studerende, IDA

For fire år siden tog jeg den bedste beslutning i mit 
liv. Jeg blev medlem og aktiv i SUF. Siden har jeg ta-
get del i faglige kampe ifm. Jobpatruljen og OK17, 
klimakamp og civil ulydighed til Ende Gelände, solidaritet med mi-
granter og meget mere

Jeg er også blevet medlem og aktiv i Enhedslisten. Her ser jeg et 
enormt potentiale for at vi kan samle trådene fra de bevægelser vi er 
aktive i, sparre om strategien og udvikle radikale krav der er med til 
at give bevægelserne endnu mere slagkraft. Hver gang jeg er til et En-
hedsliste-arrangement lærer jeg noget nyt

Når jeg alligevel føler mig kaldet til at stille op til HB, skyldes det at 
Enhedslisten kan så meget mere end vi ser lige nu! Jeg ser to centra-
le udfordringer:
• Vi skal styrke bevægelsesarbejdet, blive bedre til at inkludere nye 

medlemmer og få fælles erfaringer med aktivisme. En del af det-
te kræver et bedre samarbejde med SUF. Jeg er af den opfattel-
se af SUF som selvstændig organisation er en kæmpe styrke for 
venstrefløjen, at HB-flertallet i den seneste periode ikke har lyt-
tet nok til SUF og at et ligeværdigt og styrket samarbejde vil føre 
til et styrket Enhedslisten

• En anden og lige så vigtig pointe er at vi skal turde stå fast på vo-
res principper. Vi skal sige fra overfor den stigende racisme, vi skal 
være systemkritiske og vi skal ikke være bange for hvad pressen 
kunne finde på at skrive om os. Det skaber respekt for os som 
parti, lyst til at engagere sig og være med til at skabe de bevæ-
gelser der skal til.

popprune@gmail.com 

SIDSE KÆRSGAARD
Blågård, kvinde, 35 år
Cand.comm., jobsøgende aktivist, DJØF

Jeg stiller op til HB, da jeg gerne vil give den en 
skalle med at få udviklet og styrket vores partior-
ganisation. Jeg blev sidste år valgt som suppleant 
til HB og har deltaget i flere HB-møder det seneste år for at optimere 
min viden om arbejdet i HB.

Jeg finder det vigtigt, at HB snarest får lavet en plan for rekrut-
tering og fastholdelse af medlemmer, så vi kan få den nødvendige 
fremgang. Jeg mener, dette arbejde også handler om, at medlem-
merne får større indflydelse på politikudviklingen i partiet og dermed 
inddrages mere via udvalg og lignende. Det bør ikke være en kamp 
for det enkelte medlem at få lov til at deltage aktivt i Enhedslistens 
politikudvikling. Det har der desværre været en tendens til.

Som aktiv i Miljøpolitisk Udvalg ligger det mig også på sinde, at vi i 
Enhedslisten får omsat det grønne delprogram til politisk handling – 
både i form af et grønt handlingsprogram og konkrete politiske ud-
spil. Det gælder også arbejdet med at få implementeret mere grøn 
praksis internt i Enhedslisten.

Som uddannet i bl.a. kommunikationsvidenskab mener jeg ligeledes 
at kunne byde ind i forhold til det kommende kampagnearbejde i for-
bindelse med valget til FT og EU. Vi skal ikke bare sikre flere medlem-
mer i partiet, men også endnu flere vælgere, så vi for alvor kan få sat 
rød-grøn politik på dagsordenen – både nationalt og internationalt.

Med det sagt håber jeg, at nogle af jer vil give mig en stemme og 
dermed en chance for at kunne præge HB og Enhedslisten i en styr-
ket retning.

sidsekaersgaard@hotmail.com 
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STIG LARSEN
Albertslund, mand, 62 år
Cand.comm., pensionist, HK

Arbejderklassen er under pres, de gamle centrum-
venstrepartier har vendt den ryggen. Den yderste 
højrefløj vinder frem på et mere og mere åbenlyst 
fascistisk grundlag. Konfliktsituationen

i verden bliver stadig værre og værre, hvor Danmark nu har væ-
ret involveret i krig i mere end 10 år. Samtidig er kloden ved at bukke 
under for kapitalens rovdrift. I denne situation er det vigtigt med et 
socialistisk parti som kan stille sig i spidsen for de progressive kræf-
ter og vise at der er et alternativ til borgerskabets krisehåndtering.

Poster: Regionsledelsen Hovedstaden, Ledelsen Albertslund Afd. 
Sommerlejerudvalget, Boligpolitisk Udvalg, baggrundsgruppper regi-
on og kommunal.

sl@dkkom.dk 

SUSANNE LANGER
Nordvest, kvinde, 73 år
Cand.mag., meget aktiv pensionist

I regionsrådet i region H 2011-2017, Danske Regi-
oners bestyrelse 2014-2017 Nu stiller jeg op til HB, 
hvor jeg har siddet før. Vil være med til at påvir-
ke vores politik. Klassekamp, kvindekamp, anti-racisme-kamp må al-
drig glemmes, ikke mindst med udsigt til en S-ledet regering efter 
næste valg. Vi er som revolutionært parti udsat for pres udefra. Del 
og hersk. Vores styrke ligger i vores evne til at stå sammen udadtil, 
og tage vores uenigheder og konflikter indadtil. Det vil jeg slås for at 
holde fast i. Vi skal have større diversitet, en mere inkluderende kul-
tur, hvor hverken etnicitet, køn, alder, eller anden undertrykkelse er 
en barriere. Som feminist vil jeg bidrage til, at kønsaspektet indtæn-
kes i alle vores politikker og i vores egen praksis. Patriarkatet stinker 
og er ikke til gavn for nogen som helst. Vi skal kæmpe kollektivt for at 
nedbryde og eliminere undertrykkelse som strukturelt fænomen. Det 
gælder også på de indre linier. Politikområder iøvrigt: Vores klimaud-
spil er fænomenalt. Afgørende med det strukturelle, antikapitalisti-
ske, globale fokus. Opgør med vækstideologien. Ikke nok med ener-
gisparepærer og slukke for vandet når vi børster tænder. Klimapoli-
tikken skal kunne forstås også af den arbejderklasse, der stadig spi-
ser kød og kører bil. Sundhedspolitik og psykiatri er jeg kommet til at 
vide en del om i min tid i regionsrådet, dem brænder jeg for. Om mig 
selv iøvrigt: aktiv i en række NGOer, bare spørg. Formand for vores 
andelsboligforening. Farmor til fem mellem 12 og 21.

susanne@susannelanger.dk 

TRINE SIMMEL
Valby, kvinde, 23 år
Samfundsvidenskabelig bachelor, studerende, DM

En af de vigtigste udfordringer vores parti står 
overfor er, at understøtte de folkelige bevægelser, 
så vi kan vende frustrationer til handlinger, der 
forandrer. Vi kan bruge samspillet mellem det, der sker bag borgens 
tykke mure og det der sker i bevægelserne til, at de mange kolde ti-
mer tilbragt på landets pladser og gader rent faktisk nytter. Uden be-
vægelserne ude i samfundet, så har vi ingen muskler at spille med før, 
under og efter det kommende Folketingsvalg. Mit håb er, at vi kom-
mer styrket ud på den anden side, selvom Socialdemokratiet virkelig 
har fundet andre at lege med i sandkassen.

Det kræver at vi har en Hovedbestyrelse med forskellige erfarin-
ger og faglig indsigt. Jeg håber på jeres opbakning og tillid til fortsat 
at trække i arbejdstøjet for vores parti i hovedbestyrelsen. Med mit 
afsæt som aktiv i både SUF og Enhedslisten gennem flere år, vil jeg 
særligt arbejde for et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med SUF. 
Desuden vil arbejde med at vores partiorganisation bliver mere ved-
kommende og inddragende for nye som gamle og at vi bliver bedre til 
at bruge medlemmernes kompetencer i politikudviklingen.

Jeg er 23 år, bosat i Valby, læser samfundsvidenskabelig bachelor 
på Roskilde Universitet og arbejder hos Danske Studerendes Fælles-
råd. Jeg er aktiv i SUF, hvor jeg bl.a. har siddet i ledelsen, koordineret 
skolevalg og valgkamp til Folketinget. Derudover har jeg bl.a. været 
forkvinde for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

trinesimmel@gmail.com 

VIBEKE SYPPLI ENRUM
Svendborg, kvinde, 70 år
Sociolog, timelærer, DJØF

Jeg genopstiller til HB. Jeg vil arbejde for at holde 
Enhedslisten på en kurs, hvor vi er partiet, der skil-
ler os ud fra resten. Hvor vi er dem, der ikke accep-
terer racisme og sociale nedskæringer og derfor er vi i opposition til 
den socialdemokratiske partiledelse, der har givet køb på alle soli-
dariske og grundlæggende humanistiske principper. Selvfølgelig skal 
vi gå på kompromis, men aldrig på bekostning af de svageste. Ellers 
er det vigtigt at arbejde for et mere mangfoldigt og lokalt forankret 
parti - som har repræsentanter fra alle dele af landet og som kan 
agere på tværs af alle niveauer i partiet . Jeg er HB kontakt til Landdi-
strikt-udvalget og kommer som regionsrådsmedlem rundt i det me-
ste af region Syddanmark, hvor jeg vægter de særlige forhold i en 
grænseregion. Endelig mener jeg, at samarbejdet med SUF skal styr-
kes og tage afsæt i konkrete politiske handlinger. 

vse@live.dk 
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ANDRE OPSTILLINGER 

7.2 OPSTILLEDE  
TIL VEDTÆGTSNÆVNET
Her kan du læse om de opstillede til vedtægtsnævnet.

Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af vedtægterne. 
Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansat-
te kan ikke vælges til vedtægtsnævnet.

Vedtægtsnævnet består af 3 personer, der alle vælges af års-
mødet.

  

BUE NIELSEN
Lyngby, mand, 70 år

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1989. 
Jeg har gennem årene været med i både lokalt og 
centralt arbejde og har siddet i vedtægtsnævnet 
siden 2010.

bue@mail.tele.dk 

JETTE GOTTLIEB
Christianshavn, kvinde, 69 år

Jeg har været med til at stifte Enhedslisten og har 
også været med til at udforme vedtægterne. Har 
deltaget i næsten alle årsmøder siden 1989 og her 
lyttet og deltaget i vedtægtsdebatterne. Jeg har 
føling med intentionerne bag vedtagne og forkastede vedtægtsæn-
dringsforslag.

