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Velkommen til Årsmødet

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDET
Det bliver et anderledes ét af slagsen i år. For de fleste af os betyder den digitale afvikling, at vi ikke fysisk ser de kammerater,
vi normalt vi debatterer, hygger og fester med på årlig basis.
Det er naturligvis ærgerligt. Til gengæld kan vi glæde os over, at
teknikken giver os mulighed for at vedligeholde vores demokratiske processer - og samtidig passe på hinanden. Vi skal stadig
gøre os umage for at sikre en god debat, og møde hinanden
med respekt, for vi skal ikke bare passe på hinanden fysisk. Covid-19 epidemien har isoleret mange, skabt utryghed og vendt
op og ned på hverdagen, Det kan give større sårbarhed og usikkerhed, og stiller større krav til, at vi møder hinanden med
åbenhed og kærlig omsorg. Det er ikke alle, der har nogen der
venter derhjemme, og mulighederne for at mødes over en fadøl
efter debatten og klinke skårene er så godt som ikke eksisterende.
Den nye virkelighed skaber også andre udfordringer. Et digitalt
årsmøde er meget anderledes, og Hovedbestyrelsen har brugt
megen tid på at drøfte dels hvordan rammen for mødet skulle
være, men også hvad den skulle indeholde. Skal vi stemme om
vedtægter? Indkomne forslag? Hvor meget debat skal vi have,
og kan den blive af en kvalitet, vi kan acceptere, når den er digital? Hovedbestyrelsen endte med tre mulige modeller, og resten
er op til de delegerede. Det gælder i disse tider om at tænke
kreativt, hvis man vil have enderne til at mødes.

I udlandet udfordres befolkningernes grundlæggende rettigheder uændret. Her i 2020 er der stadig dele af Europa, hvor man
ikke kan være åbent homoseksuel. Det er uacceptabelt. Racisme, forfølgelse og fattiggørelse er stadig virkeligheden for alt
for mange mennesker både i og udenfor Europa.
De mennesker der havde det sværest inden Covid-19 er også
dem der rammes hårdest af epidemien både økonomisk, fysisk
og socialt. Stopfyldte flygtningelejre er de rene dødsfælder. Arbejdere verden over mister indtægter og bolig, og herhjemme er
de, der er lavest lønnede, langt oftest de mest udsatte. Det stiller store krav til venstrefløjen på europæisk og internationalt
plan. Samarbejde og fælles pres på tværs af landegrænser er
bydende nødvendigt.
Så kammerater - der er nok at tage fat på, og rigeligt brug for
os. Rigtig godt årsmøde.
Kammeratlig hilsen
Maja Albrechtsen,
Enhedslistens Forretningsudvalg

Mens vi bøvler med mundbind, håndsprit og hjemmekontorer
står verden ikke stille. Regeringen er populær som en regering
nærmest kun kan være i en angstfyldt krisetid, og der er et stort
behov for vores kritiske og skarpe vinkler. Dette gælder både så
marginaliserede grupper ikke står for skud, når der skal sættes
ansigt på frygten, når der skal forhandles reformer til glæde for
både Arne, Bjarne, Jytte og Fatima, når de grønne toner fra forståelsespapiret skal omsættes i energi og affald og meget, meget andet.
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Guide til Årsmødet

GUIDE TIL ÅRSMØDET
Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed og stedet, politik
og organisationens udvikling skal 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 kan ruste dig lidt
bedre til årsmødet. Ellers må du endelig spørge.

Generelt om forslag

Konstituering

Kandidatudvalg og kandidatlister

Selve årsmødet begynder med konstitueringen. Her fremlægger
dirigenterne deres plan for afvikling af årsmødet. Alle medlemmer kan stille forslag om en anden/ændret dagsorden og forretningsorden (sidste frist 25. september kl. 12). Hvis der er kommet ændringsforslag til dagsordenen, så er det under konstitueringen, at vi tager stilling til dette. I år vil der under konstitueringen skulle tages stilling til tre forslag til dagsorden stillet af Hovedbestyrelsen. Konstitueringen kan godt være lidt forvirrende
den første gang, da det handler en del om procedurer. Det skal
afklares hvad der skal diskuteres og spillereglerne for mødet.
Resten af mødet skal nok komme til at handle mere om politik,
så bare hæng i eller spørg dem ved siden af om hjælp.

Kandidatudvalget består af en repræsentant fra hver storkreds
og 2 repræsentanter fra Hovedbestyrelsen. Det er regionerne
der er ansvarlige for at udpege en repræsentant. Kandidatudvalget skal mødes fredag aften inden Årsmødet, så det er vigtigt
at valget er sket inden årsmødet går i gang. Kandidatudvalget
vil præsentere sin liste lørdag eftermiddag.

Den politiske situation
Herefter fremlægger Hovedbestyrelsen, folketingsgruppen og vores nye medlem af EU-parlamentet deres beretninger for det
forløbne år. Herefter er der debat om beretningerne og den politiske situation. Hvis du har nogle generelle pointer om vores
politik, organisation, valgkamp eller den politiske situation, er
det her du skal skrive dig på talerlisten.

Der vil være Indkomne forslag Hovedbestyrelsen indstiller ikke
skal behandles. På den måde er der bedre tid til at diskutere de
andre forslag. Delegerede, der ønsker at opretholde oprindelige
forslag som Hovedbestyrelsen indstiller ikke skal behandles, skal
meddele dette til dirigenterne senest lørdag d. 3. oktober kl. 9.00.

Alle kan fremsætte en kandidatliste. Har du forslag til en alternativ liste, kan du indlevere dit forslag via kandidat20@enhedslisten.dk frem til den deadline lørdag kl 21. 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 svagheder
og styrker i ens forslag. Søndag stemmer vi om 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 ofte hurtigt,
og du har mulighed for at trække dig igen. Man skriver sig på talerlisten ved at udfylde en af de sedler der ligger på bordene og
aflevere dem til den lokale mødeleder.

Hovedforslag
Om lørdagen tager vi fat på årsmødets hovedforslag, nemlig
Hovedforslag om Enhedslistens vej ud af krisen. Dirigenterne forklarer løbende, hvordan det foregår. Ved uenigheder vil der
komme folk på talerstolen, som taler hhv. for og imod et givent
ændringsforslag. Derefter kommer andre på talerstolen for at
give deres vinkel på det og til sidst stemmer vi om det. Du er
selvfølgelig også selv velkommen på talerstolen.
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God fornøjelse!

Praktiske Informationer

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tid og sted

Overnatning

Årsmødet ligger i weekenden 3. - 4. oktober 2020. Det kommer til
at foregå på 9 forskellige lokationer - 1 i hver storkreds, undtagen Bornholm, der skal være i København.

Som udgangspunkt er der ikke overnatning, fordi vi befinder os i
vores egen storkreds. Der kan i særlige tilfælde laves aftaler om
overnatning ved at skrive til pernille.k@enhedslisten.dk.

De forskellige lokationer og praktikken omkring transport til stedet meldes ud til deltagerne, når de er endeligt på plads.

Årsmødepapirer
Dette årsmødehæfte skal du medbringe til årsmødet. Ved indskrivningen vil du få udleveret supplerende årsmødehæfte.

Indskrivning
Da vi endnu ikke kender alle lokationer, har vi heller ikke overblik over, hvordan indskrivningen kommer til at forløbe. Dette
meldes ud, når vi kender lokationerne, og de praktiske muligheder.
Hver lokation får en ansvarlig, der kommer til at have ansvar for
det praktiske og som kan svare på eventuelle spørgsmål undervejs.

Corona retningslinjer
Hvis du er syg eller har symptomer skal du melde afbud og lade
en suppleant overtage posten som delegeret.

Rejserefusion
Delegerede og suppleanter vil modtage information om rejserefusion i mail hurtigst muligt.
Vi opfordrer selvfølgelig til, at I rejser billigst muligt til jeres mødested. Hvis I rejser med offentlig transport, så undersøg om I
kan få orange billetter - og husk mundbind.
Såfremt I kører i egen bil, så sørg for at køre hele afdelingen
sammen - og hvis I har plads til nogle fra nærliggende afdelinger, så tag dem med også.

Pris
· Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
· Host eller nys i dit ærme.
· Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den
fysiske kontakt.
· Vær opmærksom på rengøring – ryd op efter dig selv.
· Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Afdelingerne bliver efter årsmødet trukket 750 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 ubrugte suppleantpladser. Der betales for tilmeldte, selv hvis de ikke møder frem, da der jo er bestilt mad og arrangeret plads til dem i lokalerne.

Vi følger retningslinjerne og vil sørge for håndsprit på alle
lokationer.

Mad og drikke
Frokost og aftensmad bliver serveret på lokationerne. Maden vil
være vegetarisk både til frokost og aftensmad.
Der vil være adgang til gratis kaffe, te og vand under Årsmødet.
Som udgangspunkt er der ikke adgang til at købe andre drikkevarer eller snacks under årsmødet. Disse skal derfor selv medbringes til eget forbrug.
Morgenmad skal du selv sørge for.

