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1.0 DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET 2020
Hovedbestyrelsen har har stillet ét forslag til dagsorden, samt tre ændringsforslag til
dagsorden.
Forslagene kan ses på side 6 - 8 i Det store Årsmødehæfte, der er udsendt til
delegerede og suppleanter,
Nummereringen af punkterne i de tre ændringsforslag er de samme som nedenfor,
men ikke rækkefølgen.
1. Konstituering af Årsmødet
Åbningstale: Trine Henriksen
Valg af dirigenter
Vedtagelse af dagsorden
Vedtagelse af forretningsorden
Beslutning om hvilke forslag der skal behandles
Godkendelse af deltagere
2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
Talere fra Folketingsgruppen ved Pernille Skipper,
EU-parlamentsmedlem Nikolaj Villumsen og
Hovedbestyrelsen ved Maja Albrechtsen
Debat og afstemning om Beretningen
3. Hovedforslag om Enhedslisten vej ud af krisen
Fremlæggelse af forslaget ved Pelle Dragsted
Debat, behandling af ændringsforslag og afstemninger om Hovedforslaget
4. Indkomne forslag
5. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet og Kritisk Revisor
6. Enhedslistens Arbejdsplan 2020-21
Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til Arbejdsplan ved Finn
Sørensen
Debat, behandling af ændringsforslag og afstemning om Arbejdsplanen
7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer
Debat om ændringsforslag til vedtægter og ændringsforslag til
ændringsforslag til vedtægter
8. Præsentationer af alternative kandidatlister og valg af kandidatliste
9. Regnskab og budget
Kommentarer fra Intern Revisor
Fremlæggelse af regnskab og Hovedbestyrelsens forslag til budget Benny
Dall
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Behandling af regnskab, og forslag og ændringsforslag til budget.
Vedtagelse af budget
Afslutning
Præsentation af den nye Hovedbestyrelse
Praktiske informationer
Afslutningstale: Morten Riis

Forslag til dirigenter: Mads Melin (Nørrebropark), Jocob Nikolajsen (Frederiksberg),
Maibritt Kerner (Vanløse), Amalie Bonde Jørgensen (Nørrebro Park), Mette Bang
Larsen (Frederiksberg), Maja Wolff Albrechtsen (Århus Nord)

1.01 Forslag til procedure
I lighed med sidste år har HB valg, at der skal behandles vedtægtsændringer på et
årsmøde der igen er skåret ned fra 3-2 dage. Derudover er der kun afsat en og en
halv time til indkomne forslag og vedtægtsændringer. I lighed med årsmødet 2019
finder årsmødet, at der er alt for kort tid til debat om så vigtige emner og vi foreslår
derfor at den del af punktet der vedrører vedtægtsændringer udskydes til Årsmødet
2021 således, at der bliver tid nok til at debattere disse meget vidtgående forslag.
Stillet af Claus Højsgaard, Holger Petersen, Jan Sørensen, alle Tønder, Gitte Christensen (Stevns),
Charlotte Valløe (Skanderborg), Reinout Bosch (Nordvest), Allan Krautwald (Svendborg)
Forslaget er trukket af Claus Højsgaard, men mulighed for at de andre stillere opretholder.

1.1 FORRETNINGSORDEN FOR
ÅRSMØDET 2020
1. Dirigenter
Årsmødet vælger seks dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne starter med at
konstatere, hvor mange stemmeberettigede der er til stede.
Ved årsmødets start fremlægger landskontoret til dirigenterne en liste over, hvem der
er valgt som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes retningslinjer for
valg af delegerede. I tvivlstilfælde afgør forsamlingen – alle der betragter sig som
delegerede – sagen ved almindeligt flertal.
2. Mødets beslutningsdygtighed
Mødet suspenderes, hvis mere end 10% af de indskrevne delegerede falder ud pga
tekniske problemer. En beslutning om at suspendere mødet forudsætter, at de
delegerede, der har tekniske problemer med at deltage i mødet, aktivt har gjort
opmærksom på dette over for dirigenterne. Mødet genoptages, når de tekniske
problemer er løst, således at 90 % igen er online. Henvendelsen om teknisk nedbrud
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sker til SMS: 2239 5253. I henvendelsen skrives også hvor mange delegerede der er
omfattet af nedbruddet. Nedbruddet er først registreret, når de pågældende har fået
beskeden “modtaget” retur.
Hvis dirigenterne i forbindelse med tekniske nedbrud skønner, at årsmødets
dagsorden ikke kan gennemføres, kan de aflyse de resterende punkter, bortset fra
godkendelse af beretning, valg af HB, valg af vedtægtsnævn, Rød Fonds bestyrelse
og interne revisorer, der gennemføres som elektroniske afstemninger.
Afstemningerne forlænges om nødvendigt til tirsdag kl. 12.00. Dirigenterne har
ansvaret for at igangsætte dette og årsmødet afsluttes med disse skriftlige
afstemninger. Spidskandidatlisten fra 2019 anvendes i så fald frem til næste
årsmøde.
3. Taletid og talerliste
● Delegerede har taleret på årsmødet.
● Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer,
vedtægtsnævnet og Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden
taleret.
● Taletiden i plenum er som udgangspunkt 2 minutter.
● Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.
● Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.
● Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt (dog kan
taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).
● Dirigenterne kan desuden tildele indledere længere taletid.
● Opskrivning til talerlisten sker via en zoom chat direkte til dirigenterne. Chatten
er ikke synlig for andre end den centrale mødeledelse. Det er den lokale
mødeleder der skriver talere på i chatten. Deltagere der deltager individuelt fra
egen PC, skriver sig selv på. Alle deltagere har et deltagernummer som
angives når man ønsker at komme på talerlisten. Der skal således hverken
skrives navn eller afdeling.
● Der føres tre talerlister:
Kvinder føres på den ene, mænd på den anden og non-binære på den tredje.
Så vidt muligt vælges talerne på skift fra mande- og kvindelisten. Taletiden til
non-binære tages fra mandelisten. Dirigenterne kan holde en af listerne
længere åben, hvis fordelingen er skæv.
● Hvis listerne er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at tildele taletiden,
så alle bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for
hver kvinde.
● Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke
taletiden.
4. Afstemninger og valg
● Inden start på større afstemningsrunder foretager dirigenterne en optælling af
hvor mange delegerede der er til stede. Dette sker ved hjælp af
afstemningssystemet.
● Alle afstemninger foregår ved hjælp af et elektronisk stemmesystem der kan
bruges på smartphone, tablet eller PC.
● Alle afstemninger er anonyme.
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Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen afstemninger
om vedtægtsændringer. Til vedtagelse af et vedtægtsændringsforslag kræves
min. 50 % af samtlige tilstedeværende delegerede, jf. vedtægterne § 23
Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant, indtastes dette af
den lokale mødeleder i det officielle online system, der er oprettet til
anledningen, herefter nedlægges den delegeredes valgkode i systemet, og
der udsendes ny valgkode til suppleanten. Der kan gå op til 30 minutter fra
anmodning om indtræden af suppleant, til skiftet er gennemført. Indtræden af
suppleant sker for resten af den pågældende dag. Sker skiftet om lørdagen og
skiftes der den efterfølgende dag tilbage til den delegerede eller til en anden
suppleant indtastes det ligeledes i det officielle onlinesystem. Skiftet er først
sket, når suppleanten har modtaget et link til årsmødet.