Jette@amagergade1.dk 

MIKAEL MELDSTAD
Vesterbro, mand, 57 år

Jeg ønsker hermed at genopstille til vedtægtsnæv-
net, hvor jeg blev indvalgt første gang på årsmø-
det i 2016. Jeg hedder Mikael og er 57 år. Jeg har i 
det store og hele været medlem af Enhedslisten 
siden dannelsen (afbrudt af nogle år i Sydafrika, hvor jeg arbejdede 
i en lokal NGO). Jeg er ikke jurist, men jeg har siden min gymnasietid 
været involveret i bestyrelsesarbejde for så forskellige organisatio-
ner som Det Frie Gymnasium, Filosofisk Forum, Studenterrådet ved 
Københavns Universitet, Danske Studerendes Fællesråd og SAP. I dag 
sidder jeg i forretningsudvalget for Afrika Kontakt samt i AC-klubbens 
bestyrelse og i Akademisk Råd – begge dele på RUC. Jeg har derfor set 
en del forskellige sæt vedtægter og efterhånden også opnået en vis 
erfaring med fortolkning af samme, som jeg gerne vil stille til rådig-
hed for Enhedslisten gennem arbejdet i vedtægtsnævnet.

mikael.meldstad@usa.net 

SIGURD LETH LYK
Århus, mand, 23 år

Jeg har været medlem af partiet siden 2009 og har 
i omtrent lige så lang tid været aktiv - Blandt an-
det i mine lokale afdelingsbestyrelser, i SUF’s le-
delse samt i diverse bevægelser - hvor jeg af flere 
omgange har arbejdet med udformningen af vedtægter, forretnings-
ordener og deslige.

Til dagligt læser jeg jura på Aarhus Universitet, hvad der ligeledes 
har givet mig en vis erfaring udi fortolkningen af paragraffer.

På trods af ikke at have været i partiet siden dets stiftelse, hvad 
der lader til at have været tendensen for opstillede de seneste år, 
så håber jeg på at kunne bidrage konstruktivt til arbejdet i ved-
tægtsnævnet.

Sigurdlyk@hotmail.com 

7.3 OPSTILLEDE  
SOM INTERNE REVISORER
Her kan du læse om de opstillede til posterne som interne revisorer.

Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De inter-
ne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager 
sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning til års-
mødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi. Fuldtidsrepræ-
sentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke væl-
ges til interne revisorer. De interne revisorerne kan tage økonomi-
ske sager op af egen drift.

  

MOGENS LYNGSDAL
Silkeborg, mand, 69 år

Jeg genopstiller til posten som intern revisor.
Jeg blev valgt på sidste årsmøde og vil gerne 

fortsætte med at være “vagthund” overfor den 
måde, partiets penge bliver forvaltet på.

Det er min oplevelse, at FU og HB seriøst tager sig af de fremlagte 
budgetopfølgninger, og økonomien ser da også ud til at være i pæn 
balance.

Det er vigtigt, at der er folk udefra (interne revisorer), der følger 
beslutninger tæt på og hele tiden vil kunne “råbe højt”, hvis økono-
mien begynder at skride.

privat@lyng-frue.dk 
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PETER USSING
Rudersdal, mand, 64 år

Jeg blev valgt som revisor på det sidste årsmøde 
og vil gerne fortsætte. Som årsmødevalgt revisor 
opfatter jeg det som min pligt, at udfordre de øko-
nomiske og administrative beslutninger som den 
sidende ledelse træffer. Der skal tænkes langsigtet og det skal sikres 
at vi også har den nødvendige økonomi i de kommende år. Formå-
let med revisionen er at skabe løbende forbedringer til fællesskabets 
bedste. Vores økonomi er en vigtig ressource for organisationen - og 
den skal håndteres fornuftigt. Den daglige ledelse skal følge årsmø-
dets beslutninger - og at det sker ser jeg som min opgave som revi-
sor at tilse. Vi skal bruge vores begrænsede økonomiske midler på en 
ordentlig måde - og sikre at dette sker på en måde, så vi kan se alle 
de medlemmer der betaler kontingentet i øjnene. Med en formel ud-
dannelse i regnskab, mange års erfaring med udvikling af it-basere-
de regnskabssystemer og min baggrund som formand og hovedkas-
serer for et fagforbund og en a-kasse har jeg en solid faglig baggrund 
for at forstå hvad der sker i et sådant regnskab. Og hvis I skulle have 
spørgsmål eller kendskab til sager hvor tingene ikke sker efter bogen, 
så skal I bare henvende jer.

peter.ussing@gmail.com 

7.4 OPSTILLEDE  
TIL RØD FONDS BESTYRELSE
Her kan du læse om de opstillede til Rød Fonds bestyrelse. 

Rød Fond ledes af en bestyrelse på 6 personer. Årsmødet vælger 
de 5, mens den sidste udpeges af hovedbestyrelsen. De 5 årsmø-
devalgte kan ikke samtidig sidde i Enhedslistens hovedbestyrelse.

  

ASBJØRN STEIMLE PEDERSEN
Århus, mand, 25 år

Jeg genopstiller til Rød Fonds bestyrelse. Alt for 
ofte oplever vi at økonomien sætter forhindringer 
for vigtigt politisk arbejde. Derfor har jeg nydt at 
være med til støtte vigtige initiativer økonomisk 
det seneste år.

Jeg håber at kunne fortsætte arbejdet det kommende år, og at vi 
det kommende år kan få mulighed for at styrke grønne græsrodsbe-
vægelser og bevægelse udenfor hovedstaden. Desuden mener jeg 
at en af de vigtigste opgaver vi kan løfte er at støtte bevægelser der 
aktiverer mennesker som ikke ret ofte er politisk aktive, og på den 
måde være med til at give dem en stemme. 

asbjorn.steimle.pedersen@gmail.com 

JANNE TOFT-LIND
Slagelse, kvinde, 46 år

Jeg ønsker at genopstille - Janne Toft-Lind 46 år, 
Slagelse. Jeg blev 18 i 1989 og har ALDRIG stemt 
andet end Enhedslisten – Medlem af bestyrelsen 
Region Sjælland samt bestyrelsen i Slagelse kred-
sen. Jeg har været politisk aktivist så langt tilbage jeg kan huske. Ar-
rangeret og deltaget i både store og små demoer og happenings i 
det ganske Danske land. Mærkesager: Beskæftigelse og integration, 
Ytringsfrihed, ret til forskellighed, omfokusering fra integration til in-
klusion, vegansk alternativ i alle stats regions og kommunaltdrevne 
køkkener (- reelt frit valg)

Flere aktioner og demonstrationer -Vi kan ikke ties ihjel! 

toftlind@gmail.com 

JEPPE STUDTMUND ANDERSEN
Skanderborg, mand, 19 år

Enhedslisten er et græsrodsparti. Det har vi alle 
dage været, og det skal vi fortsat forblive. Vi skal 
ikke kun bidrage til det parlamentariske arbej-
de, men i den grad også støtte og forene os med 
de folkelige bevægelser, der rejser sig her i landet. I den seneste tid 
blomstrer lokale venligboercaféer, grønne omstillingsgrupper, net-
værk for udsatte, selvorganiseret folkekultur og meget mere. En ny 
kvindebevægelse har rejst sig, og en landsdækkende kampagne mod 
OK17 var tæt på at få planen om 42-timers arbejdsuger skrottet.

Disse folkebevægelser tager sig af et stort stykke arbejde, som 
skiftende regeringer og kapitalismens magtelite har forsømt. Dem 
skal vi fortsætte med at støtte, for så længe det er neoliberalisterne, 
der sidder på magten, er det her, vi har størst potentiale til at med-
virke til forandring.

Jeg er 19, studerende og har været aktiv i flere forskellige græs-
rodsbevægelser, herunder Næstehjælperne og Venligboerne. Jeg ved, 
hvor meget den mindste bevilling kan betyde for små lokale initiati-
ver, og jeg vil kæmpe for, at Enhedslisten fortsat skal være bevægel-
sernes parti.

jeppe.studtmund.andersen@gmail.com 

JESPER HJELM KRISTENSEN
Kalundborg, mand, 51 år

Mit navn er Jesper og jeg er Kontaktperson i En-
hedslisten i Kalundborg, samt forhenværende 
medlem af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg. 
Jeg har de seneste to år siddet i Rød Fonds besty-
relse og vil meget gerne fortsætte i Fonden.

Med udgangspunkt i det lokale og nære politiske arbejde, ønsker 
jeg at biddrage aktivt til Rød Fond’s fremtidige arbejde. I mine øjne 
har Rød Fond en vigtig opgave i at understøtte systemkritiske initia-
tiver, folkebevægelser uanset deres størrelse og særligt nye strøm-
ninger der skaber debat og bevægelse. Enhedslistens Rød Fond er et 
unikt initiativ der styrker græsrødder der flytter samfundet og sam-
fundsdebatten, og den indsats vil jeg fortsat gerne bidrage til. 

jesperhjelmkristensen@gmail.com 
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KHADRA FARAH
Aalborg, kvinde, 39 år

Jeg en kvinde på 39, bor i Aalborg, og er mor til to 
piger på 20 og 14 år. Jeg er uddannet socialpæda-
gog, og fungerer til daglig som familiekonsulent, 
og arbejder med nytilkomne flygtninge i Aalborg 
kommune. I 2017 stillede jeg op, som byrådskandidat for Enhedslisen 
i Aalborg. Jeg er stedfortræder til byråd og i bestyrelsen for Lille vild-
mosecenteret. Jeg sad i Integrationsråd i perioden 2014 - 2018. Jeg er 
Flygtningeambassadør, hvor jeg holder oplæg for kommunens ansat-
te om det at være tidligere flygtning.

Min baggrund er somalisk, og jeg kom til Danmark som uledsage-
de flygtning i 1991.Jeg stiller op, fordi jeg brænder for Enhedslistens 
politik, og dét at kunne gøre en forskal, men også pga. retorikken i 
debatten om minoritetsgrupper, og om mennesker udenfor arbejds-
marked. Jeg kan bidrage til bestyrelsen, med netværk og kendskab til 
kommunalt arbejde.