Årsmøde 2020
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1.0 Forslag til dagsorden

1.0 FORSLAG TIL DAGSORDEN
LØRDAG
08:00 - 09:00: Indskrivning og møde i kandidatudvalget
09:00 - 10:00: 1. Velkomst og konstituering
10:00 - 12:30: 2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
Talere: HB, FTG, MEP
12:30 - 13:30: Frokost
Møder i storkredsene
13:30 - 14:00: 3. Hovedforslag om Enhedslistens vej ud af krisen
14:00 - 14:30: Pause og møde i kandidatudvalg
14:30 - 17:00: 3. Hovedforslag om Enhedslistens vej ud af krisen
17:00 - 17:15: Pause og evt. møde i kandidatudvalg
17:15 - 18:15: 4. Indkomne forslag
18:15 – 18:30: Præsentation af kandidatudvalgets liste
18:30 - 19:30: Middag
19:00
Græsrodsprisen
20:00
Mulighed for møder i storkredsene
20:00 - 01:00 Hygge, underholdning, musik

SØNDAG
09:00 - 09.45:
09:45 - 11:00:
11:00 - 11:15:
11:15 - 12.30:
12:30 - 13.30:
13.30 - 15.00:
15.00 - 16.00:
16.00 - 16.30:

5. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet
og kritisk revisor
6. Enhedslistens arbejdsplan 2019-20
Pause
7. Vedtagelse af kandidatliste
Frokost
8. Indkomne forslag til vedtægtsændringer
9. Regnskab og budget
Afslutning
Praktisk information
Afslutningstale

Stillet af Hovedbestyrelsen
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HB behandlede lørdag 22. august forslag til dagsorden for årsmødet 3.- 4. oktober. Baggrunden for diskussionen er at HB har
vedtaget ikke at holde et fysisk møde, men et elektronisk. HB
vedtog at indstille tre forslag til dagsorden, forslag A, B og C.
Disse tre forslag havde alle opbakning fra store mindretal i Hovedbestyrelsen.
De tre forskellige forslag fra HB er alle at betragte som ændringsforslag til den oprindelige dagsorden, som blev fremsendt
af HB oprindelig til det fysiske årsmøde.
Ingen af de tre forslag rummer punktet indkomne forslag, som
var i den oprindelige dagsorden. Hvis man ønsker at fastholde
indkomne forslag og vedtægtsændringer, så skal man stemme
ændringsforslagene ned, hvilket vil gøre at årsmødet afholdes
på den oprindelige dagsorden, det er indkaldt på.
Der skal dog gøres opmærksom på, at Hovedbestyrelsen indstiller at nogle af de indkomne forslag behandles under andre
punkter på dagsordenen.
Dagsordenen afgøres på selve årsmødet under punktet konstituering. Medlemmerne kan stille ændringsforslag til dagsordenen frem til 25 september kl. 10.00.
Det er årsmødet, og kun årsmødet, der kan afgøre hvilken dagsorden der gælder. Derfor bør alle delegerede forberede sig til
alle de punkter, som årsmødet er indkaldt på, og forholde sig til
de indsendte forslag, herunder forslagene til indkomne forslag
og vedtægter.

Rækkefølgen på punkternes nummerering er forskellig i de
tre dagsordener, men punkternes nummer svarer til det
samme punkt i alle tre dagsordener. Det skyldes at det er
forskelligt hvor på Årsmødet punkterne er placeret i de forskellige dagsordener. For overskuelighedens skyld er der
brugt nummereringen fra HB første forslag til dagsorden, da
det også er de numre der er brugt og henvises til i de indsendte ændringsforslag.

1.0 Forslag til dagsorden

FORSLAG A
Forslag A er det mest vidtgående i forhold til den dagsorden, der
blev udsendt som forberedelsen til det fysiske møde. udgår.Forslaget består nemlig i, at både Indkomne forslag og Vedtægtsændringer udgår af dagsordenen.
Forslagsstillerne vurderer at det tidsmæssigt er umuligt at nå
disse punkter, på forsvarlig vis, med de vanskelige vilkår et elektronisk møde giver. Der risikerer også at komme tekniske problemer. I HB’s diskussion indgik også at mere end 10 afdelinger
havde henvendt sig om årsmøde dagsordenen – hvor langt de
fleste meldte ud at de ikke mente at vedtægtsændringer kan
blive behandlet ordentligt og demokratisk på årsmødet.

FREDAG

FORSLAG B
Forlag B indebærer at alle ændringsforslag til vedtægter skal
behandles.
I forslag B er der blevet sat tid af til at årsmødet kan behandle
alle de indkomne forslag til vedtægterne. Tiden til forslagene om
vedtægtsændringer er fundet ved at skære ned på konstitueringen, punktet om regnskab og budget og ved at forlænge mødet
søndag. I dette forslag er der 3 timer og 45 minutter til at behandle alle forslag til vedtægtsændringer. Argumenterne for at
behandle alle vedtægtsændringsforslag er at vi derved undgår
en endnu større bunke vedtægtsændringsforslag til næste årsmøde, at vi får afklaret nogle af de diskussioner som hæmmer
vores aktivitet og slutteligt ved vi ikke hvor længe vi bliver nødt
til at afholde årsmødet digitalt, det kan vi også sagtens blive
nødt til i 2021.

Kandidatudvalget mødes over Zoom

LØRDAG

FREDAG

09:00 - 10:00: Indskrivning
	Mulighed for at få kaffe og en snak med de
andre delegerede og suppleanter i storkredsen
10:00 - 10:30: Velkomst og introduktion til det digitale årsmøde
Herunder gennemgang af teknik
10:30 - 12:30: 1. Konstituering af årsmødet
	Herunder valg af dirigenter og referenter, godkendelse af forretningsorden og dagsorden
12:30 - 13:30: Frokost og møde i storkredse
13:30 - 16:00: 2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
Talere: HB, FTG, MEP
16.00 - 16.30: Pause
16:30 - 17:00: Præsentation af kandidatudvalgets liste
17:00 - 19.00: 3. Hovedforslag om Enhedslistens vej ud af krisen
19:00 - 19:30: Afrunding af dagen
19:30 - ?:
Aftensmad i storkredsene og hjemrejse/godnat

Kandidatudvalget mødes over Zoom

SØNDAG
09:00 - 10:00: Ankomst til lokation
	Mulighed for at få kaffe og en snak med andre
delegerede
10:00 - 10:15: Velkommen tilbage til årsmøde i Enhedslisten
10:15 - 10:45:	5. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet
og kritisk revisor
10:45 - 12:15: 6. Enhedslistens arbejdsplan 2019-20
12:15 - 13:15: Frokost
13:15 - 14:00:	8. Præsentation af alternative kandidatlister
samt valg af kandidatliste
14:00 - 16.00: 9. Regnskab og budget
16:00 - 16:15: Præsentation af valg
16:15 - 16:30: Afslutning
Praktisk information
Afslutningstale

LØRDAG
09:00 - 10:00: Indskrivning
	Mulighed for at få kaffe og en snak med de
andre delegerede og suppleanter i storkredsen
10:00 - 10:30: Velkomst og introduktion til det digitale årsmøde
Herunder gennemgang af teknik
10:30 - 11:30: 1. Konstituering af årsmødet
	Herunder valg af dirigenter og referenter, godkendelse af forretningsorden og dagsorden
11:30 - 12:30: 2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
Talere: HB, FTG, MEP
12:30 - 13:30: Frokost og møde i storkredse
13:30 - 15:00: 2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
15:00 - 15:30: Pause
15:30 - 15:45: Præsentation af kandidatudvalgets liste
15:45 - 17.45 3. Hovedforslag om Enhedslistens vej ud af krisen
17:45 - 19:15: 6. Enhedslistens arbejdsplan 2019-20
19:15 - 19:45: Afrunding af dagen
19:45 - ?:
Aftensmad i storkredsene og hjemrejse/godnat

SØNDAG
09:00 - 10:00: Ankomst til lokation
	Mulighed for at få kaffe og en snak med andre
delegerede
10:00 - 10:15: Velkommen tilbage til årsmøde i Enhedslisten
10:15 - 10:30:	5. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet
og kritisk revisor
10:30 - 11:30: 9. Regnskab og budget
11:30 - 12:30:	8. Præsentation af alternative kandidatlister
samt valg af kandidatliste
12:30 - 13:30: Frokost
13:30 - 17.15: 7. Indkomne forslag til vedtægtsændringer
17.15 - 17.30: Afslutning
Praktisk information
Afslutningstale
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1.0 Forslag til dagsorden

FORSLAG C
Forslag C indebærer, at årsmødet kun behandler de ændringsforslag til vedtægterne, der handler om valg af folketingskandidater. Grunden til at prioritere disse forslag, er, at det kan få afgørende betydning for sammensætningen af den kommende
folketingsgruppe hvis medlemmernes forslag ikke behandles i år.
På den måde rækker konsekvenserne af en udskydelse af disse
punkter længere ud i fremtiden end fx behandlingen af vedtægter om fx HB-valg. Samtidig vil vi få taget hul på vedtægtsbehandlingen, så bunken ikke bliver for stor. Tiden tages ved at
skære en halv time af hhv, konstituering, beretningsdebat og
debat om den politiske udtalelse.