5: Lokal mødeledelse
På de afdelingsvise møder (enkeltafdelinger eller flere afdelinger i samme lokale)
vælges en mødeleder, som har ansvaret for opskrivning på talerliste og
kommunikation med den centrale mødeledelse om talerliste, forespørgsel vedrørende
mødets afvikling m.m., for eks. tekniske og praktiske problemer og anmodning om
pause.
Den lokale mødeleder vælges blandt de delegerede i lokalet forud for starten af
årsmødet kl. 9.00. Valget meldes ind til den centrale mødeledelse, så de ved hvem,
der er deres kontakt på den enkelte lokation.
Delegerede, der deltager individuelt fra egen PC, kommunikerer med den centrale
mødeledelse som beskrevet i pkt. 2 og 3.
6. Kandidatudvalg
Ved årsmødets start er kandidatudvalget allerede nedsat, jf. vedtægternes § 10.
Under årsmødet mødes kandidatudvalget virtuelt.
7. Møder i storkredsene
Storkredsmøder afholdes ved at kredsenes lokationer, incl. deltagere som sidder
individuelt og deltager fra egen PC, sendes i Breakout Rooms (Gruppearbejde). Hver
kreds har i deres virtuelle rum en alle til alle Chat hvor eventuelle
afstemningsresultater skrives ind ved at hver lokation tæller op og angiver resultatet.
Deltagere der sidder individuelt, angiver ligeledes deres stemmer i chatten. Kredsene
er selv ansvarlige for at få talt op inden deltagerne kaldes tilbage til årsmødet, jvf.
tidsplanen.
8. Kandidatlister
● Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste til Folketinget.
Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater 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 stemmer 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 afstemningsrunde, er denne vedtaget og
endelig.
● Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal
dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst
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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.
Der er mulighed for at stille en alternative kandidatlister, det skal gøres senest
lørdag kl. 21.00 via kandidat20@enhedslisten.dk.
Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller af en
alternativ kandidatliste 2 minutter søndag, inden afstemningen, til at
fremlægge den alternative kandidatliste. Under årsmødet mødes storkredsene
virtuelt mhp. at tage stilling til forhandlingerne i kandidatudvalget.

9. 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 argumenter og
afholder sig fra tilråb
● Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed
● Snak deltagerne imellem skal foregå udenfor mødelokalet eller i pauserne
10. Videooptagelse
Årsmødets debatter optages på video og streames til medlemmer af Enhedslisten via
mit.enhedslisten.dk
11. Tidsfrister
● Lørdag d. 3. oktober kl. 9.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er
ind eller omarbejdede af hovedbestyrelsen via infobod20@enhedslisten.dk
● Lørdag d. 3. oktober kl. 9: Frist for opstilling til interne revisorer.
● Lørdag d. 3. oktober kl. 21: Frist for alternative forslag til kandidatlister
(spidskandidater til Folketinget) via kandidat20@enhedslisten.dk
Stillet af Forretningsudvalget

Hvad er indarbejdede forslag?
Forslag, som Hovedbestyrelsen vil indarbejde i Hovedforslag og Arbejdsplan, vil der ikke blive
stemt om på årsmødet, med mindre nogen krævet det. Det betyder at hovedbestyrelsen har
vurderet at det er ukontroversielt, og vi kan vedtage det uden at bruge tid på behandling. På
den måde er der bedre tid til at diskutere de forslag, der er uenighed om. Delegerede, der
ønsker at opretholde oprindelige ændringsforslag eller ønsker afstemning om forslag som
hovedbestyrelsen vil indarbejde, skal meddele dette til infobod20@enhedslisten.dk en senest
lørdag d. 3. oktober kl. 9.00. Forslag, som hovedbestyrelsen ikke vil indarbejde, vil alle blive
sat til afstemning på årsmødet.
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3.0 HOVEDBESTYRELSENS
HOVEDFORSLAG OM ENHEDSLISTENS
VEJ UD AF KRISEN
Indarbejdede forslag
Her følger indstillinger fra Hovedbestyrelsens skrivegruppe til de mange
ændringsforslag til den politiske hovedudtalelse. Skrivegruppen indstiller, at langt de
fleste ændringsforslag indarbejdes. Skrivegruppen består af Pelle Dragsted, Line
Barfod, Peder Hvelplund, Mikael Hertoft og Finn Sørensen. På enkelte punkter er der
tale om et flertal i skrivegruppen.
Først bringes et skema over samtlige ændringsforslag, samt skrivegruppens
indstillinger, herefter en gennemskrevet version med de indarbejdede ændringer.
ÆF
nr

Stillere

Indarbejdes

3.0.1

Torben Conrad og
Tony Selvig (TC og
TS)

JA med en mindre sproglig ændring i sidste sætning, hvor ”Uagtet at det
var de sidste ofre…til Danmark” erstattes af: ”Ikke desto mindre holdt
den parlamentariske højrefløj ….”

3.0.2

Anders Taarnby
Thomsen Helsingør
(ATT)

JA

3.0.3

Der er ikke noget ÆF med det nr.

3.0.4

ATT

JA

3.0.5

TC og TS

JA

3.0.6

ATT

JA

3.0.7

ATT

NEJ

3.0.8

Poul Krogsgaard m. fl.

JA, men følgende sætning udelades: ”så levefoden for dem, der har
mistet arbejdsevnen bliver på niveau med hendes jævnaldrende”.

3.0.9

ATT

NEJ

3.0.10

Søren B. Andersen m.
fl.

NEJ

3.0.11

ATT

JA

3.0.12

ATT

NEJ

3.0.13

Enhedslisten FaaborgMidtfyn

NEJ

3.0.14

ATT

JA
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3.0.15

ATT

JA

3.0.16

ATT

JA

3.0.17

TC og TS

JA

3.0.18

Kit Aastrup og Viggo
Jonassen

NEJ

3.0.19

Freddy Hansen m. fl.

JA

3.0.20

ATT

JA

3.0.21

ATT

NEJ

3.0.22

ATT

JA

3.0.23

ATT

JA

3.0.24

Lene Rygaard m. fl.

NEJ

3.0.25

Gorm Gunnarson og
Søren Kolstup

JA

3.0.26

TC og TS

JA

3.0.27

ATT

NEJ

3.0.28

ATT

JA

3.0.29

ATT

JA, men ændringen indsættes i 3.0.30

3.0.30

TC og TS

JA, men ”Vi vil samtidig…” ændres til ”Enhedslisten støtter..” jf. 3.0.29

3.0.31

ATT

JA

3.0.32

Sinem m. fl.

JA

3.0.33

ATT

JA

3.0.34

ATT

NEJ

3.0.35

ATT

JA

3.0.36

Lasse Olsen m. fl.

JA, men indsættes som en tilføjelse efter indarbejdelsen af 3.0.40 og
lige før indarbejdelse af 3.0.44, og erstatter således ikke linjerne 39-71.

3.0.37

Niklas Zenius m. fl.

NEJ

3.0.38

TC og TS

NEJ

3.0.39

Enhedslisten Gladsaxe

JA

3.0.40

Niklas Zenius m. fl.