Det er vigtigt, organiserer flere med anden etniske baggrund i vo-
res bestyrelser. 

khadra375@hotmail.com 

LOLE MØLLER
Amager Øst, kvinde, 75 år

Jeg genopstiller gerne til Rød Fonds bestyrelse for 
at være med til at udmønte fondens gode formål. 
Jeg er i forvejen med i Rød + Grøns redaktion, tov-
holder i socialpolitisk udvalg og aktiv i kvinde- og 
europapolitisk udvalg, hvorfra der kan hentes inspiration og ideer til 
græsrodsinitiativer, der er værd at støtte.

Fonden yder efter ansøgning støtte til aktiviteter med politisk, kul-
turelt, samfundskritisk og rebelsk indhold. I den kommende perio-
de vil jeg arbejde for, at bestyrelsen ikke alene afventer ansøgninger, 
men også bliver mere opsøgende og opmærksom på at støtte græs-
rodsinitiativer, der er ved at spire frem. 

lole@mail.dk 

MADS HADBERG
Ydre Nørrebro, mand, 30 år

Enhedslisten skal fortsat være partiet for bevæ-
gelserne. Vi skal aktivt støtte de mennesker, der 
kæmper for et solidarisk og grønt samfund. Græs-
rødder og deres netværk spiller en afgørende i En-
hedslistens forståelse, og Rød Fond skal give en hånd til de kræfter, 
der hver dag kæmper for et andet samfund. Det ønsker jeg at bidra-
ge til. Det vigtigste for mig er, at vi styrker kampen for grønne og røde 
mærkesager. Jeg har et svagt hjerte for internationale sager - som 
eksempelvis solidaritetsgrupper eller kampen mod multinationale 
selskabers nedbrydende adfærd over for miljø og klima. Rød Fond 
skal fortsætte med at støtte kampen for en ordentlig behandling af 
reformramte fortsat være en hovedprioritet. Jeg har været privilege-
ret med at arbejde disse spørgsmål som politisk medarbejder i Fol-
kebevægelsen, og nu i Enhedslisten som international medarbejder. 
Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med i Rød Fond. 

madshadberg@gmail.com 

SIGURD LETH LYK
Aarhus, mand, 23 år

Jeg opstiller til bestyrelsen i Rød Fond da jeg synes 
denne er et vigtigt middel til at styrke det uden-
omsparlamentariske arbejde, og jeg gerne vil bi-
drage til arbejdet hermed.

Hvilke principper jeg vil ligge til grund for støtte til konkrete initia-
tiver opsummeres for så vidt udmærket af fondens nedskrevne for-
mål: at støtte systemkritiske og rebelske initiativer der har svært ved 
at finde støtte fra anden side.

Sigurdlyk@hotmail.com 

AAGE OLSEN
Frederikshavn, mand, 64 år

Har været fagligt og politisk aktiv siden 72. Både 
som aktivist og med organisatorisk arbejde, i 
mange forskellige sammenhæng, hovedsageligt i 
Aalborg og Vendsyssel.

Eksempelvis Folkebevægelsen mod EF/EU. Vietnam bevægelserne. 
Faglig

Ungdom, SID ungdom Lager og pakhusarbejderne, Brancheklub-
ben for

beskæftigelsesvejledere og repræsentantskabet i DKA (FOA). Har
deltaget i diverse OK-kampanger. Har været med i kommunalpo-

litisk
samarbejde i Pandrup.
Har været aktiv i protesterne mod skifergas, som kontaktperson 

for Skifergas Nej Tak i Frederikshavn, aktivist/beboer i protestlejeren 
og har været med til at organisere modstanden og samarbejdet med 
kommunen, politiet og andre NGO’er.

Har været aktiv i Enhedslisten Frederikshavn siden 2010, sidder i
kommunalpolitisk udvalg, har igennem flere år været kasserer og
været en del af arbejdsudvalget. Er med i arbejdet med at finde et
”nyt Socialisternes Hus” i Aalborg.
Derudover har jeg været gift i mange år, har 2 børn og 4 børne-

børn.

post.aage@gmail.com 
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8.0 FORSLAG TIL   
ARBEJDSPLAN FOR  
ENHEDSLISTEN 2018-19
Denne arbejdsplan handler om opgaver for hele organisationen mel-
lem årsmøderne i 2018 og 2019. Herudover vil der være andre lokale 
og regionale aktiviteter og politikudviklende initiativer sammen med 
andre organisationer, partier og enkeltpersoner. 

Det skal der være plads til, og derfor skal der ikke være for mange 
centralt fastlagte opgaver.

INTERNE DEBATTER
Venstrefløjens fremtid
Enhedslisten er det største venstrefløjsparti, og i forskellige parlamen-
tariske sammenhænge det 5., 4. eller 3.største parti. Det forpligter til 
at udvikle og styrke venstrefløjen – politisk og organisatorisk. Hvordan 
gør vi det? Og hvor vil vi hen? Hvilke mål skal vi sætte? Medlemstal-
let er stagnerende, samtidig med at vi fortsætter med at være politisk 
ambitiøse, og forsøger at koble det parlamentariske arbejde med det 
organisatoriske. Holder vi til det? Hvordan fastholder vi nye medlem-
mer, skaber gejst og politikudvikling? Vi har brug for at være nytæn-
kende og visionære i det organisatoriske og politiske arbejde. 

Kan vi lære af erfaringerne fra andre politiske bevægelser og orga-
nisationer i Danmark, Europa og globalt?

Analysen og besvarelsen af disse spørgsmål, ønsker vi, skal være 
rammen for de næste par års arbejde i Enhedslisten. Formålet er en 
afklarende debat og udvikling, der kan føre til handling og kan være 
et nyt spring for venstrefløjens fremgang.

Hvordan påvirker dette perspektiv arbejdet med f.eks.
• Den politiske profil
• Politikudviklingen
• Arbejdet med at skabe folkelig bevægelse og organisering
• Det parlamentariske arbejde
• Opbygning og udvikling af partiorganisationen

Grønt delprogram og handlingsplaner
På årsmødet i 2018 vedtages et grønt delprogram. Dernæst er der 
brug for at omsætte grundlaget til politisk handling og konkrete ud-
spil. Ligesom vores egen grønne praksis skal implementeres i organi-
sationen. Arbejdet med handleplanerne og deres gennemførelse vil 
også være en del af Enhedslistens opgaver i løbet af 2018-19.

Globaliseringsprogram
Enhedslisten har på et årsmøde besluttet, at et delprogram om glo-
balisering skal vedtages på årsmødet i 2019. Der vil derfor være op-
læg og debatter herom. I løbet af december 2018 og januar/februar 
2019 diskuteres et programudkast i organisationen.

Borgerløn 
I Enhedslisten bekæmper vi til stadighed fattigdomsydelserne og 
de inhumane, tidsrøvende disciplineringssystemer, der ikke får 
folk i arbejde, uddannelse eller skaffer dem en ordentlig tilvæ-
relse.

Enhedslisten har en vedtagelse om samfundssikret indkomst, som 
er gældende indtil andet er vedtaget. Der skal organiseres en de-
bat om dette/borgerløn, da der munder ud i et beslutningsforslag 
på årsmødet i 2019.

Processen skal være inddragende og sætte gang i de mere visio-
nære debatter, som vi tror, medlemmerne længes efter. Derfor bør 
den starte i basis, samles op i ledelsen, som sender essensen ud til en 
diskussion, der kan munde ud i beslutninger. 

UDADVENDTE KAMPAGNER
Vi ved, at der er valg til EU-parlamentet i 2019 og folketingsvalg se-
nest juni 2019.

Vi skal videreudvikle kampagnemetoderne og bygge på erfaringer 
med lyttemøder og åbne møder, ringe på døre, anvende sociale me-
die på nye måder, mv. Vi skal benytte valgkampene til at bygge alli-
ancer og koble det lokale med det nationale og vi skal styrke partior-
ganisationen gennem videreudvikling af konkrete og visionære poli-
tikker. De udadvendte aktiviteter kan også være med til at fastholde 
og få nye medlemmer, samt række ud til mange forskellige enheds-
listevælgere.
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Valg i 2019
Der skal være valg til EU-parlamentet i slutningen af maj i 2019. 

Det er første gang, Enhedslisten stiller op til EU-parlamentsvalget, 
så derfor skal det forberedes i god tid. Der er mange vigtige debat-
ter og beslutninger vi skal tage, så alle er klar med argumentation og 
dokumentation over for familie, venner, naboer, kolleger og i medier-
ne. Det handler bl.a. om EU’s grundlag og alternativer, om udmeldel-
se og forskellige scenarier, hvad vi vil arbejde for i EU parlamentet, og 
hvem vi vil samarbejde med. 

Der skal være valg til Folketinget, senest juni 2019. Vi er til stadig-
hed parat til et folketingsvalg. Vi har en kandidatliste og en køreplan 
og har igangsat en debat om 100-dagsplan. Vi glæder os til at vælte 
den borgerlige regering og kæmper for alternative, rød-grønne poli-
tiske visioner. For første gang går Enhedslisten til valg på en ny par-
lamentarisk strategi, og det er en selvstændig opgave at sørge for, at 
hele partiet kan argumentere for den, og at presset på Socialdemo-
kratiet samtidigt øges i Folketinget.

Som forberedelse til denne valgkamp vil det være oplagt at tage 
udgangspunkt i materialet ”Der er råd”. Der samarbejdes med an-
dre partier og organisationer, og forskellige aktivistiske arbejdsfor-
mer kobles på initiativerne. Ligesom evalueringerne fra valgkampen i 
2017 vil indgå i arbejdet.

STYRKET PARTIORGANISATION
Vi har brug for flere ressourcer for at styrke Enhedslisten og venstre-
fløjen, også fremover.

Flere ressourcer i form af flere medlemmer, flere systemkritiske og 
visionære ideer, flere aktiviteter og forslag, flere samarbejdsformer 
og aktivistiske tiltag, samt en bedre økonomi.

Enhedslistens vælgere er efterhånden meget bredt sammensat, og 
vi ønsker en ligeså bred sammensætning af medlemmerne, både i 
deltagelse i de lokale initiativer, udvalg, faglige netværk og det par-
lamentariske arbejde.

Derfor vil der blive gennemført en kampagne for at skaffe nye 
medlemmer samt fastholde og inddrage medlemmerne endnu mere 
i politikudviklingen og udadvendte aktiviteter.