FREDAG
Kandidatudvalget mødes over Zoom

LØRDAG
09:00 - 10:00: Indskrivning
	Mulighed for at få kaffe og en snak med de andre delegerede og suppleanter i storkredsen
10:00 - 10:30:	Velkomst og introduktion til det digitale årsmøde
Herunder gennemgang af teknik
10:30 - 12:00: 1. Konstituering af årsmødet
	Herunder valg af dirigenter og referenter, godkendelse af forretningsorden og dagsorden
12:00 - 13:00: Frokost og møde i storkredse
13:00 - 15:00: 2. Den politiske situation. Beretningsdebat.
Talere: HB, FTG, MEP
15:00 - 15:30: Pause
15:30 - 16:00: Præsentation af kandidatudvalgets liste
16:00 - 17.30: 3. Hovedforslag om Enhedslistens vej ud af krisen
17:30 – 19:00:	7. Behandling af vedtægter vedrørende valg af
folketingskandidater
	Behandling forslagene 7,22-7,31 og 7,34-7,35 og
7,48,7,49 og 7,52.
19:00 - 19:30: Afrunding af dagen
19:30 - ?:
Aftensmad i storkredsene og hjemrejse/godnat

SØNDAG
09:00 - 10:00: Ankomst til lokation
	Mulighed for at få kaffe og en snak med andre
delegerede
10:00 - 10:15: Velkommen tilbage til årsmøde i Enhedslisten
10:15 - 10:45:	5. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævnet og
kritisk revisor
10:45 - 12:15: 6. Enhedslistens arbejdsplan 2019-20
12:15 - 13:15: Frokost
13:15 - 14:00:	8. Præsentation af alternative kandidatlister
samt valg af kandidatliste
14:00 - 16.00: 9. Regnskab og budget
16:00 - 16:15: Præsentation af valg
16:15 - 16:30: Afslutning
Praktisk information
Afslutningstale

8

Årsmøde 2020

1.1 FORSLAG TIL
FORRETNINGSORDEN
1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder
årsmødets forhandlinger. I hvert lokale for årsmødet er der desuden en ansvarlig for teknik og en for opskrivning til talerliste.
I hvert lokale vælges en lokalmødeleder, der har adgang til en
chat med den centrale mødeledelse, hvor der kan kommunikeres om eventuelle tekniske problemer eller sende forespørgsler
om pauser og lignende.

2. Stemme- og mandat udvalg
Hver storkreds vælger et udvalg bestående af 2 personer, som
tæller stemmer op. Er storkredsen inddelt i flere lokaler, vælges
2 personer i hvert lokale. Det samlede udvalg vælges af årsmødet.
Udvalget aktiveres kun i tilfælde af, at det elektroniske stemmesystem går ned.
Stemmesedler udleveres fra de ansvarlige for teknik og talerliste-opskrivning.

3. Kandidatudvalg
Fra Hovedbestyrelsen indgår to repræsentanter. Desuden udpeger alle storkredse en repræsentant. Opstillede til FT urafstemningens top 20 kan ikke vælges til kandidatudvalg. Kandidatudvalget mødes via et Zoom-link.

4. 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

5. Taletid og talerliste
· Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.
· Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, vedtægtsnævnet og Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.
· Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster 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 oplægsholdere, indledere og
gæstetalere længere taletid.
· 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. Talertiden til non-binære tages fra
mandelisten. Dirigenterne kan holde en af listerne længere
åben, hvis fordelingen er skæv.

1.1 Forslag til forretningsorden

· Opskrivning til talerliste foregår til den ansvarlige for opskrivningen i det enkelte lokale. Listerne føres i et samlet dokument, som dirigenterne og lokale ansvarlige har adgang til.
· Såfremt man ønsker ordet til procedurespørgsmål markeres
dette på den seddel, der afleveres til den ansvarlige, som herefter påskriver taleren med markering af om procedurespørgsmål.
· 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.
· Der kan gives tilladelse til korte bemærkninger uden for talerlisten.
· Man kommer på talerlisten ved at påtegne sig hos den ansvarlige i det lokale, man er tildelt. Den ansvarlige vil herefter
påtegne taleren på talerlisten.

stemningsrunde, 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 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.

8. Videooptagelse
Årsmødets debatter optages på video og streames til medlemmer af Enhedslisten via mit.enhedslisten.dk

6. Afstemninger og valg

9. Tidsfrister

· Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling
om, 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.
· 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
· Alle afstemninger foregår elektronisk via et link, som udsendes
til de delegerede på mail/sms.
Alle delegerede skal, såfremt de har mulighed for det, medbringe en smartphone, computer eller tablet til afstemninger.
Landskontoret stiller udstyr til rådighed, hvis nogle ikke har
udstyr.
For at kunne logge ind i stemmesystemet kræves der to faktor
godkendelse, hvor den delegerede bekræfter med sin fødselsdato.
· Alle afstemninger er anonyme
· Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant,
indtastes dette 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.

· 13. februar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketingskandidater.
· 17. marts - 31. marts kl. 12.00: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater for alle Enhedslistens medlemmer.
· 19. juni kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag,
ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
· 1. august - 21. august: I denne periode har afdelingerne møder
med delegeretvalg.
· 20. august kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag, og vedtægtsændringer.
Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer.
Frist for opstilling til hovedbestyrelse.
Frist for beretninger fra udvalg og netværk.
· 21. august kl. 12.00: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter. Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.
· 25. september kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden
og forretningsorden.
· Lørdag d. 3. oktober kl. 9.00: Frist for at opretholde 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.
· 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

7. 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 af-
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2.0 HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 2019-20
Indledning
Årsmødeperioden, vi nu bevæger os ud af, har på mange måder
været speciel.
Årsmødet i 2019, som skulle have været afholdt i juni måned,
blev udsat til oktober 2019 på grund af valget. På årsmødet i oktober 2019 var der kun to dage til rådighed. Derfor sendte årsmødet de mange forslag til vedtægtsændringer videre til årsmødet i 2020, som alle forventede skulle afholdes som sædvanlig over tre dage i juni måned. På grund af Corona-krisen måtte
Hovedbestyrelsen (HB) udsætte dette årsmøde til oktober 2020,
hvor der igen kun var en weekend – altså 2 dage – til rådighed.
Da Corona-krisen ikke ville fortage sig, besluttede HB at afholde
årsmødet digitalt, hvilket kun gjorde det vanskeligere at skrue
årsmødedagsorden sammen.
Overordnet set har perioden været noget turbulent, dels med
en opstart med meget at se til, et stort set nyt Forretningsudvalg (FU) og en pandemi, der har stillet store krav til vores organisatoriske evner, kreativitet og tålmodighed.
HB fik ikke mange sekunder til at konstituere sig på årsmødet
i oktober 2019, før vi måtte tage stilling til et stort emne som
spørgsmålet om, hvorvidt vi skulle støtte et FN-mandat til en
militær indsats i Mali. Det var der stærkt delte meninger om, så
det første HB-møde, som ellers plejer at kunne klares på en halv
time, trak ud i flere timer.
Herefter gik det stærkt. Valget var overstået, forståelsespapiret i hus, og nu skulle der laves en finanslov, hvor man for alvor
kunne se Enhedslistens aftryk. Perioden efter bar præg af stort
arbejdspres både i HBn og på Christiansborg.
Coronakrisen vendte op og ned på alting. Regeringen formåede at sætte sig tungt på den politiske dagsorden. Forholdet til
regeringen og spørgsmålet om forhandlinger med regeringen
om diverse aftaler har fyldt meget i HB’s politiske diskussioner
gennem hele perioden. På den ene side er vi parlamentarisk
grundlag/støtteparti for regeringen, og der er næppe nogen i
Enhedslisten der ønsker en borgerlig regering tilbage. På den anden side insisterer vi også på at være venstrefløj i egen ret. Det
er en spændende udfordring for vores parti med mange dilemmaer og modsætninger.
Trods diverse udfordringer har vi i partiet både debatteret
politisk retning, organisation og ungdomsarbejde, og vi har været aktivistiske på nye måder. Digital aktivisme har givet rum til
nye aktivister og tvunget os til at lære at bruge nogle redskaber,
vi ikke har brugt før. Vi må lære af krisen, og både på det politiske, praktiske og organisatoriske plan tage det med os, vi kan
bruge.
Som materiale til denne diskussion præsenterer vi her HB’s beretning, der primært beskæftiger sig med, hvordan HB har løst
de opgaver, vi blev pålagt på årsmødet i oktober 2019, og de
politiske og organisatoriske udfordringer, vi har mødt.

Opgaver fra årsmødet oktober 2019
Årsmødet i oktober 2019 pålagde HB at arbejde med en lang
række opgaver:
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· Der skal gennemføres en partidiskussion om partiets politiske
og organisatoriske retning
· Vores arbejde i de folkelige bevægelser skal styrkes
· Vi skal styrke vores aktive deltagelse i en række centrale politiske kampe:
- Modstanden mod ghetto-politikken og mod nedbrydningen
af den almene boligsektor
- Kampen for en anstændig modtagelse og behandling af
flygtninge og indvandrere
- Kampen for en ansvarlig klimapolitik
- Overenskomstforhandlingerne på det private område i 2020
- Velfærdskampen for de reformramte og for børnene i daginstitutionerne.
- Kampen for en solidarisk pensionspolitik og stop for yderligere stigning i pensionsalderen
- Kampen mod budgetloven, flere penge til velfærd ud over
det demografiske træk
- Vores nye mandat i EU-parlamentet skal bruges til at styrke
samarbejdet med den øvrige venstrefløj i Europa om at styrke
de socialistiske kræfter.
- Organisatorisk skal vi styrke aktivistnetværk og uddannelse
af aktivister
- Vi skal iværksætte programmatiske diskussioner om EU, boligpolitik og borgerløn- alt sammen til beslutning på årsmødet
2021.
I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået med at løse de
forskellige opgaver. Meget er ikke nået, det kan vi i høj grad
takke Corona-virus for. Men interne uenigheder - især om organisatoriske spørgsmål- har også begrænset mulighederne for at
være det aktive, udadvendte parti, vi gerne vil være.