JA
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3.0.41

ATT

JA

3.0.42

Enhedslisten FaaborgMidtfyn

JA

3.0.43

Enhedslisten Gladsaxe

NEJ (dækkes ved indarbejdelse af 3.0.40)

3.0.44

Esben Bøgh Sørensen

JA

3.0.45

ATT

JA

3.0.46

ATT

JA

3.0.47

ATT

NEJ

3.0.48

ATT

JA

Her følger så den gennemskrevne version, med de indarbejdede ændringsforslag.
Indarbejdede ændringsforslag er markeret med rødt. Foran hver ændringsforslag er
en parentes, der angiver nr. på det eller de ændringsforslag som er indarbejdet.
3.0: Politisk Hovedudtalelse med indarbejdede ændringsforslag
Sammen ud af krisen – For social tryghed og grøn omstilling
Corona-udbruddet og den økonomiske krise vil stille det internationale såvel som det danske
samfund over for store udfordringer i de kommende år. Enhedslistens medlemmer og folkevalgte
vil i folketinget, kommuner, regioner og overalt hvor folk mødes, deltage i kampen for at ingen
efterlades på perronen. Og vi vil arbejde for at vi kommer ud på den anden side med en ny og
mere bæredygtig, demokratisk og solidarisk økonomi.
Fra et fiske- og madmarked bredte en virus sig i slutningen af 2019 ud over verden og forvandlede sig til
en dødelig global pandemi. Hovedopgaven har i de seneste måneder været at begrænse spredningen
og sætte befolkningens sundhed først. For Enhedslisten har det samtidig været afgørende, at indsatsen
ikke satte retssikkerheden over styr.
(3.0.1) Corona krisen har på mange måder været et spejl af samfundets skævheder. Det var de
lavtlønnede kvindefag indenfor rengøring og sundhedssektoren, der med helbredet som indsats måtte
kæmpe for at både at begrænse udbruddet og sikre ordentlige forhold for de ramte. Butiksansatte og
ansatte i fødevareproduktionen måtte blive på job for at servicere forbrugerne – og endelig ramte virus
hårdt i indvandremiljøer. Ikke desto mindre holdt den parlamentariske højrefløj sig ikke tilbage med at
gøre indvandrerne til syndebukke og skydeskive.
Corona-udbruddet har som et forstørrelsesglas tydeliggjort værdien af stærke velfærdssamfund med fri
og lige adgang til sundhedspleje, og betydningen af et stærkt socialt sikkerhedsnet. I lande med privat
velfærd og dårlig social beskyttelse, har virussen spredt sig hurtigere og været langt mere dødelig.
Udbruddet har også vist, at det politiske system og (3.0.2) fællesskabet kan handle hurtigt og tage
kollektivt ansvar, når det er nødvendigt. Men det har også vist, at mange års nedskæringer og
markedsstyring i vores sundhedssektor havde konsekvenser for vores beredskab og evne til at handle
hurtigt. Det er vigtige erfaringer at tage med, (3.0.4) når folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser
i den kommende tid skal sikre, at alle kommer gennem krisen, og når økonomien skal genopbygges.
Alle gennem krisen
Her og nu er den vigtigste opgave for Enhedslisten at slås benhårdt for, at alle kommer gennem krisen.
Som alle andre kriser rammer denne krise skævt. Det er ikke dem i toppen i samfundet, som ikke kan
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betale deres husleje eller elregning, men økonomisk svage grupper med lave lønninger og uden
opsparing. Og det er de mennesker, som har den ringeste beskyttelse på arbejdsmarkedet – fx
ufaglærte, løst ansatte, freelancere, små selvstændige og migranter, der rammes først og hårdest.
Krisen har også gjort det klart for alle, at mange af de lavest lønnede grupper udfylder nogle af de
allervigtigste funktioner i vores samfund. Det er offentligt ansatte i sundheds- og plejesektoren, skoler og
børnehaver, der har holdt vitale funktioner kørende og udsat sig selv for stor smitterisiko. (3.0.5 og
3.0.6) I den private sektor har det været ansatte i produktionsvirksomheder, supermarkeder,
fødevarevirksomheder og chauffører som har været i frontlinjen og opretholdt arbejdet – pga. deres
vitale betydning for at vi alle kunne få mad og sammen med fag og ufaglærte (landmænd,
slagteriarbejdere m.fl.) bidraget til samfundsøkonomien
Det var vigtigt, at Enhedslisten sammen med regeringen og resten af folketinget hurtigt vedtog
hjælpepakker, der sikrede lønmodtageren kompensation under nedlukningen. Men uanset hjælpepakker
er tusinder blevet fyret og flere vil følge. Det store antal nye arbejdsløse, gør det desto mere
presserende at få lappet de huller som årtiers nedskærings-reformer har klippet i det sociale
sikkerhedsnet. Det er ikke arbejdernes skyld, at der ikke er job til alle, og vi har krav på et værdigt liv –
også under økonomiske kriser.
(3.0.9) Samfundet skal gøres til et tryghedssamfund: Dagpengedækningen skal efter års udhuling sættes
væsentligt* op. Ingen skal miste dagpengeretten uden at være blevet tilbudt et job på almindelige vilkår,
støttet eller ustøttet - eller en uddannelse. Og optjeningskravet for dagpenge skal ned på tre måneder.
Fattigdomsydelserne, den gensidige forsørgelsespligt, og andre forringelser af forholdene for syge og
arbejdsløse, skal øjeblikkeligt afskaffes. Førtidspensionsniveauet skal hæves. Og der skal gøres op med
kontrol, tvang og ydmygelser i beskæftigelsessystemet. Et stærkt social sikkerhedsnet gør os alle
sammen stærkere. Når konsekvenserne af en fyreseddel ikke er økonomisk ruin, står vi stærkere overfor
arbejdsgiverne i kampen for bedre løn og arbejdsforhold.
(3.0.11) Enhedslisten støtter kampen for få stoppet forhøjelsen af pensionsalderen og sikre ret til
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden man er slidt ned. Det vil samtidig sikre plads på
arbejdsmarkedet for de unge som oplever en stigende ledighed.
En grøn, demokratisk og retfærdig vej ud af krisen
Pandemien har udløst en global økonomisk krise, med lukning af millioner af arbejdspladser, udbredt
fattigdom og øget global sult. Krisen vil med stor sandsynlighed vil blive dyb og langvarig. Det skyldes,
at den globale kapitalistiske økonomi allerede inden udbruddet var på vej mod en ny nedtur. Efter
Finanskrisen vendte verden tilbage til samme uregulerede globale rovdyrs-kapitalisme, som havde
forårsaget den. Nye spekulative bobler blev pustet op, og uligheden steg til nye højder. For at holde den
usunde spekulative økonomi i gang har centralbankerne sænket renten og sendt milliarder af kroner ind i
finanssektoren. Det har skabt en gældsat og ustabil økonomi, som kun ventede på et bump på vejen,
som ville vælte den.
I de kommende år vil der foregå en hård politisk kamp om krisens samfundsmæssige eftervirkninger.
Den økonomiske elite vil arbejde for en tilbagevenden til nyliberalismens status quo, og autoritære
kræfter vil misbruge krisen til nye angreb på mindretal, demokrati og frihedsrettigheder. Enhedslisten vil
sammen med alle progressive kræfter kæmpe imod autoritære tendenser. Vi vil benhårdt afvise at vende
tilbage til en fejlslagen og uretfærdig nyliberalistisk økonomi, eller til et økonomisk system, som truer
vores klima og biodiversitet.
I stedet skal vi frem. Frem mod en langt mere bæredygtig, demokratisk og solidarisk økonomi, som
skaber muligheder og frihed for alle.
En solidarisk økonomi
(3.0.14) Det danske samfund skal under ingen omstændigheder begå de samme fejl som efter
finanskrisen, hvor bankerne blev reddet, mens regningen blev betalt af angreb på lønmodtagernes
rettigheder og nedskæringer på velfærden. Det var ikke bare asocialt, men var også med til at forlænge
krisen, og opbygge de ubalancer og finansielle bobler, som Corona-udbruddet har prikket hul på.
Denne gang skal velfærden bygges op, ikke brydes ned. Der skal ansættes mange flere kollegaer til
velfærdens helte. (3.0.15) Og Enhedslisten støtter helhjertet kampen for at lønnen for de lavestlønnede
privat- og offentligtansatte skal op. Men krisen har også vist hvor meget energi, der kan sættes fri i den
offentlige sektor, når bureaukratiske procedurer erstattes af fællesskab og samarbejde. Det skal (3.0.16)
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der bygges videre på ved at gøre op med markedsstyring og øge medarbejdernes indflydelse. Det er
ikke mindst afgørende for at kunne stå bedre rustet mod fremtidige pandemier.
(3.0.17) Corona krisen og samfundets afhængighed af politisk indgriben og regulering har tydeligt vist, at
den offentlige og den private sektor ikke er hinandens modsætninger, men tværtimod hinandens
forudsætninger. Der er derfor nu en enestående mulighed for at rette op på mange års systematisk
nedbrydning af den offentlige sektor.
(3.0.19) En genopretning af skattevæsnet og en skattereform, der beskatter formuer, arv og
kapitalindkomster, og tvinger multinationale skattesvindler til at betale skat, kan på én gang nedbringe
uligheden, og sikre at regningen for krisen ikke betales med forringet velfærd. Helt konkret vil vi kræve
den forrige VLAK-regerings skattelettelser rullet tilbage. Her gemmer der sig et provenu på over 25 mia.,
som meget tydeligt viser, at 'der ER råd' – hvis den politiske vilje er til stede. (3.0.20) Enhedslisten vil i
alle internationale sammenhænge arbejde for et opgør med skattely og hvidvask.
Men solidariteten skal også række ud over Danmarks grænser. Det globale syd er hårdt ramt af den
økonomiske krise. Enhedslisten vil arbejde for at øge bistanden til det globale syd, slette gæld og ændre
urimelige handelsaftaler. Danmark skal igen tage flere kvoteflygtninge.
En bæredygtig grøn økonomi
Corona-krisen må under ingen omstændigheder blive en undskyldning for at udskyde eller udvande
klimamålene. Tvært imod. I de kommende måneder og år bliver der brug for omfattende offentlige
investeringer for at sparke gang i økonomien og bekæmpe arbejdsløsheden. (3.0.22) I Enhedslisten ser
vi det som en unik mulighed for at rette investeringerne mod den grønne omstilling.Brancher, teknologi
og aktiviteter, der bringer os i retning af det fossil-frie samfund skal understøttes. Grøn kollektiv trafik,
udtagning af landbrugsjorde til urørt skov og naturgenopretning, omlægning til økologisk landbrug,
udbygning af vedvarende energi og opstilling af lade-standere, og energirenovering af offentlige
bygninger og almene boliger – på sigt af hele boligmassen. Det kan på en gang kan skabe
arbejdspladser og understøtte den grønne omstilling.
Demokratisk kontol med den kritiske infrastruktur er afgørende for en effektiv grøn omstilling. (3.0.23 og
3.0.26) Den unikke tradition for kollektivt ejerskab i forsynings og affaldssektoren skal fastholdes.
(3.0.25) Fremtidens havvindmølleparker, energiøer, solcelleparker, ladestandere og nye grønne
brændstofvirksomheder skal ligeledes tilhøre fællesskabet. Lønarbejdernes og borgernes røst er en
uundværlig del af fremtidens grønne omstillingen. Borgerne skal inddrages i den grønne omstilling. De
skal f.eks. kunne kontrollere og sikre affaldets cirkulære materialestrømme. Det fordrer, at opgaven fra
først til sidst overlades til offentlige selskaber- inden aflevering/salg til slutmodtager. Lønarbejderne og
deres repræsentanter skal inddrages i virksomhedernes grønne
omstillinger. Medarbejderen skal varsles ved omstilling, sikres indstillingsret til nye løsninger (udvidelse
af lov om sikkerhedsrepræsentanter) og tilbydes uddannelsesorlov til max. dagpengesats.
Den påkrævede omstilling af dansk landbrug til gunst for biologisk mangfoldighed og klima fordrer en
dybtgående demokratisering af adgangen til jord. Forpagtere og fællesskaber, der vil virke som
naturforvaltere og sikre et økologisk og klimavenligt landbrug, skal have adgang til at leje jord på
langtidskontrakter.
Hjælpepakker til erhvervslivet bør indeholde modkrav om bæredygtig omstilling. Klimaskadelige
aktiviteter skal ikke reddes med statslige midler. Udvindingen af olie – herunder den 8. udbudsrunde i
Nordsøen - skal stoppes, og fossile infrastruktur-projekter som Baltic Pipe skal skrinlægges.
Under Corona-krisen (3.0.28) har befolkningen i endnu højere grad lært at værdsætte naturen og de
grønne områder i vores byer. Det vil Enhedslisten tage med videre i kampen for biodiversitet og
beskyttelse af natur og grønne områder.
(3.0.29 og 3.0.30) Enhedslisten støtter en forkortelse af arbejdstiden. Det skal ske med fuld løn og
pension, og uden at arbejdspresset øges. Kortere arbejdstid skaber plads til arbejdsløse kollegaer, og
nedbringer både nedslidning, stress og klimabelastning, hvis arbejdet organiseres bedre.