Der skal gøres en særlig indsats for det ungdomspolitiske arbejde 
og gennemførelsen af feministisk praksis.

HB har diskuteret om årsmødet i 2019 skulle ligge i pinsen eller i 
september. Et flertal har valgt at lægge det i september, så der ikke 
er årsmøde lige efter valg

Stillet af Hovedbestyrelsen

8.0.1 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
Efter afsnittet om globaliseringsprogram fra linje 46 og frem indfø-
jes følgende:

På årsmødet 2018 besluttes det er der i perioden frem til årsmø-
de 2020 skal gennemføres en diskussion af sikkerhedspolitikken med 
henblik på at formulere et sikkerhedspolitisk program. 

Formålet er, at Enhedslisten på årsmøde 2020 kan vedtage et sik-
kerhedspolitisk delprogram, der tager udgangspunkt i, at Danmarks 
sikkerhedspolitik skal baseres på 
• en global indsats for en bæredygtig udvikling af verdenssamfun-

det i henhold til FN’s verdensmål.
• en sikkerhedspolitik der har fokus på global konfliktløsning, freds-

forskning og fredsbevarelse i stadig relation til FN, OSCE mm.
• en sikkerhedspolitik uafhængig af stormagtsinteresser, EU og 

NATO med fokus på specifikke danske, nordiske og europæiske 
sikkerhedsinteresser, som det bl.a. er udtrykt i den nordiske ven-

strefløjs forslag til en politik for fred og nedrustning (marts 2017) 
og Rådets for International Konfliktløsning (RIKO)s forslag til  “En 
bæredygtig dansk udenrigs-og sikkerhedspolitik”, forår 2017.   

Begrundelse

Der er sket flere ændringer af den sikkerhedspolitiske situation. 
Forholdet mellem Rusland og Vesten er skærpet, så forholdet til 

Rusland er blevet et kernepunkt i dansk sikkerhedspolitik, og begrun-
delsen for oprustning. 

Fordi konflikten med Rusland skærpes, øges faren for en krig i Euro-
pa, og det bliver tydeligt at Europa og USA, af objektive geografi-
ske årsager har forskellige sikkerhedspolitiske interesser. Alligevel er 
dansk sikkerhedspolitik anlagt på at følge USA blindt.

Enhedslisten må formulere sit bud på Danmarks rolle i den nye sik-
kerhedspolitiske situation.

Stillet af Carsten Andersen, Århus, Hasse Schneidermann, Syddjurs, 
Helge Ratzer, Århus og Poul Eck Sørensen, Esbjerg.

8.0.2 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
s. 69, lj. 51-53:
Der skal organiseres en debat om dette/borgerløn, da der munder 
ud i et beslutningsforslag på årsmødet i 2019.
ændres til
Der skal organiseres en debat om dette/borgerløn, der munder ud 
i et beslutningsforslag på en delegeretkonference eller årsmødet i 
2020.

Begrundelse:

Eftersom HB har foreslået at årsmødet ligger i efteråret, vil det bli-
ve et 2-dagsmøde, da der ikke er forlængede weekender som i for-
året. HB vurderer at der ikke både er plads til en god debat om globa-
liseringsprogrammet samt borgerløn, opsamling på valg og da man-
ge andre ting vi gerne vil have tid til på et årsmødet. Det nye HB vil 
derfor diskutere om det skal på årsmødet i 2020 eller på en delege-
retkonference.

Stillet af HB

Kommentar fra HB
Forslaget indarbejdes.

8.0.3 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
s. 69, lj. 45-57 erstatteserstattes af:” Debatten om borgerløn udsæt-
tes til arbejdsplanen 2019-2012”

Begrundelse

Vi er enige i, det er nødvendigt med en visionær debat om borgerløn, 
men med udsigt til 2 valg, globaliseringsprogram, debat om venstre-
fløjens fremtid samt implementering af grønt delprogram mener vi 
ikke, der er plads også til en grundig debat om borgerløn.

Stillet af Torben Ankjærgaard, Jonas Paludan, begge Roskilde

8.0.4 ÆF TIL ARBEJDSPLANEN
Målrettet indsats mod stigmatisering: Efter linje 72 tilføjes nyt afsnit:
“Et særligt indsatsområde er kampen mod SDs og højrefløjens vold-
somme stigmatisering af hele befolkningsgrupper – især under kode-
ordet “med ikke vestlig baggrund”. Enhedslisten anerkender ikke den-
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ne opdeling, og skal udvikle en ideologisk “modplatform” til dette, 
som kan vedtages på det første HB-møde efter sommerferien.

Udspillet kan omfatte: En afvisning af at tale om parallel-samfund, 
ghetto-lister og af alle forslag om tvangsspredning af beboere, bør-
nehavebørn, skole- og gymnasielever – uanset baggrund. Dernæst 
bør det fremhæve den faktiske positive integration, vi har set over 
mange år. Det skal samlet klæde os på til at modgå den falske præ-
mis, at indvandring i sig selv er et problem.”

Begrundelse

Nødvendigheden af dette skal ikke KUN se på baggrund af de sid-
ste nærmest “kafkaske” uhyrligheder med dobbeltstraffe mv., men i 
nødvendigheden af at udfordre hele den bagvedliggende logik, som 
helt udokumenteret italesætter bestemte befolkningsgrupper som et 
problem – og hvor EL har været alt for svage de senere år. Det er her 
sigende, at vi skal helt tilbage til 2013 for at finde en afstandstagen til 
ghettolister på hjemmesiden og at vi nærmest ikke har italesat den 
meget positive udvikling, som der påviseligt er sket. 

Hvis nogen synes, at det er for kort en frist, må vi sige, at vi i forvejen 
er for sent ude, da problemet er her lige her-og-nu – og ikke forsvinder. 
Samt at den nævnte frist for en HB-vedtagelse ikke skal forhindre FTG 
i lige efter årsmødet at begynde at tage hul på det, som man forven-
ter HB vil vedtage. En vedtagelse af dette vil også bringe vores praksis i 
overensstemmelse med en vigtig afstemning på forrige årsmøde, hvor 
vi afviste en stigmatiserende tilgang i feminisme-programmet.

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Bjarne Thyregod, Tårnby/
Dragør, Allan Krautwald, Karin Jørgensen, Vibeke Syppli Enrum, alle 
Svendborg, Hans Jørgen Vad, Helge Ratzer, Jan Olesen, John Nielsen, 
Rune H. Jakobsen og Solveig Munk, alle Århus.

8.0.5 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
s. 70, lj. 2-9 erstattes af:
” Der afholdes en delegeretkonference i foråret 2019 efter en forud-
gående medlemsdebat. Konferencen får mandat til at opdatere En-
hedslistens EU-delprogram fra 2016 set i lyset af Brexit og øvrige fol-
keafstemninger i Europa. Dertil at få skærpet en socialistisk profil i 
Enhedslisten EU-politik. Endelig at give inspiration og gejst til en ak-
tiv EU-valgkamp.”

Begrundelse

Enhedslisten stiller for første gang selvstændigt op til valg til Euro-
paparlamentet. Baggrunden herfor var ønsket om en klar socialistisk 
profil i Enhedslistens EU-politik.

Enhedslisten stiller med bred opbakning fra medlemmerne op 
i valgforbund med Folkebevægelsen mod EU som en naturlig allie-
ret. Begge parter har hver deres forståelse af EU-problematikken. En 
skærpelse af Enhedslistens socialistiske profil er således et af må-
lene.

Da næste landsmøde i 2019 først forventes afholdt i september, 
må konferencen have mandat til at træffe beslutninger, som kan slå 
igennem i en valgkamp med gejst og arbejdslyst for medlemmerne.

Stillet af Torben Ankjærgaard, Jonas Paludan, begge Roskilde

8.0.6 ÆF TIL ARBEJDSPLANEN
Tydeliggørelse af kravet om udmeldelse af EU:
s. 70, lj. 7-9 ændres “Det handler bl.a. om EU’s grundlag og alternati-
ver, om udmeldelse og forskellige scenarier, hvad vi vil arbejde for i 
EU parlamentet, og hvem vi vil samarbejde med.” til:

“Det handler bl.a. om EU’s grundlag og alternativer, hvad vi vil ar-
bejde for i EU-parlamentet, og hvem vi vil samarbejde med. Og det 
handler om udmeldelse, som vi positivt skal argumentere for i vores 
skriftlige valgmateriale og tv-optræden. Herunder opridse forskellige 
scenarier, så udmeldelse fremstår som en reel mulighed.”

Begrundelse

Med dette forslag tydeliggøres det, at udmeldelse ikke bare er no-
get vi mener, men også noget vi siger i valgkampen. Noget, som der 
to gange har været stillet forslag om i HB, men som flertallet har af-
vist at forholde sig til med den begrundelse, at vi først skal vedtage 
grundlaget til januar 2019. Er man enig i ovenstående kan det dog al-
drig skade at vedtage det på årsmødet. Og være mere bindende, så 
vi ikke ender som efter Brexit, hvor kravet alt for hurtigt tonede ud.

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Bjarne Thyregod, Tårnby/Dra-
gør, Allan Krautwald, Svendborg, Hans Jørgen Vad, Jan Olesen, John 
Nielsen og Rune H. Jakobsen, alle Århus.

8.0.7 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
Ps. 70, lj. 24 indsættes:
”Bidrag til en aktiv klimabevægelse
Enhedslisten vil gentage succesen med at deltage i mobiliseringen af 
aktivister til deltagelse i de store klimapolitiske aktioner i Europa – 
herunder Ende Gelände. Det er nu i flere år lykkedes at forbinde os 
til det vigtige arbejde for at stoppe kuludvinding og vi i den kommen-
de periode prioritere dette højt. Vi ønsker desuden at sikre tilstede-
værelse fra Enhedslisten på konferencer og møder mellem klimaak-
tivister, så vi kan bruge de internationale debatter til at styrke egen 
viden og indsigt. Enhedslisten skal stå klar til konkret solidaritet med 
folk, der bliver direkte ramt af klimaforandringerne.”

Begrundelse

Vi har nu i flere år deltaget sammen med vore kammerater fra SUF 
og klimaaktivister fra den øvrige venstrefløj, i mobiliseringen til in-
ternationale begivenheder såsom Ende Gelände i Tyskland. Her har 
vores økonomiske formåen og vores folketingsmedlemmers engage-
ment og medietilstedeværelse været med til at gøre aktionen synlig 
i Danmark og til at skabe konkrete bånd mellem os og andre kræfter 
på den klimapolitiske venstrefløj i Europa.