Finanslov
Første store politiske opgave for HB var at tage stilling til finansloven for 2020.
Det skete på et møde i november, hvor partiets politiske ordfører orienterede om forhandlingerne, som var nået til den afsluttende fase. HB gav enstemmigt (på nær en enkelt, der undlod) grønt lys for at folketingsgruppen kunne indgå en finanslovsaftale, der kunne forventes at leve op til HB’s prioriteter om
et egentligt løft i det offentlige forbrug ud over det demografiske træk, øget lighed og bidrag til den grønne omstilling.
HB understregede, at det samtidig var en forudsætning, at finanslovsaftalen ikke indeholdt arbejdsudbudsreformer, der angriber arbejdsløse eller sænker skatten i toppen, og at der ikke
blev indført nye forringelser. Den endelige aftale blev indgået
den 2. december 2019 af regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, og den opfyldte det mandat, som HB havde givet.

Partidiskussion: Flere aktive socialister og stærkere venstrefløj – hvordan?
Årsmødet i oktober 2019 vedtog en arbejdsplan, der sendte et
klart signal til den nye socialdemokratiske regering: Kampen
mod den borgerlige politik skal fortsætte, uanset hvem der sidder i regeringen. Der blev udpeget en række aktuelle politiske
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kampe, og nødvendigheden af at bidrage til udviklingen af de
folkelige bevægelser blev understreget kraftigt.
Men arbejdsplanen beskrev også, at den politiske udvikling op
til og omkring valgene til folketinget og EU-parlamentet nødvendiggjorde en overordnet diskussion af partiets strategiske retning. Derfor skulle der gennemføres en partidiskussion for at
definere og udpege vores fremtidige kurs og arbejde.
Ambitionen var at drøfte, hvordan vi skaber en organisation,
som sikrer, at vi bliver flere aktive medlemmer af Enhedslisten
og generelt får organiseret medlemmer og almindelige mennesker i sociale, grønne og humanistiske kampe i samfundet. Men
det blev også slået fast, at det var nødvendigt med en analyse
af den politiske situation og de parlamentariske og udenomsparlamentariske muligheder. I den forbindelse henviste arbejdsplanen til årsmødevedtagelsen fra 2015 ”Enhedslisten vil
opbygge fremtidens venstrefløj og styrke de folkelige bevægelser” og slog fast, at det også i den nye politiske situation er nødvendigt at arbejde ud fra, at vi skal udvikle en venstrefløj i ”egen
ret”.
Planlægning og gennemførelsen af denne partidiskussion blev
en af de helt store opgaver for den nyvalgte HB. Der var kun
godt et halvt års tid til at gennemføre den, og hvis medlemmernes tilbagemeldinger skulle nå at få indflydelse på HB’s oplæg til
årsmødet 2020, skulle den være afsluttet i februar-marts måned.
Allerede i begyndelsen af november måned 2019 vedtog HB et
debatoplæg med beskrivelse af den politiske og organisatoriske
ramme for debatten. Den blev udsendt til afdelingerne umiddelbart derefter, sammen med konkrete diskussionsspørgsmål og
praktiske råd til gennemførelsen. HB lagde op til, at debatten
samlede sig under fire temaer: Vores politiske projekt, vores
kommunikation, vores organisation og vores samarbejde med
de folkelige bevægelser.
I februar måned fik HB forelagt afdelingernes tilbagemeldinger. Hele 40 afdelinger havde meldt tilbage, og flere havde haft
diskussionen, men ikke nået at skrive. Der var mange forskellige
bud på de nævnte temaer, og en mangfoldighed af bud på hvad
organisationen skulle prioritere, hvilket var til stor inspiration for
HB, da den skulle forberede udtalelser og forslag til årsmødet.

for eks. foreslået, at en del af vedtægterne skulle beskrive vores
organisatoriske principper og værdier, som det ville kræve et
kvalificeret flertal at ændre, hvorimod andre bestemmelser –
som for eksempel forsøgsvise ændringer af valg til HB – skulle
kunne vedtages med almindeligt flertal. Det blev også foreslået
at nedsætte et permanent organisationsudvalg til at arbejde
med de mange forslag til organisatoriske ændringer, som var
fremkommet i medlemsdebatten. HB lagde op til, at der skulle
arbejdes videre med hele 13 forslag og ideer til forbedring af vores måde at arbejde på. Her var meningerne i HB mere delte,
oplægget blev vedtaget med stemmerne 14-9.
Til gengæld var der langt større enighed om forslaget til ny arbejdsplan, som blev vedtaget med en stemme imod, og en der
undlod. Begge begrundet i afsnittet om ungdomsarbejdet. Arbejdsplanen fokuserede på de konkrete politiske kampe, vi stod
over for under temaerne: Klima, velfærd, tryghed for lønarbejderne og human flygtninge- og udlændingepolitik. Der blev
foreslået en bred udadvendt partikampagne med arbejdstitlen
”Der er Råd”. Den skulle afvikles i efteråret 2020 blandt andet
med henblik på at styrke partiets arbejde i de folkelige bevægelser og hverve flere medlemmer, der er aktive i disse bevægelser. Der blev også defineret vigtige opgaver, så som forberedelse af kommunal- og regionalvalget i 2021, uddannelse af aktivister og styrkelse af ungdomsarbejdet.
Arbejdsplanen foreslog også at ændre årsmødets prioriteringer af programdebatter. Årsmødet 2019 havde besluttet, at årsmødet 2021 skulle tage stilling til tre store programmatiske
spørgsmål: Et boligpolitisk program, en revision af EU-programmet og en stillingtagen til borgerløn. HB vurderede, at det ville
sprænge rammerne for årsmødet i 2021, som både skulle fortsætte diskussionen om Enhedslistens udvikling og sætte fokus
på kommune- og regionsvalget i efteråret 2021. HB foreslog derfor at ændre rækkefølgende, så det boligpolitiske program behandles på årsmødet i 2021, mens revision af EU-program og
spørgsmålet om borgerløn behandles i 2022.
Med vedtagelsen af de nævnte forslag, suppleret med enkelte
vedtægtsændringer oven i de mange, der var overleveret fra
årsmødet i 2019, plus forslag om budget og ny kontingentpolitik,
mente HB således, at man havde gjort, hvad man kunne for at
få et godt årsmøde i pinsen 2020.

Forberedelse af et årsmøde, der blev udsat
Sideløbende med partidiskussionen måtte HB forberede årsmødet, der var planlagt til afholdelse i juni 2020. HB-mødet i februar 2020 vedtog politiske og organisatoriske forslag til årsmødet.
Den politiske hovedudtalelse ”Derfor er der brug for at styrke
Enhedslisten og de folkelige bevægelser”, fokuserede på, hvorfor
der var behov for at styrke Enhedslisten og de folkelige bevægelser, begrundet i det aktuelle styrkeforhold. Herudover pegede
den på, at den internationale situation gav bedre muligheder
for at argumentere for socialismen. Der blev peget på nødvendigheden af et socialistisk parti og beskrevet principper for Enhedslistens arbejde i de folkelige bevægelser. Efter behandling
af en lang række ændringsforslag blev forslaget vedtaget med
stort flertal. Fire stemte imod, og en undlod. Nej-stemmerne blev
begrundet i, at selvom man var enig i det politiske indhold, så
mente man ikke, at udtalelsen bragte noget nyt.
HB vedtog også forslag til en organisatorisk hovedudtalelse:
”Enhedslistens organisatoriske udvikling”. Her var i hvert fald nye
og ret vidtgående forslag til ændringer af vedtægterne. Det blev

Forberedelse af årsmøde oktober 2020
Men sådan skulle det ikke gå. I marts gik statsministeren på talerstolen og ”lukkede Danmark ned” på grund af Corona-virus.
HB besluttede derfor at udsætte det planlagte årsmøde i juni og
fastsatte 3. – 4. oktober 2020 som ny årsmødedato.
Det skete i forventning om, at det kunne afholdes som et fysisk møde. Men der var kun lørdag-søndag til rådighed, og det
gav uenigheder om, hvorvidt det var muligt at fastholde de
sædvanlige punkter på dagsordenen i betragtning af den store
mængde ændringsforslag til vedtægterne. Et forslag om at
holde årsmødet i tre dage hen over to weekender blev stemt
ned af et snævert flertal. Der var flertal for at fastholde alle
punkterne på to dage, vel vidende, at det ville blive en meget
stram tidsplan.
HB vedtog i enighed et forslag til en ny politisk hovedudtalelse
samt et nyt forslag til arbejdsplan, hvor der dog var uenighed
om afsnittet om det ungdomspolitiske arbejde (se afsnittet
herom). Derudover blev der også vedtaget andre forslag, som
det fremgår af årsmødehæftet.
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HB ønskede at lette afviklingen af de mange vedtægtsændringsforslag på årsmødet. Derfor blev der igangsat et arbejde med at
undersøge mulighederne for kompromisser inden for de temaer,
hvor der var fremsendt mange indbyrdes modstridende ændringsforslag til vedtægterne - blandt andet inden for valg af
hovedbestyrelse.
Der blev nedsat en såkaldt ”faciliteringsgruppe”, der skulle
gennemgå de mange vedtægtsændringsforslag for om muligt at
samordne nogle af dem eller udsætte forslag til næste årsmøde. Det blev også besluttet, at der skulle afholdes seminarer
i august måned for interesserede medlemmer.
HB havde stillet sig selv den opgave at lave et nyt forslag til
vedtægterne om, hvordan HB skal vælges i fremtiden. Forslaget
går ud på at afholde en vejledende urafstemning om de opstillede, nedsætte et kandidat-udvalg med repræsentanter for
storkredsene, som laver et forslag til en liste ud fra en række
kriterier og fremlægge det på årsmødet. De delegerede kan
derefter lave alternative forslag, og der vil være afstemning om
de samlede lister. HB vil også blive udvidet til 35 medlemmer. I
dette forslag er der ikke længere mindretalsbeskyttelse til valg
af HB, bortset fra at mindretal på årsmødet kan trække sig ud af
den samlede afstemning og vælge sine egne repræsentanter.
Forslaget blev af mindretallet kritiseret for at være tungt og
fremmedgørende og føre til en uigennemskuelig proces, der vil
svække Enhedslistens interne demokrati. Andre gav udtryk for,
at de kun havde stemt for forslaget, fordi de anså det for en
bunden opgave at stille forslaget.
HB´s forslag til arbejdsplan fastholder også, at det er nødvendigt at ændre på tidspunkterne for behandling af de programmatiske debatter, så et boligpolitisk program behandles på årsmødet i 2021, mens revision af EU-program og spørgsmålet om
borgerløn behandles i 2022.
I august måned måtte HB konstatere, at Corona-virus stadig
ikke var under kontrol, og at det derfor ikke ville være forsvarligt
at afholde årsmødet som et fysisk møde. Det blev besluttet at
afvikle årsmødet delvis digitalt ved at etablere lokationer for de
delegerede i hver storkreds og ”bundte dem sammen” digitalt
via storskærme.
Det affødte nye diskussioner og uenighed i HB om, hvordan
dagsorden skulle skrues sammen- jf. de tre forskellige modeller
som er beskrevet i årsmødehæftet.
Beslutningen om at afholde årsmødet digitalt har været en
kæmpe udfordring for landskontoret, og der er udfoldet stor
energi og kreativitet for at få det til at lykkes.