En demokratisk økonomi
(3.0.31) I Enhedslisten vil vi væk fra en økonomi, hvor de fleste afgørende beslutninger tages på
direktionsgange af mennesker, som ingen har stemt på. Vi arbejder for en økonomi med langt mere
demokratisk indflydelse til borgere, forbrugere og medarbejdere.
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Hvis de store banker og virksomheder igen får brug for redningspakker i form af kapital, skal staten tage
medejerskab. Det sikrer, at fællesskabet også få del i gevinsten, når økonomien vender. Men det giver
også mulighed for at øve større demokratisk indflydelse og dermed lade brede samfundshensyn, som
klimabeskyttelse og medarbejderindflydelse fylde mere, og profithensyn mindre. (3.0.32) Af netop denne
grund er det presserende at få oprettet en samfundsbank, der fungerer som penge- og kreditinstitut for
kommuner og regioner. Samfundsbanken skal udvikles til også at kunne være penge- og kreditinstitut for
borgere og virksomheder. For eksempel ved at yde lån til boliger i landdistrikterne eller lån til
klimaomstilling i virksomhederne. Samfundsbanken skal operere som non-profit og sikres demokratisk
ledelse. Samfundsbanken skal ses som led i en gennemgribende demokratisering af finanssektoren, der
er ledsaget af en lovgivning for kooperative/almennyttige banker, fuld genopretning af den kundestyrede
realkredit og opsplitning af systemiske banker (banker der er for store til at falde), der fravristes deres
realkreditfunktion.
(3.0.33) Medarbejdere, forbrugere, lokalsamfund og kommuner skal have bedre muligheder for at
overtage og drive virksomheder, som er truet af konkurs eller opkøb fra fx udenlandske kapitalfonde.
Flere fællesejede virksomheder kan begrænse uligheden og øge almindelige menneskers demokratiske
indflydelse. Begrænsningerne for offentlig produktion skal fjernes, og kommuner og regioner skal
understøttes i at tage udliciterede opgaver hjem til fællesskabet.
Vi har under krisen igen set hvordan private patenter og monopoler har bremset udviklingen af vacciner
og medicin, og produktionen af nødvendige værnemidler og behandlingsudstyr. I Danmark har
privatiseringen af vores vaccine-produktion efterladt os uden evne til selv at masseproducere en
kommende vaccine. Det er afgørende, at vi får vaccine- og medicinproduktion tilbage på fællesskabets
hænder, ligesom produktion af afgørende værnemidler og medicin ikke skal overlades til markedet.
Samtidig skal Danmark internationalt arbejde for, at patenter og kapitalinteresser ikke kommer til at stå i
vejen for, at vacciner og behandling kommer ud til alle – ikke mindst udviklingslandene.
Enhedslisten og regeringen
Den økonomiske krise og kampen om hvem der skal bære byrderne, vil uden tvivl føre til en skærpet
klassekamp og stærkere politiske modsætninger. Efter finanskrisen (3.0.35) allierede Socialdemokratiet
i Danmark ligesom i resten af Europa allierede sig med højrefløjen om en nedskæringspolitik, der ramte
arbejderklassen hårdt. Dette svigt har medvirket til at give autoritære, udemokratiske og racistiske
kræfter vind i sejlene i mange lande.
Det er en hovedopgave for Enhedslisten at sikre, at denne udvikling ikke gentager sig. Og vi er klar. Efter
erfaringerne med den seneste socialdemokratiske regering, der øgede uligheden og utrygheden for
lønmodtagerne, gennemførte vi en grundig debat om vores fremtidige rolle som parlamentarisk grundlag.
Debatten førte til vedtagelse af en ny parlamentarisk strategi, der indebar, at vi kun ville støtte dannelsen
af en socialdemokratisk regering, hvis det skete på grundlag af en klar aftale om regeringens politiske
linje.
Det var denne strategi, der sammen med stærke folkelige bevægelser under valgkampen førte til det
forståelsespapir, som dannede grundlaget for Mette Frederiksens regeringsdannelse. Forståelsespapiret
indeholder både en række forpligtelser – herunder ikke mindst aftalen om en 70% reduktion af Co2udledningen, og om investeringer i velfærden. Men også nogle klare røde linjer, som regeringen skal
holde sig indenfor: Uligheden må ikke stige, den sociale tryghed må ikke forringes, og skatten skal ikke
sænkes mere for de rigeste. Det var på dette mandat, at vi accepterede dannelsen af Mette
Frederiksens regering. Det ændrer den nuværende krise ikke ved.
Tværtimod er det i krisetider endnu vigtigere at stå på arbejderbefolkningens side. Derfor vil
Enhedslistens årsmøde slå klart og tydeligt fast over for regeringen, at Enhedslistens støtte – også
fremover - er betinget af, at den lever op til aftalerne i forståelsespapiret.
(3.0.39) Godkendelsen af forståelsespapirets mange defensive generaliseringer må således ikke
fastlåse Enhedslisten i en begrænsning eller drejning af vores egen politik – eller i vores fortolkninger af
formuleringer i forståelsespapiret. Det er således helt uacceptabelt for Enhedslisten, at regeringen ikke
har fremlagt et udspil til klimahandlingsplan, som ved hjælp af adfærdsregulering indenfor landbrug,
industri og transportområdet (fly- og biltrafik) reelt peger frem mod Danmarks opfyldelse af Parisaftalen.
Det er ligeledes stærkt belastende for Enhedslistens støtte til regeringen, at den med borgerlig
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opbakning har sendt en sværm af tomme, forurenende indenrigsfly i luften som misforstået hjælp for
SAS og DAT.
(3.0.40) Enhedslisten vil fortsat udgøre en opposition til venstre for regeringen på alle de områder hvor
regeringen fører en reaktionær politik, ligesom Enhedslisten vil presse regeringen på de områder hvor
den står i vejen for en rød politik. Det gælder fx genopretning af velfærden, hvor Enhedslisten vil presse
på for en plan for tilbageførsel af de midler de seneste regeringer har skåret væk fra uddannelse,
sundhed, socialområdet og andre kernevelfærdsområder, og presse på for et opgør med budgetloven.
Det gælder at vi vil presse på for en genopretning af dagpengeretten og for en lavere pensionsalder. Det
gælder at vi vil stå for en konsekvent modstand mod militær ekspansion. Det gælder
udlændingeområdet, hvor regeringen fortsætter en politik, der skaber urimelige forhold for indvandrere
og flygtninge og tillader arbejdsgiverne at misbruge udenlandsk arbejdskraft.
(3.0.42) Det gælder en fortsat insisteren på menneskerettighederne i Udlændingecenter Sjælsmark og
Ellesø og i behandlingen af borgerne.
(3.0.41) Og det gælder ghettolovgivningen som tvangsflytter mennesker fra deres hjem, som
diskriminerer folk efter deres baggrund og som vil medføre, at gode boliger bliver revet ned eller solgt.
(3.0.43) Det gælder endvidere kamp mod kontanthjælpsloftet og de tilhørende bestemmelser til
yderligere fattiggørelse af de svageste. Det gælder en øjeblikkelig forbedring af
arbejdsløshedsunderstøttelsen. Budgetloven må ophæves, ellers hjælper flere midler til de mindre