Eftersom budgettet er fremskrevet fra sidste år skulle det være 
muligt at underholde omkring de samme udgifter uden at rette i pen-
gepapirene.

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen, Aarhus og Maria Temponeras, Skan-
derborg

8.0.8 ÆF TIL ARBEJDSPLANEN
s. 70, lj. 25: Overskriften “Styrket partiorganisation” ændres til “Styrket 
partiorganisation og venstrefløj”

Begrundelse

Dette forslag ligger i forlængelse af vores forslag om at støtte 
etableringen af et partiuafhængigt netmedie.

Stillet af Michael Schølardt (Sydhavnen), Marta Helleskov (Indre Nør-
rebro, Den røde firkant), Jeppe Rohde (Indre Nørrebro, Den røde fir-
kant), Janus Noack (Vesterbro), Lasse Rørdam Nielsen (Vesterbro). Alle 
sidder i bestyrelsen for foreningen Solidaritet. Samt Ole Wugge Chri-
stiansen (Amager Øst), tidligere redaktør for Modkraft.
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8.0.9 ÆF TIL ARBEJDSPLANEN, AFSNITTET OM STYRKET 
PARTIORGANISATION
s. 70, efter lj. 39 tilføjes::
“Og endelig ønsker vi at skabe en bred, netbaseret platform for vi-
sionær, venstreorienteret debat, og lancerer derfor et nyt netmedie 
i 2018. Til gengæld vil der fremover udkomme færre trykte numre af 
Rød+Grøn.”

Begrundelse
HB har udarbejdet et forslag til gennemførelse af beslutningen fra 
årsmøde 2017 - se nedenfor. Forslaget indebærer, at der fremover - 
allerede fra juni 2018 - vil udkomme færre numre af Rød+Grøn. Det 
sker for at skaffe økonomi og ansatteressourcer til oprettelse af net-
mediet. Hvis årsmødet 2018 godkender dette forslag, vil Rød+Grøn 
fremover udkomme 6 gange om året, dvs. hver 2. måned. Til gengæld 
vil vi allerede fra slutningen af 2018 kunne oprette et netmedie hvis 
fokus og formål vil være at få skabt en bred, visionær debat på ven-
strefløjen.

Forslaget indebærer at der i 2018 overføres ca. 250.000 kr fra po-
sten Rød+Grøn til lønmidler. I 2019 vil der blive overført ca. 450.000 kr  
fra Rød+Grøn til lønmidler, jf. ÆF xx til budget 2019.

HBs forslag om netmedie
Enhedslistens nye netmedie skal fremstå som et netmedie, som folk 
kan genkende som et medie/online avis og bruge, selv om man ikke 
er medlem af Enhedslisten. Netmediet skal indtænke/forholde sig til 
alle Enhedslistens nuværende medieplatforme og -produktioner. Vi 
forestiller os, at Rød+Grøn og netmediet skal spille meget tæt sam-
men og referere til hinanden, evt. hedde det samme (men noget nyt 
og anderledes end Rød+Grøn) og have overlappende redaktioner. 
Men de to medier skal bruges forskelligt. Netmediet skal være brede-
re, mere aktuelt og mere diskuterende. 

Synergien og det tætte bånd mellem de to medier vil betyde, 
at magasinet Rød+Grøn vil ændres fundamentalt på flere områ-
der. Det gælder bl.a. udgivelsesfrekvensen men også indholdssi-
den, da der lægges op til, at bl.a. medlemsdebatten fremover vil 
foregå på den elektroniske platform. Det vil samtidig give plads 
til andet stof i det trykte magasin, f.eks. til et længere tema eller 
mere lokalt stof.

Redaktør: Den ansvarshavende redaktør bestemmer uden indblan-
ding fra FU. Personen skal ansættes af HB, men skal derefter have 
handlerum fx til at udstikke politiske holdninger og ansætte folk i det 
omfang, det er nødvendigt, under de af HB vedtagne økonomiske ret-
ningslinjer. Netavisens redaktør skal, ud over at have et solidt kend-
skab til Enhedslisten og modet til at starte/udfolde (kontroversielle) 
debatter, være suveræn til at producere indhold i både tekst og le-
vende billeder.

Indhold: Det egenproducerede indhold er det centrale. Det vil være 
fornuftigt at inddrage kvalificerede medlemmer og have et bloguni-
vers, men meget vigtigt, at netmediets redaktion sorterer med hård 
hånd. I forhold til blogs kunne man f.eks. begrænse dem til 14 skri-
benter ad gangen, som redaktionen udvælger. Vi forestiller os to-tre 
nyhedssider hver dag, mens ”tillæg” á la de store avisers (kultur, mere 
dybdeborende historier, miljø, børn/hverdagsliv, EU – fortsæt selv li-
sten) sagtens kan ligge en uge ad gangen. Også her skal redaktørens 
selektion være tydelig og suveræn. Podcasts og videoer skal også 
være en del af mediet. Man kan med fordel inkorporere den eksiste-
rende podcast, ”Listen”, så vi ikke lige pludselig har to podcasts, folk 
skal abonnere på.

Næste skridt: For at sikre fremdrift og sammenhæng i netmediets til-
blivelsesproces, vil opgaven med at finde en redaktør blive igangsat, 
så snart årsmødet er ovre. At opbygge en redaktionel struktur kræ-
ver meget tid og mange kræfter, og det vil derfor være ideelt så hur-
tigt som muligt at sætte det menneske, der skal stå i spidsen for net-
mediet, til at anføre opbygningen af det.

Tidsplan: 
Maj-juni: Netmediets koncept, økonomiske ramme og tidsplan præ-
ciseres. Rammer og
retningslinjer for redaktionen og redaktørens arbejde udarbejdes og 
godkendes af HB. Stillingen opslås.
Aug:  Ansøgningsfrist og samtaler
1. sep./1. okt:  Daglig redaktør tiltræder
Aug.-nov.:  Netmediet udvikles i et samarbejde ml. Rød+Grøn-

redaktionen, relevante ansatte og ledelsesmedlem-
mer og den nyansatte redaktør. Relevante samar-
bejdspartnere - herunder andre venstrefløjsmedier - 
inddrages. Sideløbende udarbejdes en ansøgning om 
mediestøtte.

1. dec.:  Netmediet går i luften.

Stillet af HB

8.0.10 ÆF TIL ARBEJDSPLANEN
s. 70, efter lj. 39 tilføjes:
“Og endelig ønsker vi at støtte etableringen af en bred, netbaseret 
platform for visionær, venstreorienteret debat, og lancerer derfor et nyt, 
partiuafhængigt netmedie i 2018 i samarbejde med interesserede 
kræfter. Tilgengæld vil der fremover udkomme færre trykte numre 
af Rød+Grøn.”

Begrundelse

På sidste årsmøde blev det besluttet at igangsætte arbejdet med 
at oprette et nyt venstreorienteret netmedie. Forslaget blev vedta-
get med stort flertal og mange kræfter i og omkring partiet stod klar 
med erfaringer, ideer og lyst til at kaste sig over projektet. Desvær-
re har processen i Hovedbestyrelsen været lukket – uden informati-
on og mulighed for at deltage, ingen debat i partiet eller nogen form 
for inddragelse af personer med særlig viden om og interesse for om-
rådet.

HB lægger nu i arbejdsplanen op til et netmedie, som skal spille 
tæt sammen med Enhedslistens medlemsblad og som har en redak-
tør, som er ansat direkte under HB. Det er, efter vores mening, den 
forkerte vej at gå.

Vi mener at venstrefløjen har behov for et medie, der kan levere 
uafhængig journalistik, tiltrække aktivister og brugere både inden- 
og uden for partiets rækker. Mediet skal kunne facilitere en bred ven-
strefløjsdebat ved at åbne op for andre perspektiver end Enhedsli-
stens officielle.

Vi frygter, at et netmedie med HBs model primært vil levere kam-
pagnejournalistik à la Rød+Grøn. Kritisk debat og uafhængig jour-
nalistik vil være vanskelig at opretholde når arbejdsgiveren er HB og 
den fysiske placering eventuelt er på Enhedslistens landskontor. Hvis 
et nyt netmedie skal være mere end et ekkorum for Enhedslisten, 
kræves der et reelt armslængdeprincip.

Dette kunne eksempelvis ske ved at lægge mediet i Foreningen 
Solidaritets regi. Se eventuelt forslag 4.13, som HB anbefaler ikke be-
handles af årsmødet. Her skitserer vi en mere konkret model for, 
hvordan et partiuafhængigt medie kan bygges op.
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HBs forslag til et nyt netmedie virker som udgangspunkt sym-
patisk, men vi mener ikke, at mediemodellen har nogen mulighed 
for at levere kritisk, partiuafhængigt indhold. Forsøget på at på-
virke HBs arbejdsproces undervejs er desværre ikke lykkedes. Af-
gørende diskussioner, blandt andet vedrørende redaktørens rol-
le og relationen til FU/HB, er blevet taget på møder lige op til års-
mødet.

Vi er simpelthen uenige i HBs analyse af, hvad mediebehovet er – 
og hvilken rolle partiet bør spille – hvis venstrefløjen skal aktiveres, 
samles og vokse sig stadig større.

Derfor har vi fundet det nødvendigt at stille dette alternative 
forslag. Vores forslag præciserer, at et nyt netmediet skal være par-
tiuafhængigt. Ved at stemme det igennem, underkender man der-
ved HBs lidt mere konkrete planer for netmediet, som er til afstem-
ning som ÆF 8.0.9.

Den konkrete udformning af et nyt, partiuafhængigt netmedie 
må det nye HB stå for i samarbejde med interesserede kræfter. Vo-
res forhåbning er, at den kommende partiledelse kan arbejde hur-
tigere og mere inddragende end arbejdsgruppen under det tidlige-
re HB.

Enhedslisten har – med sin centrale position – en unik mulighed for 
at styrke venstrefløjen gennem en progressiv investering i et nyt 
partiuafhængigt netmedie.