Det ungdomspolitiske arbejde
Generelt har Enhedslisten haft et godt samarbejde med Socialistisk Ungdomsfront (SUF) i årsmødeperioden- også efter dannelsen af Rød Grøn Ungdom (RGU). Der har været løbende og åben
dialog. Forretningsudvalget (FU) har bevilliget økonomisk støtte
til diverse SUF-aktiviteter, ligesom SUF med jævne mellemrum
har deltaget både i FU og HB’s møder.
Der har været en enkelt uoverensstemmelse. Med baggrunden
i de seneste skolevalg, hvor resultatet mildt sagt ikke var prangende, ønskede FU at overtage styringen af skolevalgskampagnen og ville i den forbindelse ansætte en ungdomskonsulent.
Ifølge samarbejdsaftalen mellem SUF og Enhedslisten ville det
kræve SUF’s accept, og en sådan ønskede SUF ikke at give. De
ville selv stå for skolevalgskampagnen. Det måtte FU acceptere
og valgte derfor ikke at ansætte en ungdomskonsulent men i
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stedet at bevillige økonomisk hjælp til SUF’s kampagne. Der vil
som hidtil være tale om et samarbejde, hvor SUF kan bruge Enhedslistens logo på kampagnemateriale, hvis Enhedslisten har
godkendt indholdet.
Søndag den 1. marts 2020 blev der dannet en ny socialistisk
ungdomsorganisation: Rød Grøn Ungdom (RGU). Umiddelbart
derefter henvendte RGU sig til FU med henblik på et møde. Det
sagde FU ja til. Mødet blev afholdt onsdag den 4. marts. Samme
aften var der møde med SUF, hvilket var planlagt forinden. Møderne med de to ungdomsorganisationer blev holdt hver for sig.
FU gjorde det klart for begge organisationer, at der i henhold til
årsmødebeslutninger i Enhedslisten ikke kunne være tale om
noget formelt samarbejde med RGU, medmindre et årsmøde
havde besluttet det.
Den nye situation blev også drøftet med de to ungdomsorganisationer samlet på et HB-møde i juni måned.
Der blev konkluderet i form af en indstilling til årsmødet i arbejdsplanen. I denne indstilling står det klart, at vi i Enhedslisten
bør opsøge samarbejde med de unge socialister, der har organiseret sig i et selvstændigt ungdomsarbejde, samt at et samarbejde med både SUF og RGU vil kunne styrke det ungdomspolitiske arbejde på venstrefløjen. Derfor indstiller HB, at samarbejdsaftalen med SUF skal fortsætte, at HB får til opgave at forhandle og om muligt indgå en samarbejdsaftale med RGU, og at
HB i dialog med begge ungdomsorganisationer skal udvikle gode
rammer for et frugtbart samarbejde mellem Enhedslisten og de
to ungdomsorganisationer. Denne indstilling blev vedtaget med
stemmerne 14 for, 7 imod, og 1 der undlod.

Uenighed om HB´s ansvar som arbejdsgiver
Dannelsen af RGU og den efterfølgende debat på de sociale
medier medførte en længere og til tider ophedet debat i HB om,
hvorvidt HB´s retningslinjer for ledelsesansvar var overholdt.
Disse retningslinjer sagde bl.a. at ”HB-medlemmer ikke deltager i
debat om medarbejdernes arbejde, hvor medarbejderne bliver
kritiseret, mistænkeliggjort eller lignende. Dette gælder både
debat på offentlige fora, og fora som udelukkende er for Enhedslistens medlemmer f.eks. Facebook, netforum m.m.”
Sagen begyndte på et FU-møde den 4. marts 2020. Her bad sekretariatslederen FU om at indskærpe HB´s retningslinjer om arbejdsgiveransvar over for HB. Baggrunden var, at de ansatte på
landskontoret følte sig meget utrygge over Facebook-debatter,
hvor de blev beskyldt for på forskellig måde at have misbrugt
deres stilling til at understøtte dannelsen af RGU, og hvor der
også var krav om en undersøgelse af de ansattes rolle og om
forskellige repressalier. De ansatte var især utrygge over, at
HB-medlemmer efter deres opfattelse understøttede kritikken.
FU vedtog enstemmigt at udtrykke sin fulde tillid til de ansatte
og indskærpede, at særligt HB-medlemmer bør tage deres ansvar som arbejdsgivere alvorligt og undlade at bidrage til endsige deltage i mistænkeliggørelse. FU besluttede samtidig at
tage sagen op på næste HB-møde. I vedtagelsen afviste FU også
at nedsætte undersøgelseskommissioner.
Sagen blev behandlet på et ekstraordinært HB-møde den 4.
april, som fortsatte den 8. april. Her forelå blandt andet en henvendelse fra den faglige klub på landskontoret modtaget i FU
den 23. marts. Den beskrev de ansattes kritik af ikke navngivne
HB-medlemmers deltagelse i Facebook-debatten, og den faglige
klub havde besluttet, at man ikke ønskede at samarbejde i arbejdsgrupper og projekter med det pågældende HB-medlem,
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førend tilliden var genskabt. På mødet var der kritik af, at FU
ikke straks havde videresendt denne henvendelse til HB og til de
berørte, en kritik FU tog til sig. Samtidig var der en række spørgsmål til den faglige klub herunder et ønske om dokumentation
for, hvilke HB-medlemmer det drejede sig om. Der var uenighed i
HB om, hvordan sagen skulle behandles. Et mindretal mente, at
det var en arbejdsmiljøsag, som krævede, at Arbejdstilsynet blev
inddraget.
Sagen blev endelig afgjort på HB-mødet den 18. april. Grundlaget var en redegørelse fra FU for sagens forløb. Af svaret fra
den faglige klub fremgik det, at de mente, at HB-medlemmet
Astrid Vang havde overtrådt HB´s retningslinjer for god ledelse.
Som dokumentation havde klubben vedlagt såkaldte
”screenshots” af diverse Facebook-opslag og kommentarer også fra andre medlemmer af den pågældende Facebookgruppe. Klubben gav udtryk for, at en forudsætning for at løse
konflikten var, at Astrid Vang Hansen kom med en forsikring om,
at hun anerkendte, at et godt psykisk arbejdsmiljø også er hendes ansvar.
Som bilag til FU´s redegørelse lå også et svar fra Astrid Vang.
Hun afviste at have beskyldt ansatte for at have misbrugt deres
stilling eller begået ulovligheder, men hun fastholdt, at det er
forståeligt, at nogle medlemmer ønskede de ansattes rolle i
dannelsen af RGU undersøgt. Hun anerkendte dog, at hun ikke
burde have givet udtryk for denne forståelse i en debat på Facebook. Hvis hun havde begået brud på HB´s retningslinjer, så
mente hun, at andre HB-medlemmer havde gjort det samme
ved at deltage i debatterne med det modsatte synspunkt. Astrid
Vang forlod HB-mødet under det pågældende punkt med henvisning til, at der i materialet indgik grove beskyldninger imod
almindelige medlemmer, uden at de pågældende medlemmer
var informeret om det, og uden at der konkret var peget på,
hvilke personer der havde rettet beskyldninger imod de ansatte.
På HB-mødet vedtog flertallet med stemmerne 16 for 6 imod
en konklusion på hele debatten, hvor det bl.a. hedder:

- At Enhedslistens ansatte har ytringsfrihed, herunder at de har
ret til at deltage i den politiske debat i partiet
- At Hovedbestyrelsen har fuld tillid til de ansatte, og tager afstand fra grundløse krav om undersøgelser af de ansattes adfærd
- At det er Hovedbestyrelsens pligt som arbejdsgivere at reagere, hvis der i debatfora og lignende fremføres kritik af ansatte og opfordre til at kritikken stoppes
- At hvis medlemmer af Enhedslisten uden for HB har kritik af de
ansattes udførelse af konkrete arbejdsopgaver, politiske prioriteringer mv. så bør kritikken rettes mod de ansvarlige ledelser, ikke imod de ansatte
- At Hovedbestyrelsen finder det uacceptabelt, at et HB-medlem
deltager i/bakker op om åben kritik af de ansattes indsats,
sådan som det er sket i denne sag”
Overfor dette stod et alternativt forslag, som 6 stemte for, med
følgende ordlyd:

”Hovedbestyrelsen har konstateret, at der i forlængelse af debatten om dannelsen af Rød-Grøn Ungdom (RGU) har været debat på facebook, hvor der er blevet rejst spørgsmål, som af
nogle er blevet opfattet som anklager og mistænkeliggørelse
rettet mod partiets ansatte.