velhavende kommuner ikke. Og det gælder akutte forholdsregler mod social dumping, som regeringen
ligeledes har brugt et år på ikke at gøre noget ved.
(3.0.36) Selvom der er gennemført enkelte forbedringer i den nye regerings første levetid, så har
Socialdemokratiet grundlæggende ikke ændret holdning. De har ingen ambitioner om en genopretning af
det velfærdstab, der har fundet sted de seneste 10-15 år. De har heller ingen ambitioner om at genskabe
den tryghed for lønarbejderne ved arbejdsløshed, sygdom og alderdom, som de selv har været med til at
undergrave gennem RSSF-regeringens ”reformamok”. De sigter stadig mod, at grundpillerne i den
økonomiske politik skal aftales med højrefløjen. Det samme gælder flygtninge- udlændinge- og
retspolitik, hvor Socialdemokratiet står for en alvorlig højredrejning til skade for solidaritet og
retssikkerhed.
I denne situation er der brug for et parti, som klart tager stilling i klassekampen og som ikke stiller sig
tilfreds med at administrere det kapitalistiske system. Et socialistisk parti, der tager aktivt del i den
folkelige kamp for klima, velfærd, demokrati og fred. Der er brug for et Enhedslisten der udgør en
venstrefløj i egen ret og viser, at der findes et alternativ til Socialdemokratiets og højrefløjens fortsættelse
af “den nødvendige politik”.
For at leve op til det er det nødvendigt at søge magt og indflydelse, men ikke for magtens skyld og ikke
for enhver pris. Et helt afgørende kendetegn for et socialistisk parti er, at det ikke medvirker til at forringe
vilkårene for almindelige mennesker. Denne forskel vil vi trække skarpt op, ligesom vi fastholder, at der
er råd at sikre velfærd, klima og demokrati, hvis de rigeste 10 % bidrager mere til samfundet.
Enhedslisten vil fortsat basere sig på de folkelige kræfter, der har interesse i et opgør med kapitalismen.
Det er først og fremmest arbejderklassen, som udgør flertallet af befolkningen. Det er den progressive
ungdom, der spontant går til kamp for klima og ligestilling. Det er alle der udsættes for undertrykkelse og
forskelsbehandling på grund af køn, seksualitet, etnicitet og handicap, og andre grupper i samfundet,
hvis eksistens trues af profitjagt og umyndiggørelse.
Det er positivt at Socialdemokratiet - først og fremmest pga mobilisering af folkelige bevægelser op til og
under valgkampen - blev presset til at indgå det såkaldte forståelsespapir med en række positive løfter.
Men forståelsespapiret må ikke blive en sovepude for Enhedslisten. Vi har vores egen politik, som er
langt mere vidtgående end, hvad Socialdemokratiet har givet af løfter, og vi udgør fortsat en opposition til
venstre - uanset forståelsespapiret.
Vi vil fortsat kæmpe benhårdt for en reel grøn omstilling, for kollektive ejerformer, for en værdig
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, for et socialt sikkerhedsnet og for nedsat arbejdstid. Vi kæmper
imod privatisering, imod forringelser af velfærd og imod militær ekspansion.
Vi har en særlig opgave med at give benhård modstand til den politik, der skaber urimelige forhold for
indvandrere og flygtninge og tillader arbejdsgiverne at misbruge udenlandsk arbejdskraft, og med at
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kæmpe imod ghettolovene, som stresser mennesker i almene boliger og betyder, at gode boliger bliver
revet ned eller solgt.
(3.0.44) Højrefløjens svar på krisen er mere af de sidste årtiers fejlslagne sparepolitik og liberalisering.
Det er en politik, der hverken har sikret økonomisk tryghed og stabilitet eller den nødvendige grønne
omstilling, men som derimod har udhulet velfærden, skabt utryghed for arbejderklassen og øget
uligheden i samfundet. Heroverfor er vores svar en solidarisk og grøn genopretning af økonomien, der
satser på mere økonomisk tryghed og demokratisk indflydelse for det brede flertal. Det er op til den
socialdemokratiske regering, om den vil forfølge samarbejdet fra forståelsespapiret eller bukke under for
højrefløjens pres. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten står til sammen i flere meningsmålinger
historisk stærkt. Det momentum skal vi udnytte til at sikre en grøn, demokratisk og social retfærdig vej ud
af krisen.
Sammen kan vi skabe en bedre fremtid
Den kapitalistiske økonomi har vist sig ude af stand til at løse de centrale udfordringer, (3.0.45)
menneskeheden står overfor. Den øger uligheden i velstand og magt, kører vores klode med kurs mod
klima-afgrunden og kaster igen og igen samfundet ud i ødelæggende kriser.
Men sådan behøver det ikke at være. Det er ikke naturkræfter, der har skabt det økonomiske (3.0.46)
system, vi har i dag. Det er mennesker – og mennesker kan lave den om. Vi kan sammen skabe et
samfund og en økonomi, der er mere retfærdigt, bæredygtigt og demokratisk. Hvor fællesskabets
beslutninger erstatter de blinde markedskræfters tyranni. Hvor magt og indflydelse bredes ud til mange
flere. Forandringer, der peger frem mod en socialistisk økonomi.
Men forandringer kommer ikke af sig selv, bare fordi det er fornuftigt og retfærdigt. Forandringer
forudsætter, at der udvikles en endnu stærkere venstrefløj, som kan mobilisere og samle til kamp for
grundlæggende samfundsforandringer. Og det kræver, at der skabes et pres fra almindelige mennesker
og folkelige bevægelser – der er stærkere end den modstand forandringerne vil møde fra den elite som
nyder godt af det nuværende system.
Enhedslisten ser det derfor som en hovedopgave at samle flest mulige mennesker bag krav og
kampagner, der kan bane vejen for både små og store forandringer. Vi opfordrer alle til at gøre en aktiv
indsats. Enhedslisten vil styrke sin indsats for at udvikle de stærke folkelige bevægelser, som er
grundlaget for et samfund for de mange, ikke for de få. Vi vil deltage aktivt og loyalt i de bevægelser, der
allerede i dag arbejder for et mere retfærdigt samfund: Fagbevægelsen, klimabevægelsen, elev- og
studenterbevægelsen, lejerbevægelsen og alle de andre bevægelser og fællesskaber, der arbejder for
forandringer til fordel for flertallet.
(3.0.48) I Enhedslisten ved vi at fremskridt kræver internationalt samarbejde. Kampen mod krig og
undertrykkelse. Mod udbytning og uretfærdighed. Mod miljøødelæggelse og rovdrift. Mod racisme og
diskrimination. Mod klimakatastrofer. Alt dette kræver samarbejde, koordinering og udvikling af politiske
krav og folkelig opbakning på tværs af landegrænser. Derfor prioriterer Enhedslisten at udvikle
forbindelserne til venstreorienterede partier og progressive bevægelser i hele verden og i alle
sammenhænge for at samle kræfterne, lære af hinanden, organisere solidaritet og sætte socialismen på
dagsordenen.
Sammen gennem krisen
Sammen, frem mod en ny grøn, demokratisk og solidarisk økonomi