Stillet af  Michael Schølardt (Sydhavnen), Marta Helleskov (Indre Nør-
rebro, Den røde firkant), Jeppe Rohde (Indre Nørrebro, Den røde fir-
kant), Janus Noack (Vesterbro), Lasse Rørdam Nielsen (Vesterbro). Alle 
sidder i bestyrelsen for foreningen Solidaritet. Samt Ole Wugge Chri-
stiansen (Amager Øst), tidligere redaktør for Modkraft.

8.0.11 ÆF TIL ARBEJDSPLANEN
“Årsmødet i 2019 afholdes i pinsen, dvs d. 8., 9. og 10. juni.”

Begrundelse 

På HB-mødet i januar 2017 var datoen for afholdelse af årsmødet i 
2019 til drøftelse og afstemning. 11 stemte for september og 9 stem-
te for pinsen. Det er så snæver en afgørelse, at vi mener, at Årsmødet 
bør tage stilling og dermed ejerskab til beslutningen.

Logistisk: Et årsmøde i september skal afvikles i en almindelig 
weekend, og dermed med en meget presset dagsorden. Det er plan-
lagt til - for at nå det hele - at starte så tidligt lørdag, så tilrejsen-
de delegerede i praksis skal overnatte fra fredag, hvilket betyder to 
overnatninger - altså lige så mange som ved afholdelse af et årsmø-
de i pinsen. Hertil kommer en meget lang lørdag.

Politisk: begrundelsen for ikke at tage påsken, bededagsferien el-
ler flyvedagsferien er, at de falder i april og maj og dermed sam-
men med op til to valgkampe (FT og EP). Vi synes, at det er en dår-
lig idé at trække årsmødet om på den anden side af sommerferi-
en, fordi a) forberedelserne både i afdelingerne og på det admini-
strative niveau så skal foregå i juli og i august, hvor mange er på 
ferie, og de ansatte skal nå at afspadsere en sandsynligvis større 
arbejdspukkel fra valgkampene. Hvis forberedelserne skal gøres in-
den sommerferien, kan man lige så godt få holdt årsmødet inden 
også, b) en vurdering af valgkampene og resultaterne bør foretages 
så tæt på begivenhederne som muligt og ikke 3-4 måneder efter, c) 
der har været planlagt to store debatter om Globalisering og Bor-
gerløn siden 2017, hvortil kommer det løse. Det kan under ingen om-
stændigheder afvikles på en seriøs måde på to dage, d) der er stu-
diestart, flytninger og ændringer i mange medlemmers og afdelin-
gers liv op til og i september.

Stillet af Gunna Starck, Hans Jørgen Vad, Allan Krautwald, Helena Jør-
gensen, Michael Voss, Helge Bo Jensen, alle HB

8.0.12 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
s. 70, lj 43: Arbejdsplanen tilføjes:
Enhedslisten opretter en ‘funktion’ der skal arbejde med at for-
midle relevante kulturelle tilbud til afdelingerne. Det kan være 
sang, musik, teater, foredrag og meget andet, og det kunne bl.a. 
være noget der kan bringe EL’s egne ‘kulturpersoner’ rundt i lan-
det. Med ‘funktion’ menes lønnet varetagelse af en opgave, men 
der vil kun være tale om relativt få timer om ugen. Muligvis fle-
re i opstarten.

Stillet af Bestyrelsen for EL Favrskov

8.0.13 ÆF TIL ARBEJDSPLAN
s. 70, lj. 43: Arbejdsplanen tilføjes følgende afsnit
Enhedslisten laver en kampagne i Danmark for at få opbakning til/
gennemført aftaler/foranstaltninger, så det sikres, at også de sto-
re firmaer, nationale som internationale, betaler skat til vores fæl-
les samfundskasse.
1. En hurtig måde at indkræve flere penge på, hvis firmaernes regn-

skaber viser utroværdige små overskud, kunne være at opkræve 
en bruttoskat f.eks. 5 - 8% på selve omsætningen eller bruttoind-
komsten, inden der kan trækkes diverse fradrag fra.

2. For at samfundet får del i de kæmpe spekulationsoverskud samt 
for at dæmpe den hektiske handel med værdipapirer nationalt 
som internationalt, kunne man indføre en såkaldt tobisskat f.eks. 
0,5 - 5 promille på handelen med aktier og obligationer 

Begrundelse

Vi er et socialistisk parti og ønsker at lede pengestrømmen ned i fæl-
leskassen til fordel for alle borgere.

Der er en dyb forargelse i befolkningen over at mange selskaber 
unddrager sig skat og registrerer deres selskaber i skattelylande. Så 
det er nu, man kan skabe opbakning til skrappere krav 

HB og folketingsgruppen arbejder allerede med en aftale som 
indbefatter alle partier i folketinget om en styrket indsats mod in-
ternational skatteunddragelse, og skal selvfølgelig fortsætte det 
gode arbejde hermed, men opfordres hermed til at markere En-
hedslisten egne skrappere krav via en kampagne ud over det gan-
ske land

Således opfordres HB og folketingsgruppen til at gennemarbejde-
de/detaljere de to ovenstående krav og sætte en kampagne i gang i 
partiet. Dette også for at skubbe, det eksisterende arbejde med af-
talen ovenfor, i den rigtige retning.

Almindelige lønmodtagere betaler faktisk også en bruttoskat på 
8%, inden de kan trække diverse fradrag fra.

I England har en skat, stempelafgift på 5 % af handelsværdien af 
engelske aktier, virket uden problemer eller synderlige protester, og 
har i regnskabsåret 2008-09 indbragt 30 milliarder til briternes stats-
kasse.

Stillet af Niels Christian Petersen, Esbjerg , Poul Eck Sørensen, Esbjerg, 
Marianne Sylvia Petersen, Esbjerg, Lærke Louise Pippin Petersen, Es-
bjerg, Kim Victor Olesen, Esbjerg, Grethe Fyrstenberg Laursen, Hor-
sens-Hedensted, Lisbet Skou, Esbjerg
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8.1 ÅRSHJUL 2018-19 
I arbejdsplanen beslutter vi hvad vi sætter fokus på og laver af særli-
ge aktiviteter. Men Enhedslistens afdelinger, netværk, udvalg, regioner 
og landsorganisation afholder også hvert år en række arrangementer. 
Her er et udsnit af de vigtigste. Det er et tillæg til arbejdsplanen til ori-
entering. Man kan dermed ikke stille ændringsforslag til dette papir. 

Kurserne er fastlagt frem til slutningen af 2018, men der bliver selv-
følgelig også masser af kurser, træf, bevægelsesseminarer og andre 
aktiviteter i 2019.

Den røde weekend 
D. 26.-27. maj afholder vi den røde weekend for alle medlemmer med 
debat og oplæg om vores rødder og politiske fundament. 

Pride
I 2016 bliver der masser af aktiviteter for seksuelle minoriteter og alle 
der kræver mere mangfoldighed i hverdagen. Flere af enhedslistens 
afdelinger er med. Det er Pride i Århus d. 2. juni, Aalborg 30. juni og Kø-
benhavn d. 18. august.

Ungdomstræf
Enhedslisten laver to årlige seminarer for unge medlemmer og SUF´e-
re. Målet er at styrke ungdomsarbejdet og engagere flere unge poli-
tisk. Det første er i maj. 

Folkemøde på Bornholm  
Enhedslisten arrangerer et telt med masser af aktiviteter og debatter, 
og folk kan komme forbi og få en kop kaffe og en politisk snak. Des-
uden deltager folketingsmedlemmer, byrødder og mange andre en-
hedsliste-debattører i debatter på Folkemødet d. 14. – 17. juni 2018.
Der er også flere andre mindre folkemøder rundt omkring i landet. Fx 
Møn 24.-25. aug. og naturmøde i Hirtshals 24.-26. maj.

Sankt Hans
D. 23. juni fejrer vi midsommeren. Flere steder i landet laver Enhedsli-
ste-afdelinger flotte arrangementer med bål, talere og hygge. 

Sommerlejr
Ferie, samvær og socialisme er på programmet, når Enhedslistens 
sommerlejr går løs 21.-28. juli 2018. Denne gang med fokus på kultur-
politik. Samtidig er SUF arrangører på international socialistisk  ung-
domslejr i Danmark d. 22.-28. juli.

Sommerfestival
Som noget nyt laver vi en hyggelig weekend rettet mod børnefamili-
er. Alle er velkomne d. 29. jun-1. juli. 

Sommertræf 
Fredag til søndag mødes byrødder og baggrundsaktive for at dele er-
faringer og inspirere til de politiske kampe ved budgetforhandlinger-
ne og resten af året. 17.-19. aug 2018.

Debattørskolen
For medlemmer der forpligter sig til 3 weekender og derefter at del-
tage i den offentlige debat. Første gang d. 1. september.

Kassererkurser og workshops
Kom og bliv klædt på til at være eller blive kasserer og der igennem 
støtte op om afdelingen. Der afholdes regionale kurser. Fx i Århus d. 
22. sep 2018.

Byg op for udvalg
I 2018 skal der fokus på støtte til udvalgene. Bl.a. holder vi Byg op for 
udvalg d. 14. oktober, hvor der vil redskaber, erfaringsudveksling og 
meget mere

Aktivistfabrik
Kom og bliv en endnu bedre aktivist sammen med andre, når vi 
igen afholder aktivistfabrik d. 27.-28. oktober. Uanset om du er 
ny i Enhedslisten eller garvet medlem, vil du opdage noget sjovt, 
spændende og lærerigt til træffet. Det bliver en hyggelig week-
end med et kæmpe tag-selv-bord af workshops om politik og ak-
tivisme. 

Rejser
Kom med på solidaritets- og studietur, mød socialister og andre der 
kæmper for et bedre samfund og få inspiration til arbejdet derhjem-
me. Fx Berlin i august eller Palæstina i oktober 2016.

Konference for kommunalrødderne til august
Her netværker de med andre folkevalgte, deler erfaringer og udvik-
ler politik.

Faglige netværk m.m.
Vi har mange dygtige faglig aktive, men vi har også brug for dig. Kom 
fx til arbejdstidskonference d. 9. juni eller faglig landskonference d. 
10.-11. nov. 9. dec. afholder vi faglig netværkstræf for alle aktive i de 
faglige netværk. 

Folketingets åbning
Folketinget åbner d. 2. oktober.

Krystalnatten
Vi holder aldrig op med at bekæmpe racismen. 9. november er det 79 
år siden at nazisterne arresterede et stort antal jøder og mange jø-
diske huse og butikker blev smadret. Natten bliver flere steder mar-
keret med fakkeltog og taler mod racisme.