På denne baggrund fastslår Hovedbestyrelsen:
- At Enhedslistens ansatte såvel som Enhedslistens medlemmer
har ytringsfrihed, herunder at de har ret til at deltage i den
politiske debat i partiet.
- At hvis medlemmer af Enhedslisten har konkret kritik af de ansattes udførelse af konkrete arbejdsopgaver, politiske prioriteringer mv. så er det mest hensigtsmæssige at kritikken rettes
mod de ansvarlige ledelser.
- At Enhedslistens ansatte har oplevet denne debat som en
stærk forringelse af deres psykiske arbejdsmiljø.
- At det er Hovedbestyrelsens pligt som arbejdsgivere at reagere
når Enhedslistens ansatte rejser bekymring om deres psykiske
arbejdsmiljø.
Derfor vil Hovedbestyrelsen igangsætte en proces hvor vi, sammen med de ansatte i Enhedslisten, vil gøre en indsats for at
styrke det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte.“
Herudover vedtog et flertal at understrege HB-medlemmers pligt
til tage afstand fra hel- eller halvoffentlig kritik af de ansatte og
i stedet opfordre kritiske medlemmer til at rejse kritikken over
for ledelsen. Vedtagelsen understregede også, at HB-medlemmer selvfølgelig ikke selv må deltage i sådanne anklager og mistænkeliggørelse. Et flertal vedtog endvidere en tilføjelse til HB´s
forretningsorden om, hvordan FU kan bidrage til at løse stridigheder mellem HB-medlemmer og de ansatte, inden det bliver en
sag for HB.

Brud på dataloven
Under HB’s behandling af uenighederne om arbejdsgiveransvaret
gjorde HB sig skyldig i et brud på lovgivningen om databeskyttelse. Som en del af denne sag fremsendte den faglige klub på
landskontoret ”screenshots” af 56 medlemmers deltagelse Facebook-debatten. Dette bilag blev behandlet af HB og udsendt efter den gængse fremgangsmåde for bilag efter hovedbestyrelsesmøder.
Efter at været blevet opmærksom på at konstruktionen og
behandlingen af dette bilag muligvis var i strid med persondataloven, anmeldte Enhedslisten sig selv til Datatilsynet. Datatilsynet konstaterede, at der var sket et brud, men også at det
ikke var af en så alvorlig karakter, at de så behov for yderligere
tiltag, såsom en kritik af eller en bøde for forløbet. Datatilsynet
understregede, at de registrerede skulle informeres, hvilket allerede var sket inden modtagelsen af svaret fra datatilsynet, ligesom de omtalte bilag var blevet anonymiseret og gjort tilgængelige sammen med referaterne.
Sideløbende med henvendelsen til Datatilsynet indhentede FU
juridisk ekspertise med henblik på at udarbejde nye og mere
præcise retningslinjer for databehandling i organisationen, som
er blevet godkendt af FU. Retningslinjerne skal sikre, at det også
fremover skal være muligt at dokumentere krænkelser og angreb, som for eksempel seksuel chikane, men at Enhedslistens
medlemmer skal kunne føle sig trygge ved ledelsens behandling
af sagerne og have mulighed for at gøre indsigelse.

Klimaforhandlinger og uenighed om aftale om affaldshåndtering
På baggrund af de store klimamobiliseringer op til og under Folketingsvalgkampen, og i det hele taget udviklingen af tiltagende
store, stærke og radikale klimabevægelser, lykkedes det at få
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indarbejdet i ”Forståelsespapiret”, at CO2 udledningen i Danmark skal være reduceret med 70 % i 2030, set i forhold til niveauet i 1990 – en målsætning som størstedelen af Folketinget
også har tilsluttet sig. På den baggrund er regering og folketing
gået i gang med at forhandle klimahandlingsplaner inden for en
lange række områder. De dengang forestående forhandlinger
blev hen over efteråret og vinteren drøftet overordnet i HB. Siden
blev HB og FU ikke inddraget i de konkrete forhandlinger.
HB og FU blev heller ikke inddraget i forhandlingerne om affaldshåndtering, der blev afsluttet den 16. juni med indgåelse af
en aftale, hvor det store flertal af Folketingets partier var med
-inklusive Enhedslisten.
Medierne udråbte aftalen som en sejr for Enhedslisten, fordi
det var lykkedes at stoppe Klimaministerens plan om en massiv
privatisering af forbrændingssektoren, hvilket er korrekt. Men
prisen var, at kommunerne i løbet af en kortere årrække vil blive
afskåret fra at håndtere genanvendelsen af affaldet, hvilket et
mindretal af kommunerne gør i dag.
Det vakte heftig kritik fra nogle af Enhedslistens regions- og
kommunalpolitikere, fra vores kommunale græsrødder og fra
dele af HB og FU. Kritikken medførte, at der blev afholdt et ekstraordinært HB møde den 28. juni. Her var der en skarp debat
med kritik af aftalen og af folketingsgruppens håndtering af sagen. Der blev stillet et forslag om, at HB betragtede det som en
fejl at indgå aftalen, samt et forslag om at Enhedslisten skulle
kræve aftalen genforhandlet eller udtræde helt eller delvist af
den, fordi den indeholder omfattende liberaliseringer på affaldsområdet og privatisering af kommunale affaldssorteringsanlæg. Dette forslag blev stemt ned med 14 stemmer mod 8.
Uenighederne afspejlede sig også i en række ændringsforslag til
det forslag, som FU fremsatte på mødet. Flere af ændringsforslagene handlede om at skærpe kritikken af aftalen og af folketingsgruppens håndtering af sagen.
Flertallet afviste disse ændringsforslag og vedtog i stedet
med stemmerne 14 for, 7 imod og 2 der undlod, en udtalelse som
kritiserede dele af forliget, men som samtidig konkluderede, at
det ikke ville gavne klimaet eller Enhedslistens muligheder for at
forbedre aftalen, hvis Enhedslisten trådte ud.
HB´s vedtagelse anerkendte, at Enhedslisten havde været afgørende for at privatisering af forbrændingssektoren blev afvist,
men påpegede, at aftalen ville medføre en øget liberalisering af
affaldssektoren. Det er et tilbageskridt for Enhedslistens ønsker
om en forsyningssektor under folkelig og demokratisk kontrol, ligesom det vil svække Enhedslistens indsatser for at øge kommunernes indflydelse på og andel af affaldshåndtering.
Vedtagelsen udtalte kritik af, at folketingsgruppen i sin præsentation og kommunikation om aftalen ikke i tilstrækkelig grad
havde vedkendt sig at der var tale om et kompromis, som stort
set fjerner kommunernes mulighed for at drive genanvendelsesanlæg. Afslutningsvis imødeså HB et samarbejde med Folketingsgruppen og vores kommunale repræsentanter om, hvordan
man kan implementere aftalen bedst muligt, komme i offensiven på en af vores allervigtigste dagsordener, nemlig forsvaret
for offentligt ejerskab og folkelig indflydelse på samfundsvigtig
infrastruktur. Det skal være et centralt tema i de kommende
valgkampe.
HB konstaterede endelig, at Folketingsgruppen og FU havde
taget skridt til en bedre koordinering af de kommende klimaforhandlinger og en fælles debat om, hvordan vi takler de udfordringer, der ligger i disse forhandlinger.
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Det sidste er der allerede fulgt op på, ved de efterfølgende
HB-møder. HB har efter oplæg fra folketingsgruppen drøftet
strategien i klimaforhandlingerne, og i de afgørende forhandlinger på mange andre områder, som finder sted i efteråret og vinteren 2020-21.