Forslag 4.11 er trukket.
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Indarbejdede forslag
I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til arbejdsplan nedsatte HB en
skrivegruppe bestående af Laura Kofod, Anders Olesen og Finn Sørensen.
Skrivegruppen har samtidig fået til opgave at komme med en indstilling til, hvilke af de
indsendte ændringsforslag, der kan indarbejdes i arbejdsplanen.
Skrivegruppens indstilling er, at følgende ændringsforslag indarbejdes i
arbejdsplanen:
-

6.01, stillet af Hvidovre afdeling.
6.02, pkt. 2, stillet af Århus Vest (om tydeligt at bakke op om borgerforslaget
mod L 38 og ghettolisterne)

Forslag 6.0.18 er trukket.

Oversigt og status for vedtægtsændringsforslag
Vedtægtsændringsforslag

Svar fra forslagsstillere

Ændringsforslag til ændringsforslag

Kønskvotering
7.1 Stillet af Ezra Thomsen og queer
udvalget
7.2 Stillet af queerudvalget
7.3 Stillet af Yannic Cyrus Bakhatari,
Marianne Rohde m.fl.
7.4 Stillet af Henrik Andersen
7.50 Stillet af HB

Opretholdes
Opretholdes
Opretholdes
Trukket
Stilles
Afdelinger

7.5 Stillet af Århus Nord, Syd og Vest
m.fl.

Udskydes

Årsmøde
7.6 Stillet af Marianne Frederik, Lole
Møller m.fl.
7.7 Stillet af Marianne Frederik, Lole
Møller m.fl.
7.8 Stillet af Else Kayser og Thorvald

Trukket
Trukket
Trukket
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Jepsen
7.9 Stillet af Trine Simmel m.fl.

Opretholdes?
Valg til HB

7.10 Stillet af Randers, Thy-Mors,
Favrskov, Århus Nord, Århus Vest,
Århus Øst m.fl.
7.11 Stillet af Vordingborg, Kolding,
Allan Ahmad, Pelle Dragsted, Mai
Villadsen, Line Barfod m.fl.
7.12 Stillet af Knud Holt, Mikkel
Warming m.fl.
7.13 Stillet af Marianne Frederik,
Lole Møller m.fl.
7.14 Stillet af Lene Fruelund m.fl.
7.15 Stillet af Åge Skovrind, Helge
Bo Jensen, Peter Ussing m.fl.
7.16 Finn Sørensen, Anders Olesen,
Trine Henriksen
7.17 Stillet af Falle Hjort
7.51 Stillet af HB

Opretholdes

7.1.1 stillet af Lone Degn og Marie Lassen

Trækkes
(dog mulighed for at andre opretholder det)
Trukket til fordel for 7.47
Opretholdes

Samordningsforslag 7.47: Stilles

Trukket til fordel for 7.47
Opretholdes, men trækkes hvis 7.1.6
vedtages
Trukket til fordel for 7.46
Samordningsforslag 7.46: Stilles
Trukket til fordel for 7.46
Stilles

-

7.1.4 Stillet af Ulf V. Olsen
7.1.6 Stillet Åge Skovrind,
Helge Bo Jensen, Peter
Ussing m.fl.

Andet vedrørende FU/HB
7.18 Stillet af Randers afd.