8. marts
Kvindernes internationale kampdag bliver markeret flere steder i 
landet med demonstrationer, møder og debatter. Enhedslisten er 
med til at arrangere flere af dem.

1. maj
Afdelinger i hele landet deltager i arrangementer sammen med andre 
gode kræfter på venstrefløjen, eller de laver deres eget.

4. maj
Danmarks befrielse fra den nazistiske besættelse bliver mindet og 
markeret.



75Årsmøde 2018

9. REGNSKAB OG BUDGET 
9.1 FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL BUDGET 2019  
TIL ÅRSMØDET

Indledning

2019 er et valgår, i dette forslag er der taget udgangspunkt i, at både 
folketingsvalg og EU-parlamentsvalg foregår i 2019. Vores partistøtte 
fortsætter uændret året ud, ligegyldigt hvornår folketingsvalget fal-
der. Skulle folketingsvalget falde i 2018, vil vi skulle lave et nyt budget 
ud fra resultaterne af valget. 

Normalt ville der være fremskrivning til det følgende år (2020), men 
da vores økonomiske situation vil være anderledes efter valget, giver 
det ikke mening at foretage denne fremskrivning nu. Et EP-medlem vil 
f.eks. give flere midler til EU-arbejdet herhjemme, og 1 procentpoints 
fremgang ved folketingsvalget vil give godt 1,2 mio. kr. mere i stats-
støtte og partiskat.

Forudsætningen for budgettet er ca. 1,5% stigning i udgifterne ift. 
budget 2018, bortset fra huslejen, som stiger 2% og lønningerne, som 
dels stiger med Metals lønstatistik og dels en højere fritvalgsprocent. 

Et mere detaljeret budget med uddybende noter kan fås ved hen-
vendelse til den økonomiansvarlige Merete Pedersen, merete@en-
hedslisten.dk.

Generelt
Budgettet balancerer nogenlunde mellem indtægter og udgifter, hvil-
ket betyder, at vi med udgangen af 2019 står med et akkumuleret 
overskud på 2 mio. kr. foruden vores vikarfond, hensatte feriepenge 
og anlægsaktiver samt Rød Fond. Det vil sige, at vi fortsat har en ro-
bust økonomi og f.eks. hurtigt kunne være økonomisk klar til et evt. 
lynvalg.

Indtægter
Medlemstallet forventes at være det samme som ved udgangen af 
2017. Men det er jo blot et gæt. Der er forhåbentlig sat gang i en 
effektiv medlemshvervning og fastholdelse inden. Beløb til indsam-
linger er taget fra de to valgbudgetter.

Udgifter
Politisk system: Ingen nævneværdige ændringer.

Løn og personaleudgifter: Den nye overenskomst for medarbejderne 
i Enhedslisten implementeres fuldt i 2019 med en fritvalgsprocent på 4 
%. Det gælder også tilskuddet til de regionale ansættelser. Disse var 
ikke med i den oprindelige fremskrivning. Derudover er der ikke fore-
taget ændringer i ressourcerne. Tilskuddet til regionernes ansættel-
ser fortsætter i 2019 uændret med 15 t/ugen til hver region, som  HB 
besluttede ifm. budgetrevisionen af 2018. FU har desuden besluttet at 
starte en diskussion af anvendelsen af det samlede lønbudget i 2019.

Administration i øvrigt: Ud over større portoudgifter pga. portostigning 
og valg samt større gebyrer er der kun småændringer under denne post.

Intern kommunikation: Forudsætningen er her igen 11. numre af 
Rød+Grøn. Der udestår diskussion om et nyt netmedie, og der er der-
for ikke afsat særlige midler hertil, hvorfor udgifterne forventes ta-
get fra Rød+Grøn.

Træf og kurser: Samme niveau som i 2018.

Kampagner, indsatser m.v.: Her ligger folketingsvalgkampen. Samlet 
set er der fra 2017-2019 afsat 5 mio. kr. til valgkampen inkl. valgkamp-
smedarbejder. Budgettet er udvidet med pilotprojekt og skolevalg.

Andre aktiviteter: Her ligger EU-arbejdet og europaparlamentsval-
get. Der er samlet set afsat 2.375.000 kr. til EP-valgkampen i 2018-
2019, inkl. valgkampsmedarbejder.

Andet: Ren fremskrivning

Hensættelser: Der hensættes ikke til kommende valg i et valgår.
Der er afsat 20.000 til ekstra donation til Rød Fond, idet der i 2018 kun 
hensættes 250.000 kr. til fonden. 



76 Årsmøde 2018

9.1.1 ÆF TIL BUDGET 2019
Der overføres 450.000 kr fra posten Rød+Grøn til Løn, således at Løn 
i 2019 ændres til 7.800.000, og Rød+Grøn til 450.000.

Begrundelse

Konsekvensrettelse, hvis ÆF 8.0.9 vedtages.

Stillet af HB

9.1.2 ÆF TIL BUDGET 2019
Der overføres 450.000 kr fra posten Rød+Grøn til ‘Støtte til nyt 
netmedie’, således at posten Rød+Grøn ændres til 450.000. 

Begrundelse

Konsekvensrettelse, hvis ÆF 8.0.10 om netmedie vedtages.

Stillet af Michael Schølardt (Sydhavnen), Marta Helleskov (Indre Nør-
rebro, Den røde firkant), Jeppe Rohde (Indre Nørrebro, Den røde fir-
kant), Janus Noack (Vesterbro), Lasse Rørdam Nielsen (Vesterbro). Alle 
sidder i bestyrelsen for foreningen Solidaritet. Samt Ole Wugge Chri-
stiansen (Amager Øst), tidligere redaktør for Modkraft.

9.2 FREMLÆGGELSE AF FORELØBIGT REGNSKAB  
FOR 2017
Budgettet for 2017 blev vedtaget på årsmødet 2016. Det blev efter-
følgende revideret af HB i december 2016. Efterfølgende har HB en 
række beslutninger med indflydelse på resultatet. Heraf skal nævnes:

• Indførelse af et nyt medlemssystem: Forventet udgift i 2017: 
445.000 kr.

• Ny overenskomst med de ansatte i Enhedslisten: Indførelse af 
fritvalgsordning på i første omgang 2,7% fra 1/3.

• Udskydelse af grønt seminar og globaliseringsseminar til 2018.
• Afholdelse af ungdomsseminar før kommunal- og regionsvalget

Når vi alligevel på bundlinjen kommer ud af året med et resultat der 
ligger tæt op ad budgettet skyldes det især, at Enhedslisten modtog 
en arv på 430.000 kr. 

Af større afvigelser fra budgettet skal desuden nævnes, at nogle 
kurser og træf ikke blev afholdt eller blev billigere end budgetteret.

Øvrige større afvigelser gennemgås nedenfor. 
Opbygning af egenkapital: Det akkumulerede overskud er stadig 

på godt 3 mio. kr. Inkl. hensættelser til EP-valg og folketingsvalg er 
vores egenkapital nu på ca. 6,5 mio. kr.. Det er ca. 2,5 mio kr. mere 
end i 2016.

Indtægter
NNettonedgangen i medlemstallet på et par hundrede i løbet af 2017 
har haft indflydelse på kontingentindtægterne, dels pga. de miste-
de medlemmer, men også fordi de nye medlemmer betaler introkon-
tingent og ikke det fulde kontingent. Da vores 1 kr. om dagenbetale-
re primært er vores egne medlemmer, betyder det også et fald i dis-
se indtægter.

Udgifter
Politisk system: Der lægges normalt et nogenlunde rummeligt bud-
get for udvalg og netværk, idet holdningen er, at det skal være muligt 
at lave de aktiviteter, der er behov for og kræfter til.  Størstedelen af 
udgifterne går til rejserefusion for deltagerne. Der er kun holdt få ud-
advendte arrangementer. 

Løn: Da lønnen udgør knap 40% af budgettet er det selvfølgelig in-
teressant at se nærmere på denne post. I gennemsnit var der 15,65 
årsværk ansat på landskontoret, inkl. vikarer. Der var ved udgangen 
af 2017 ansat 14,74 årsværk, fordelt på 18 personer, som alle er faste 
medarbejdere. Derudover kommer tilskuddet til de regionalt ansatte 
på 30 t om ugen i 2017, svarende til 0,81 årsværk.

Organisationsteamet, som understøtter udvalgs- afdelings- og 
kom-munal/regionsarbejdet, består af 6 personer, 1½ person går 
til kommu-nikation og Rød+Grøn, ca. to årsværk til understøttel-
se af den politiske ledelse, medlemskontakt og årsmøde, og re-
sten tager sig af økonomi, IT og kartotek samt øvrige administra-
tive opgaver. 

Der er vikarudgifter ved barsel og sygdom på 450.000 kr.
Der er i perioden stoppet 5 medarbejdere, hvilket giver ekstra 

løn-udgifter, dels til overlap og dels til feriepenge.
Indførelse af fritvalg i de ansattes overenskomst kostede i 2017 ca. 

200.000 kr.
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Balance pr. 31. december 2017 (foreløbig)

 

AKTIVER 

Likvider: 

Kasse 5.856

Anfordringskonti 3.072.539 

Opsparingskonti 5.154.739

Kommunalgr. 32.54

Regionerne   70.498

DIPD 1) 154.463 

Likvider i alt 8.490.641

Øvrige tilgodehavender 2.628

Deposita 209.044

Rød Fond 1.417.443

Omsætningsaktiver i alt 1.629.116

Anlægsaktiver 357.910

Aktiver i alt   10.477.667 

PASSIVER 

Skyldig skat m.m. 49.542 

Ferieforpligtelse 1.052.705

Regioners ferieforpligtelse 377.521

Skyldig pension 60.876 

Kreditorer 85.553

Periodeafgrænsning 233.206

Forudbetalt kontingent 2018 63.221

Mellemregning SUF 138.424 

Kortfristet gæld 167.527

Afsat til revision 126.875

Regionsgr. 80.298

Kommunalgr 26.551

DIPD -56.147 

Skyldig EU-nævnsmidler 32.633

Rød Fond 1.417.443

Afdelingernes indestående på landskontoret 35.146 

Kortfristet gæld i alt 3.891.375

Akkumuleret overskud primo 3.138.414 

Årets resultat 1.899.993

Vikarfond 3) 325.000

Hensat til EP-valg 2) 

Hensat til folketingsvalg 2) +3)   1.222.885

Egenkapital 6.586.291

Passiver i alt   10.477.667

 

1) Igangværende DIPD-projekter pr. 31/12. Alle slutter 31/12 2017, 

men afregnes først endeligt i 2018

Palæstina 2    -56.789

Colombia    15.574

Swaziland    -14.933

2) Iflg. regnskabsloven sker hensættelsen til valgfond og vikarfond 

som en disponering af overskuddet. Dette er ikke rettet ift. regn-

skabsopstillingen. Egenkapitalen er uanset dette på 6.586.291 kr., 

idet beløbet indgår i årets resultat  

3) Hensat i 2016

Under lønposten ligger bl.a. administrationsbidraget til DIPD, som 
I 2017 forventes at udgøre ca. 100.000 kr.