Det Faglige Arbejde
Enhedslistens fagligt aktive var fra starten med til at debattere
og opbygge bevægelse og retning i forbindelse med OK forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2020. Der blev
gennemførte en åben OK konference i november 2019, hvor der
blev inviteret andre end Enhedslistemedlemmer til at debattere.
Der blev udarbejdet en ”Der er råd”-pjece, og vi understøttede
alle tværfaglige bestræbelser.
Der udviklede sig fra start en stærk tværfaglig OK bevægelse,
hvor aktive fagforeninger, arbejdspladser og tillidsrepræsentanter målrettet arbejdede på at gøre ”musketer-ed” og ”skulder-ved-skulder” til den bærende aktionsform. I modsætning til
OK 18 på det offentlige område lykkedes det ikke at få metoden
til at slå igennem på forbundsniveau. CO industri var stadig den
dominerende kraft, men hen mod slutningen stod det klart, at
der var en mulighed for enten gennem forhandling eller konflikt
at komme igennem med de rejste krav om at hæve lønniveauet
markant i bunden og bekæmpe social dumping
Men nedlukningen af landet den 11. marts betød, at mange i
realiteten ikke så konfliktvåbnet som en reel mulighed, og mæglingsforslaget blev vedtaget med et stort flertal.
Opgaven bliver nu at bygge videre på tværfagligt sammenhold, få musketer ed til at slå igennem og få spørgsmål om lønnen i bunden og spørgsmålet om arbejdstid til at være omdrejningspunkt ved de kommende forhandlinger i 2021 på det offentlige område og ved OK forhandlingerne på det private område i 2023.
Forberedelserne heraf er allerede i gang, og folketingsgruppens forslag om at der afsættes 5 milliarder til at hæve lønniveauet i bunden af skalaen for social-og sundhedsarbejde, er et
godt og positivt bidrag.
Coronakrisen har også betydet forsinkelser på andre områder. Indsatsen for opbygning af faglige netværk var rigtig godt i
gang siden sidste årsmøde og hen over vinteren men gik i stå i
marts.
Der er blevet skabt en række koordineringsudvalg, og der
lægges op til landsmøder i netværkene hen over efteråret og
den kommende vinter. De nye erfaringer med Zoommøder vil
blive brugt aktivt for at løse vores geografiproblemer i forhold til
mødedeltagelse.
Enhedslistens faglige medlemmer deltager aktivt i at opbygge
en faglig modstand mod højere pensionsalder og for rettigheder
til tidligere tilbagetrækning. Konkret er målet, at folketinget afstår fra at gennemføre en yderligere stigning af pensionsalderen
til 69 år. Der er på nuværende tidspunkt over 90 fagforeninger,
der er gået sammen om kravet ”#68 er mere end nok”.
Kravet om at skrotte budgetloven var også en del af forårets
aktiviteter mellem det faglige og kommunale, det er dog udskudt til senere grundet Corona. Men kampen vil blive genoptaget i forbindelse med revision af budgetloven i efteråret 2020.
I forhold til klimakampen har opgaven været at få den
grønne dagsorden til at fylde i fagbevægelsen og på arbejdspladserne. Det har drejet sig både om konkrete krav og bedre
koordinering mellem de faglige og de grønne organisationer.
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Folketingsgruppen har stillet forslag om, at folketinget optager
forhandlinger om at stoppe udhulingen af dagpengene. Enhedslistens faglige har deltaget i aktiviteter og aktioner for at få
stoppet udhulingen og få genoptjeningskrav og dagpengelængde forbedret.

Kommunal- og Regionsvalget i 2021
I april nedsatte HB en valgkampsledelse forud for næste års valg
til kommuner og regioner. Det er enormt vigtigt for os, at Enhedslisten opnår et godt resultat her, stiller op så mange steder
som muligt og med så mangfoldig en liste som mulig. Den nedsatte gruppe består af 13 medlemmer, som har udarbejdet et
kommissorium, og som også arbejder på at formulere et politisk
grundlag for en landsdækkende kampagne. På det kommunale
sommertræf, der blev afholdt i Middelfart i midten af august,
var den ene dag viet til begyndelsen af valgkampsarbejdet, der
naturligvis kommer til at indeholde kandidattræning, uddannelse af organizere, håndholdte indsatser målrettet udfordrede
afdelinger og steder, hvor vi stiller op for første gang, koordinering med SUF angående Skolevalg, Demokratiets Dag og meget
mere.

Grøn kampagne
Årsmødet i 2019 besluttede, at der skulle laves en større grøn
partikampagne, der skulle koordinere på tværs af partiet og udvikle grønne aktivistiske netværk i Enhedslisten indenfor forskellige områder. På baggrund af dette blev der afholdt et seminar
om grøn aktivisme, hvor der blev dannet flere forskellige grønne
netværk. Desværre blev de lokale netværkstræf udskudt på
grund af Corona, men de er undervejs og nås forhåbentlig inden
årsmødet. Der er allerede afholdt et på Sjælland. Kampagnegruppen er i god kontakt til de aktive i modstanden mod Baltic
Pipe. Der bliver arbejdet på engagement i bevægelsen for omstillingsbyer. På lidt længere sigt arbejdes der også på netværksdannelse og mobilisering omkring valg på et grønt grundlag, og der arbejdes med at koordinere med de faglige kampagner „Broen til fremtiden“ og „Skrot budgetloven“.

Antiracistisk bevægelse
Der er ingen tvivl om, at vi har alvorlige problemer med racisme
i det danske samfund. Det kommer til udtryk på alle niveauer af
samfundet, fra racistisk mobning i skolegården over dybt racistiske udtalelser fra et meget bredt spektrum af de politiske
partier til decideret racistisk vold og overfald.
Derfor er det særdeles positivt og tiltrængt at den antiracistiske bevægelse Black Lives Matter i USA har inspireret til en
blomstrende ny antiracistisk bevægelse i Danmark, der både
har taget form af store demonstrationer i en række byer men
også i en storm af vidnesbyrd i både etablerede medier og på
sociale medier, hvor mennesker, der oplever racisme i Danmark,
fortæller om deres oplevelser.
Det har også givet nye synergier og samarbejder med nogle af
de bevægelser, der i forvejen kæmpede imod forskellige aspekter af, hvordan racismen kommer til udtryk, herunder Almen
modstand, der kæmper imod ghettolovene og diverse bevægelser for flygtninges rettigheder. Enhedslisten har en stor rolle i at
støtte disse bevægelser og deltage aktivt i kampen mod racisme og for at forbedre vilkårene for diskriminerede mindretal.

Det internationale arbejde
Enhedslisten sendte en delegation til European Left-kongres i
Malaga 11-13. december 2019. Enhedslisten havde været meget
aktiv i at formulere kongresdokumentet og var også aktiv i at
formulere det kompromis om formandsstrukturen, som der blev
samlet omkring. Vi har deltaget i alle European Lefts ledelsesmøder, der fra begyndelsen af marts har været elektroniske.
Der er også blevet tid til en lille solidaritetskampagne med
fagforeninger i Ukraine, som er under hårdt pres fra regeringen
og det konservative flertal i parlamentet. Internationalt Udvalg
og Europa-politisk Udvalg, samt tænketanken Transform har
holdt møder på Zoom, og der kommer nogenlunde ligeså mange
deltagere som altid – men langt bedre geografisk fordelt.
Et udvalg under HB har samlet en stribe indlæg fra kammerater,
der har eller har haft ansvaret for EU arbejdet, som optakt til den
diskussion om EU, som HB foreslår, vi tager op til årsmødet i 2022.
Den Internationale situation har været domineret af Corona
krisen – en række skumle sager er fortsat, men er gledet under
radaren – som fx krigen i Yemen. I Danmark har befolkningen
nogenlunde holdt skindet på næsen, mens de fattige i en række
lande i Afrika, Sydamerika og Indien lider voldsomt under nedlukningen.
Corona pandemien har vendt op og ned på EU’s politik, hvor
et flertal af EU’s konservative kræfter har bøjet sig og accepteret, at EU optager fælles lån for at løse nogle af de problemer,
pandemien medfører.
Enhedslisten har kritiseret den måde, EU løser den opgave på,
og påpeger, at de fleste penge vil gå til firmaer og kun en meget
lille del til sundhedsvæsenet, og at EU fortsat kræver neoliberale
”reformer” for at hjælpe landene. EU har også lavet en ”European Green Deal”, som rummer smukke ord, men desværre ikke
vil medføre den nødvendige reduktion af C02 udslippet.
Coronaen har givet Trump mange problemer, og vi venter i
spænding på resultatet af det amerikanske præsidentvalg.
Enhedslisten har fortsat solidaritetsarbejdet med Palæstina
og kurderne og har fortsat fokus på udviklingen i Latinamerika.
I løbet af perioden har HB haft besøg af vores repræsentant i
Europa-Parlamentet, Nikolaj Villumsen. Arbejdet dernede er forsat nyt, og partiet er stadig ved at finde sine ben i det politiske
landskab på Europæisk plan.