Opretholdes

7.19 Stillet af HB

Stilles

7.20 Stillet af HB

Stilles
Urafstemninger

7.21 Stillet af Jonas Paludan, Rasmus
Vestergaard Madsen m.fl.

Opretholdes

Valg af folketingskandidater
7.22 Stillet af: Signe RønnowMouritzen m.fl.
7.23 Stillet af: Allan Ahmad, Maja
Albrechtsen, Mikkel Warming m.fl.
7.24 Stillet af: Per Clausen, Astrid
Vang Hansen, m.fl.
7.25 Stillet af: Else Kayser og
Thorvald Jepsen

Fastholdes

7.1.2 Stillet af Line (Solnedgangsklausul)

Opretholdes?

7.1.2 Stillet af Line (Solnedgangsklausul)

Opretholdes?

7.1.2 Stillet af Line (Solnedgangsklausul)

7.26 Stillet af: Enhedslisten Køge
7.27 Stillet af: Marie Lassen, Maja
Laursen Bøje og Lone Degn
7.28 Stillet af: Marie Lassen, Maja
Laursen Bøje og Lone Degn
7.29 Stillet af: Marianne Frederik, Lole
Møller, Karl Vogt m.fl.

Opretholdes?
Opretholdes

7.30 Stillet af Ulf V. Olsen
7.31 HBs forslag

Opretholdes
Trækkes til fordel for 7.52

7.49 Stillet af Lisbeth Torfing

Opretholdes

Trukket til fordel for 7.48

Samordningsforslag 7.48
7.1.2 Stillet af Line
(Solnedgangsklausul)
7.1.5 Stillet af Torben Conrad

Opretholdes
Trukket til fordel for 7.48

Samordningsforslag 7.48
7.1.2 Stillet af Line
(Solnedgangsklausul)
7.1.5 Stillet af Torben Conrad
7.1.2 Stillet af Line (Solnedgangsklausul)
7.52 Stillet af HB
7.1.5 Stillet af Torben Conrad
7.1.2 Stillet af Line (Solnedgangsklausul)

Udvalg
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7.32 Stillet af: Lone Degn, Anne
Hegelund m.fl.

Udskydes til næste årsmøde

Ansatte
7.33 Stillet af: Maja W. Albrechtsen,
Jonas Paludan, m.fl.

Opretholdes?

Rotationsordning
7.34 Stillet af Astrid Vang Hansen
og Ingrid Belijk
7.35 Stillet af Henning Hyllested

Opretholdes
Opretholdes

7.1.3 Stillet af Stig Larsen
Partiskat

7.36 Stillet af Peter Saxtrup Nielsen
7.37 Stillet af Njorddjurs afdeling
7.38 Stillet af Thomas Olsen,
Annemette Leth Nielsen m.fl.
7.39 Stillet af Martin Graff Jørgensen
7.40 HBs forslag
7.41 Stillet af
EnhedslistenTårnby/Dragør

Opretholdes
Opretholdes
Opretholdes
Trukket
Trækkes til fordel for 7.54
Opretholdes

7.54 Stillet af HB

Revision
7.42 Stillet af Køge

Opretholdes

7.43 Stillet af Allan Krautwald,
Susanne Flydtkjær, Ulf V. Olsen mv.
7.53 Stillet af HB

Opretholdes
Stilles
Elektronisk deltagelse på møder

7.44 Stillet af Charlotte Lund og Daniel
Panduro

Trukket

Årsmødevalgte talspersoner
7.45 Stillet af Torben Ankjærgaard,
Søren Kolstrup, Helge Bo Jensen,
m.fl.

Opretholdes

Ændringsforslag til Hovedforslaget med de rigtige
linjehenvisninger
3.0.36 S. 23 LINJE 39 – 71 UDGÅR OG ERSTATTES AF
“Selvom der er gennemført enkelte forbedringer i den nye regerings første levetid, så har
Socialdemokratiet grundlæggende ikke ændret holdning. De har ingen ambitioner om en
genopretning af det velfærdstab, der har fundet sted de seneste 10-15 år. De har heller ingen
ambitioner om at genskabe den tryghed for lønarbejderne ved arbejdsløshed, sygdom og
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alderdom, som de selv har været med til at undergrave gennem RSSF-regeringens
”reformamok”. De sigter stadig mod, at grundpillerne i den økonomiske politik skal aftales med
højrefløjen. Det samme gælder flygtninge- udlændinge- og retspolitik, hvor Socialdemokratiet
står for en alvorlig højredrejning til skade for solidaritet og retssikkerhed.
I denne situation er der brug for et parti, som klart tager stilling i klassekampen og som ikke
stiller sig tilfreds med at administrere det kapitalistiske system. Et socialistisk parti, der tager
aktivt del i den folkelige kamp for klima, velfærd, demokrati og fred. Der er brug for et
Enhedslisten der udgør en venstrefløj i egen ret og viser, at der findes et alternativ til
Socialdemokratiets og højrefløjens fortsættelse af “den nødvendige politik”.
For at leve op til det er det nødvendigt at søge magt og indflydelse, men ikke for magtens
skyld og ikke for enhver pris. Et helt afgørende kendetegn for et socialistisk parti er, at det ikke
medvirker til at forringe vilkårene for almindelige mennesker. Denne forskel vil vi trække skarpt
op, ligesom vi fastholder, at der er råd at sikre velfærd, klima og demokrati, hvis de rigeste 10
% bidrager mere til samfundet.
Enhedslisten vil fortsat basere sig på de folkelige kræfter, der har interesse i et opgør med
kapitalismen. Det er først og fremmest arbejderklassen, som udgør flertallet af befolkningen.
Det er den progressive ungdom, der spontant går til kamp for klima og ligestilling. Det er alle
der udsættes for undertrykkelse og forskelsbehandling på grund af køn, seksualitet, etnicitet
og handicap, og andre grupper i samfundet, hvis eksistens trues af profitjagt og
umyndiggørelse.
Det er positivt at Socialdemokratiet - først og fremmest pga mobilisering af folkelige
bevægelser op til og under valgkampen - blev presset til at indgå det såkaldte forståelsespapir
med en række positive løfter. Men forståelsespapiret må ikke blive en sovepude for
Enhedslisten. Vi har vores egen politik, som er langt mere vidtgående end, hvad
Socialdemokratiet har givet af løfter, og vi udgør fortsat en opposition til venstre - uanset
forståelsespapiret.
Vi vil fortsat kæmpe benhårdt for en reel grøn omstilling, for kollektive ejerformer, for en
værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, for et socialt sikkerhedsnet og for nedsat
arbejdstid. Vi kæmper imod privatisering, imod forringelser af velfærd og imod militær
ekspansion.
Vi har en særlig opgave med at give benhård modstand til den politik, der skaber urimelige
forhold for indvandrere og flygtninge og tillader arbejdsgiverne at misbruge udenlandsk
arbejdskraft, og med at kæmpe imod ghettolovene, som stresser mennesker i almene boliger
og betyder, at gode boliger bliver revet ned eller solgt.”