En anden større udgift under organisation og administration er 
huslejen i Studiestræde 24. Enhedslisten har her 2 etager, hvoraf ca. 
1/4 er mødelokaler, som især bliver brugt om aftenen og i weeken-
derne, og især af Enhedslistens udvalg og ledelse.

Intern kommunikation: Rød+Grøn udkom med 11 numre i 2017. 
Nyt medlemssystem: Blev først endelig besluttet efter at det revide-
rede budget for 2017 blev vedtaget. Udgifterne til udviklingsarbejdet 
med det nye medlemssystem af afholdt i 2017.  Selve iværksættelsen 
sker først i foråret 2018.

Træf og kurser: Selvom der har været god søgning til vores kurser og 
træf, er det lykkedes at holde udgifterne på de afholdte kurser/træf 
nede. Nogle kurser er aflyst.

Kampagner: En mindre overskridelse af kommunalvalgsbudgettet 
skyldes primært en ekstrabevilling til plakater samt ekstraudgifter 
til merchandise. 

HB vedtog, at man skulle begynde at bruge af folketingsvalgkamp-
smidlerne til kampagnen “Velfærdens Helte”, som alle forhåbentlig 
har set på stationer eller facebook. Medlemskampagnerne har væ-
ret annoncer på Google og facebook. Skolevalgskampagnen er et til-
skud til SUF, som skulle køre kampagnen.

Andre aktiviteter: Dækker over mange forskellige aktiviteter. Vores 
EU-kampagne har i år især handlet om social dumping og forbru-
ger-beskyttelse. 

Der har været stor efterspørgsel i afdelingerne efter vores mer-
chandise med det nye logo, og vi har måske sat prisen lidt for lavt (vi 
sælger til kostpris).

Vi har et underskud på et af DIPD-projekterne, som Enhedslisten 
skal dække. 

Et mere detaljeret regnskab og budget med uddybende noter kan 
fås ved henvendelse til økonomiansvarlig Merete Pedersen: 
merete@enhedslisten.dk.

Det reviderede regnskab kan udleveres på årsmødet til interesse-
rede. 
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Årsmøder og delegeretmøder/ 

programseminarer 681.867 725.000 725.000 703.919 735.000 755.000 760.000 

HB, FU og HB’s arbejdsgrupper 182.325 245.000 215.000 183.483 220.000 195.000 215.000 

Konfliktvejledning 40.104  50.000 15.865 50.000 70.000 50.000 

Udvalg 64.917 80.000 100.000 73.142 120.000 120.000 120.000 

Faglige netværk 9.395 60.000 60.000 30.663 65.000 65.000 45.000 

Organisation i alt 978.607 1.110.000 1.150.000 1.007.073 1.190.000 1.205.000 1.190.000 

Løn  7.177.119 6.820.000 7.000.000 7.191.557 6.825.000 7.070.000 7.350.000 

Regionalt løntilskud 115.987 327.000 340.000 318.570 680.000 960.000 975.000 

Øvrige personale- og aktivistudgifter 405.127 196.000 311.000 303.069 320.000 345.000 340.000 

Husleje, forsikringer m.m. 799.289 760.000 953.600 766.262 959.000 894.000 929.500 

IT- og teleudgifter 142.833 255.000 155.000 277.582 175.000 180.000 160.000 

Øvrig drift 212.297 464.000 280.500 305.781 270.000 235.000 300.000 

Renter og gebyrer 17.104 30.000 30.000 33.583 35.000 50.000 50.000 

PBS  171.163 200.000 175.000 149.054 180.000 160.000 185.000 

Revision 67.415 100.000 100.000 96.875 100.000 100.000 110.000 

Kartotek/medlemssystem 0  25.000 503.985 100.000 238.000 250.000 

Administration i alt 9.108.332 9.152.000 9.370.100 9.946.316 9.644.000 10.232.000 10.649.500 

Rød+Grøn 652.528 865.000 765.000 795.565 775.000 800.000 900.000 

Øvrig kommunikation  

(hjemmeside, SMS m.m.) 123.014 145.000 285.000 181.994 250.000 185.000 160.000 

Kurser og træf 417.635 650.000 650.000 370.297 660.000 645.000 655.000 

Kommunalvalg m.m. 13.967 335.000 335.000 360.552 40.000 0 0 

Folketingsvalg 27.115 0 170.000 503.836 315.000 1.394.500 3.043.500 

EU-afstemninger 0 0 0 0 0 770.000 1.605.000 

Øvrige centrale kampagner og indsatser 171.151 115.000 208.000 216.219 210.000 215.000 300.000 

EU-aktiviteter 374.629 456.194 456.000 435.819 456.000 511.173 511.173 

Internationale aktiviteter 69.098 80.000 80.000 122.307 85.000 85.000 90.000 

Andre aktiviteter (folkemøde,  

fremstød m.m.) 311.244 415.000 347.000 361.517 505.000 505.000 515.000 

Tilskud til lokalafdelinger, 1. maj, SUF m.m. 108.600 110.000 135.000 148.839 115.000 115.000 120.000 

Merchandise, materialer m.m. 105.758 100.000 150.000 448.868 125.000 200.000 250.000 

Dobbelt medlemskab SUF 84.300 130.000 130.000 80.000 125.000 0 0 

Kontingentandel lokalafdelinger 1.661.500 1.850.000 1.700.000 1.658.800 1.700.000 1.700.000 1.700.000 

Medlemskaber af andre org. 68.732 65.000 70.000 55.497 70.000 70.000 75.000 

Øvrige aktiviteter i alt 4.189.271 5.316.194 5.481.000 5.740.110 5.431.000 7.195.673 9.924.673 

Hensættelser til feriepenge og vikarfond -42.616 225.000 375.000 362.867 250.000 110.000 75.000 

Hensættelser FT-valg og EP-valg 1.222.885 1.250.000 1.855.000 1.521.164 1.735.000 30.000 0 

Hensættelser Rød Fond 18.524 0 0 25.000 500.000 270.000 20.000 

Afskrivninger 231.376 250.000 250.000 130.881 200.000 200.000 150.000 

Udgifter i alt 15.706.380 17.303.194 18.481.100 18.733.410 18.950.000 19.242.673 22.009.173 

Overført fra hensættelser       2.774.049 

Resultat 2.823.084 870.734 485 53.829 -541.427 -770.028 236.049 

Overført resultat 315.327 3.138.411 3.138.414 3.138.898 3.192.727 3.192.727 2.422.699 

Akkumuleret overskud 3.138.411 4.009.145 3.138.898 3.192.727 2.651.300 2.422.699 2.658.748 

Resultat 2016 Budget 2017, 

årsmøde 2016

Rev. budget 

2017, HB dec. 

2016

Foreløbigt  

regnskab 2017

Budget 2018, 

årsmøde 2017

Revideret  

budget 2018,  

HB jan. 2018

Forslag til  

budget 2019

 

 

UDGIFTER

Kontingent 6.505.779 6.700.000 6.550.000 6.355.430 6.550.000 6.275.000 6.275.000 

Indsamlet støtte til kampagner og valg 1.025.564 1.070.000 1.070.000 964.290 1.050.000 1.050.000 1.000.000 

Partiskat folketingsgruppen og andre 1.852.564 1.477.000 1.635.000 1.710.276 1.465.573 1.640.000 1.565.000 

Statsstøtte, stemmepenge 8.439.737 8.371.122 8.645.585 8.645.584 8.775.000 8.851.472 9.000.000 

Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg 374.433 455.806 456.000 425.818 456.000 511.173 1.211.173 

Indtægter fra valgtilforordnede 207.279  0 0 0 0 200.000 

Salg af merchandise m.v. 95.924 100.000 125.000 250.434 112.000 145.000 220.000 

Øvrige indtægter 28.184  0 435.406 0 0 0 

Indtægter i alt 18.529.464 18.173.928 18.481.585 18.787.239 18.408.573 18.472.645 19.471.173 

Resultat 2016 Budget 2017, 

årsmøde 2016

Rev. budget 

2017, HB dec. 

2016

Foreløbigt  

regnskab 2017

Budget 2018, 

årsmøde 2017

Revideret  

budget 2018,  

HB jan. 2018

Forslag til  

budget 2019
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Fundraiser Results by Salesperson
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TIDSPLAN FOR ÅRSMØDET 2018  
12. jan. kl. 12:  
Deadline for indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægterne

18. jan. kl. 12:  
Deadline for opstilling til urafstemning om kandidater til Folketinget  
samt EU-parlamentet

18. jan.  
Opgørelse af antal delegeret pr. afdeling

26. feb.-8. mar.:  
Valg af delegerede i lokalafdelingerne

8. mar. kl. 8.-15. mar. kl. 12:  
Urafstemning om kandidater til Folketing og EU-parlament

9. marts kl. 12 deadline for:
• Ændringsforslag til de indkomne forslag,
• Ændringsforslag til vedtægtsændringer,
• Æpstilling til hovedbestyrelsen, vedtægtsnævn, interne revisorer  

og Rød fonds bestyrelse,
• Beretninger fra udvalg, netværk m.fl.
• Samt tilmelding af delegerede

20. april kl. 12:  
Deadline for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden

28. april 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 udleveres ved indskrivning).  
Ændringsforslag indleveres ved infoboden.

28. april kl. 21:  
Deadline for indlevering af alternative kandidatlister til både Folketinget  
og EU-parlamentet.

30. april kl. 12:  
Deadline for opstilling til de resterende pladser (ikke spidskandidater)  
til EU-parlamentsvalget.