Begrundelse
Formuleringerne i vores forslag er i hovedtræk taget fra det oprindelige hovedforslag
til politisk strategi. Det er et forslag, der blev udviklet på baggrund af
medlemsdebatten i afdelingerne i januar, og som HB behandlede og vedtog med stort
flertal i februar, men som aldrig blev stillet til årsmødet, da dette blev udskudt.
Vi er enige i, at det er nødvendigt med en ny hovedudtalelse på baggrund af coronakrisen. Men vi mener ikke at corona-krisen har givet anledning til en radikal ændring
af vores forhold til regeringen, sådan som der lægges op til i HBs nye hovedforslag.
Når HBs nye forslag betegner det som en “hovedopgave” for Enhedslisten at undgå
at regeringen fører politik med højrefløjen, så kan det dårligt forstås anderledes end,
at vi skal udgøre et korrektiv til deres politik ved at holde dem i ørene og på sporet. Vi

19

er ikke enige i, at dette er en hovedopgave for Enhedslisten. Vi er venstrefløj i egen
ret og med eget mål og projekt, som årsmødet også slog fast i 2015.
Vi er helt uenige i at HBs nye forslag har udeladt den kritik af Socialdemokratiet der
var indeholdt i det tidligere forslag. Vi er også helt uenige i formuleringen om at
Enhedslisten kun skal udgøre en opposition på de områder, der ikke er omfattet af
forståelsespapiret.
Vi mener tværtimod, at corona-krisen har skærpet behovet for, at Enhedslisten tager
klart stilling i klassekampen og ubetinget forsvarer arbejderklassens interesser.
Stillet af Lasse P. N. Olsen (Aalborg), Astrid Vang Hansen (Aalborg), Asghar Azizi, (Aalborg), Svend
Elming (Aalborg), Rosalina Svane Christensen (Aalborg), Helle Junker (Aalborg), Benjamin Ivar Lauth
Nielsen (Aalborg), Lisa Eltved Bekskov Hansen (Aalborg), Ninna Hedeager Olsen (Blågård), Helge Bo
Jensen (Albertslund), Robert Svendsen (Rebild), Lis Jensen (Jammerbugt), Claus Højsgaard (Tønder),
Jonathan Simmel (Nordvest), Sinem Demir (Nordvest), Lars Hostrup Hansen (Nordvest), Rune Popp
(Århus Vest), Trine Simmel (Valby), Gitte Christensen (Stevns)

Rettelser til 5.1 opstillede til Hovedbestyrelsen
S. 47 Aida Amery rettes til Aida Ammary
S. 57 Stig Larsens mail rettes fra rasmusv@enhedslisten til sl@dkkom.dk

BERETNING OG REGNSKAB FRA RØD
FOND 2020
På årsmødet i 2019 blev følgende valgt til Rød Fonds bestyrelse:
Mads Hadberg, Jesper Hjelm Kristensen, Janne Toft-Lind, Lole Møller, Aage Olsen
og Jonas Paludan som HBs repræsentant.
Covid 19 har også sat sit præg på arbejdet i Rød Fond. Det faldende aktivitetsniveau
ude i
samfundet og begrænsninger i forsamlingsfriheden har betydet klart færre
ansøgninger end de nærmest foregående år. Som det fremgår af listen nedenfor
uddeler fonden forholdsvis små beløb, som ofte mest har karaktér af symbolsk støtte,
men som vi alligevel håber vil fungere som en opmuntring. Fonden har i perioden
behandlet 18 ansøgninger. Heraf er der givet afslag til 12 og støtte til 6. De
forholdsvis mange afslag er blevet givet, fordi fonden ikke støtter ansøgninger om
driftstilskud, rejseudgifter, tilbagevendende arrangementer, lønudgifter eller
afhjælpning af enkeltpersoners økonomiske problemer
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Rød Fonds donationer siden sidste Årsmøde
Retten til privatliv
Klimakollektivets
træningsseminar
Film om virkn. af ghettoplan
No deportation
Radioaktiv:video/lyd
Stop annekteringen af Palæstina
Hiroshima 75 år
Køb af udstyr til filmprojekt
Demonstration for
familiesammen-føring efter EUreglerne i Danmark

2000
2000
2000
1000
2000
3000
1000
1060

2000

Regnskab for rød fond 2019
Indtægter
Afsættelser fra
Enhedslisten
Udbytte
Indtægter i alt
Udgifter
Donationer før årsmøde
Donationer efter årsmødet
Græsrodsprisen 2019
Gebyrer
Udgifter i alt
Resultat

115.482
14.881
130.363

20.100
2.000
5.000
264
27.364
102.999

Aktiver
Bank
Obligationer og aktier
Aktiver i alt

71.957
1.707.819
1.779.776

Passiver
Egenkapital
Årets resultat
Passiver i alt

1.676.776
102.999
1.779.776
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KANDIDATUDVALGET
Hovedbestyrelsen

Louise Hvelplund og Laura Kofod

Bornholms Storkreds

Morten Riis

Københavns Storkreds

Mikkel Warming

Københavns Omegns Storkreds

Trine Henriksen

Nordsjællands Storkreds
Sjællands Storkreds

Christian Tastrup

Fyns Storkreds

Jesper Kiel

Sydjyllands Storkreds

Ivan Balleby

Vestjyllands Storkreds

Aksel Johansen

Østjyllands Storkreds

Lisbeth Torfing

Nordjyllands Storkreds

Rosalina Svane Christensen

Hotline 7734 3324
Her kan du få hjælp til tekniske problemer under årsmødet
Teknisk nedbrud meldes på SMS til 2239 5253
I sms’en skrives hvilken lokation I er, hvor mange I er, og at I er nede på grund af
teknisk nedbrud. Nedbruddet er først registreret, når I modtager en besked, hvor der
står “Modtaget. Skriv når du er på igen.”. Og så skriver du til samme nummer, når I
har fået mødet til at køre igen.
Infobod
Infoboden er i år elektronisk og bemandet af landskontoret. Her kan du få svar på
dine spørgsmål, opretholde ændringsforslag (senest lørdag d. 3. oktober 2020, kl.
9.00) og skifte en delegeret ud med en suppleant. De kan kontaktes på
infobod20@enhedslisten.dk.
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Suppleant indskrives i stedet for delegeret på infobod20@enhedslisten.dk
Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant skal dette meldes på
mail til infobod20@enhedlisten.dk. Herefter nedlægges den delegeredes valgkode i
systemet, og der udsendes en ny valgkode til suppleanten. Der kan gå op til 30
minutter fra anmodningen om indtræden af suppleant til skiftet er gennemført.
Indtræden af suppleant sker for resten af den pågældende dag. Sker skiftet om
lørdagen og skiftes der den efterfølgende dag tilbage til den delegerede eller til en
anden suppleant indtastes det ligeledes via infobod20@enhedslisten.dk. Skiftet er
først sket, når suppleanten har modtaget et link til årsmødet.
Alternative kanidatlister sendes til kandidat20@enhedslisten.dk
Alternative kandidatlister skal være modtaget på kandidat20@enhedslisten.dk senest
kl. 21.00 lørdag d. 3. oktober 2020.
Landskontor-mail tjekkes IKKE i løbet af weekenden!
landskontor@enhedslisten.dk bliver IKKE tjekket i weekenden, derfor er det vigtigt, at
alle henvendelser fra deltagere på årsmødet går til infobod20@enhedslisten.dk hvis
ikke de andre kontaktinfo er relevante for din henvendelse.
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