Uenighed om FN-mission i Mali
Den nyvalgte HB blev på sit konstituerende møde lige efter årsmødet kastet ud i en svær opgave nemlig at tage stilling til et
forslag fra regeringen om at sende et Herkules-fly og nogle jægersoldater til Mali.
Da der var tale om en militæroperation, skulle folketingsgru
ppen have et mandat til første behandlingen i folketingssalen af
regeringens forslag. Det blev et meget langt møde. HB skulle forholde sig til sagen ud fra de principper, der blev vedtaget på
årsmødet 2011 efter krigen i Libyen, nemlig følgende:
- At Enhedslisten forud for en beslutning har foretaget en selvstændig og grundig analyse af situationen og de involverede
politiske og økonomiske interesser, med inddragelse af såvel
uafhængig ekspertise som partiets egne udvalg og eksperter.
- At interventionen har et præcist og utvetydigt FN-mandat,
- At interventionen ikke bliver brugt af stormagterne til at sikre
deres interesser i området eller gennemtvinge et regeringsskifte i deres favør.
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Der var enighed om, at Enhedslisten ikke kunne støtte forslaget
om et dansk militærbidrag i form af jægersoldater til den franske operation Barkhane. Der var ikke noget FN-mandat til den
mission, der var stærke kolonimagtsinteresser involveret, og Enhedslisten går ikke ind for en styrket militær alliance med Frankrig.
Men der var uenighed om støtte regeringens forslag om at
sende et Herkules fly til Mali til rådighed for FN’s Minusma-mission.
Det store flertal i HB mente, det var inden for vores principper,
da flyet ikke skulle bruges til militære operationer, da der var et
klart FN-mandat, og at missionen kunne bidrage til en smule
stabilitet i et meget ustabilt og farligt område, hvilket også ville
muliggøre humanitær hjælp. Flertallet mente, at det var vigtigt
at bakke op om implementering af fredsaftalen, afvæbning, beskyttelse af civile og monitorering af menneskerettighedssituationen, og at det ville være bedre med FN som aktør i området
end at overlade det til franske koloni-interesser.
Over for det stod et forslag fra mindretallet, som afviste
støtte til Minusma-missionen, begrundet i at Fransk militær stadig agerede selvstændigt i Mali, at der ikke var klare retningslinjer for det udsendte personels opgaver, rettigheder og pligter og
at bidraget ikke ville gavne freden i landet på længere sigt.
Situationen i Mali er yderst kompliceret efter årtiers fransk imperialistisk kolonial misforvaltning og på grund af klimaforandringer, der skaber tørke og hungersnød i hele Sahel området
syd for Sahara. Der er en fredsaftale i Mali siden 2016, men ikke
rigtig fred mellem regeringen og islamiske militsgrupper i det
nordlige Mali. Statsstrukturerne, bortset fra militæret, er brudt
sammen, og regeringen har på ingen måde kunnet sikre selv basale behov for befolkningen. Regeringen er også kommet i konflikt med bevæbnede selvhjælps- og selvforsvarsgrupper i befolkningen i det centrale Mali og er blevet beskyldt for nepotisme og korruption. Ovenikøbet er Mali center for konflikter, der
breder sig ud i hele regionen og flygtningestrømme op i Europa. I
august blev regeringen så væltet af et kup og erstattet af en ny
militærjunta, som blandet andet FN og Amnesty International
har fordømt.

Bevilling til netmediet Solidaritet
På årsmødet i oktober 2019 fik HB til opgave at forhandle en
samarbejdsaftale med netmediet Solidaritet og i givet fald at
give en bevilling på i alt 1,2 mio. over 3 år. Grundlaget for bevillingen var, at der skulle indgås en samarbejdsaftale med en
række betingelser for et årligt tilskud på 400.000 kr., som der tages stilling til hvert år. Blandt betingelserne er, at Enhedslisten
ikke lider alvorlige valgnederlag eller på anden måde får en alvorlig svækkelse af sin økonomi, og at Solidaritets vedtægter,
organisation og redaktionsprincipper fortsat er demokratiske.
Samarbejdsaftalen blev indgået den 7. december 2019, og de
første kr. 400.000 blev enstemmigt bevilliget. Solidaritet fungerer
– og vi opfordrer alle til at tjekke mediet på solidaritet.dk.

Partikampagne: Fremtiden er Vores
Inden sommerferien besluttede HB af søsætte en kampagne, der
skulle rumme dels det grønne i forbindelse med klimamarch,
men også generelt kan bruges som aktivistisk og politisk løftestang frem mod kommende kommunal-, folketings- og Europaparlamentsvalg.
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En mindre gruppe ansatte har arbejdet med dette hen over
sommeren, og det har ind til videre resulteret i kampagnen
”Fremtiden er Vores”, hvor materialer i skrivende stund er i trykken. I den forbindelse vil der blive taget højde for årsmødets beslutning om at trykke to klimafoldere om henholdsvis landbrug
og transport, men det ved redaktionens slutning ikke afklaret i
hvilken form.

Organisationen, Corona og digital aktivisme
Rotationsordningen omfatter også vores ansatte. På den baggrund har vi måttet sige farvel til vores sekretariatsleder på
landskontoret og byde velkommen til en ny. Vi har også fået ny
sekretær for FU/HB. Derudover har vi måttet sige farvel til vores
mangeårige økonomi- og regnskabsansvarlige, og sagt velkommen til en ny. Fra Hovedbestyrelsen skal der lyde en stor tak til
alle for indsatsen og et varmt velkommen til de nye kræfter.
Arbejdet på landskontoret har imidlertid ikke været på pause
af den grund. I løbet af perioden har der været afholdt Faglig
Landskonference, Fremtidsfabrik i Århus og København, Grøn
Fremtidsfabrik, Kommunalpolitisk konference og en medlemstur
til Bruxelles. Arrangementerne har været velbesøgte med mellem 25 og 120 deltagere. Ud over de ovennævnte var der planlagt Ungdomsfestival og Afdelingstræf i foråret. De blev dog aflyst på grund af Covid-19.
Endelig har vi holdt sommerlejr for ca. 80 personer – der var
nedsat deltagerantal grundet Corona-virus, så der var lang venteliste og udsolgt på 3 dage.
Ligesom alle andre har også partiet og HB’s arbejde været
påvirket af de forholdsregler, pandemien har medført. Der har
gennem hele perioden været afholdt de nødvendige møder, der
skulle men via digitale platforme – HB har mødtes oftere, men
holdt kortere møder end vanligt.
Vi har i løbet af perioden siden pandemiens begyndelse afholdt 31 digitale megamedlemsmøder, som samlet set har haft
mere end 2000 deltagere. Over 1000 af dem var forskellige mennesker. Det har både været med oplægsholdere fra HB og Christiansborg og hyggelige indslag som fx banko.
Vi afholdt digital 1.maj-arrangement med 750 registrerede
deltagere og op til 420 samlet på én gang. Der var tale fra Pernille Skipper, internationale hilsner, faglige taler, hilsen fra SUF og
fra Ø-afdelinger over hele landet og en solidaritetsindsamling.
Der er ingen tvivl om, at vi og andre har lært meget af at
være tvunget til at være kreative med de digitale løsninger. Det
har gjort det muligt at deltage for medlemmer, der normalt er
hindret af forskellige fysiske, psykiske eller sociale udfordringer,
og det har givet en større fleksibilitet for alle med pakkede kalendere og mange andre forpligtigelser.
Vi vil tage disse erfaringer med os, og så vidt muligt bruge vores nye viden om det digitale til at nå bredere ud til vores medlemmer.
Samtidig har det været udfordrende at behandle emner, der
for manges vedkommende er hjerteblod, over et digitalt medie,
hvor man ikke kan aflæse hinandens kropssprog. Det skal vi
som politisk organisation også lære af. Fysiske møder og debat
giver bedre mulighed for at aflæse tonefald og intentioner, og
det bør man have in mente, når man anvender digitale medier
til behandling af tunge politiske emner. Her skal vi også være
åbne for at lære og blive klogere, så vi får det bedste med fra
begge verdener.
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Samarbejdet i HB, FU og samarbejdet med folketingsgruppen
Som beskrevet har der i perioden til tider været store uenigheder i HB og FU. Det har også medført et nyvalg undervejs. Samarbejdet med folketingsgruppen har heller ikke været optimalt,
hvilket specielt viste sig i forbindelse med aftalen om affaldshåndtering. Manglen på koordinering mellem folketingsgruppe
og HB viste sig også, da HB vedtog en politisk udtalelse ”Fællesskab er vejen ud af coronakrisen” på sit møde i april. Samtidig
arbejdede folketingsgruppen med en plan for vejen ud af krisen,
hvilket FU og HB først meget sent blev informeret om og de to
papirer koordineret. Til gengæld har forløbet omkring aftalen
om affaldshåndtering været et wake-up-call for alle. Det har i
hvert fald haft den positive virkning, at der i slutningen af årsmødeperioden er kommet en fælles forståelse med folketingsgruppen og HB om, at det er nødvendigt, vi rykker sammen og
løbende drøfter de store politiske udfordringer, vi står over for som også rummer rigtig gode muligheder for, at Enhedslisten
kan sætte dagsorden og trække i den politiske førertrøje for
venstrefløjen.

Det kommende år
Alt i alt har det været en turbulent periode, som vi ikke kunne
forudse indholdet af ved sidste årsmøde. Men vi har lært meget,
ikke mindst at befolkningen også har reageret positivt på Corona-krisen og bakket op om sammenhold og fællesskab – grundholdninger som giver en god klangbund for Enhedslistens politik.
Vi må tage det med, vi kan bruge: Lære af de digitale løsninger
og hvordan de kan bruges inkluderende og sammenkoble Corona-krisen med den grønne omstilling og kravet om social retfærdighed. Det er nu, der skal handles! Overforbruget og den

ekstreme overproduktion giver leveforhold, som gør store befolkningsgrupper særligt sårbare overfor pandemier, klimaforandringer og fortsat udnyttelse og udbytning. Enhedslisten har
bud på løsninger, og det skal vi blive ved med at kommunikere
ud, nu hvor virkeligheden for alvor banker på.
Der er til dette årsmøde udarbejdet et nyt forslag til politisk
retning for Enhedslistens arbejde i de kommende år, nemlig:”Sammen ud af krisen – sammen om ny og bedre fremtid”.
I dette forslag beskriver vi, hvordan vi ønsker en social retfærdig og grøn vej ud af krisen og kommer med pejlemærker til,
hvordan vi opnår dette. I arbejdsplanen beskrives det, hvordan
vi i fællesskab med den øvrige venstrefløj, arbejderklassen og
bevægelserne sætter retningen i det kommende år. Det kræver,
at hele partiet engagerer sig i at oplyse om den politiske retning
og de konkrete initiativer, og det kræver, at vi alle deltager aktivt i kampen.
Historisk set har tingene sjældent udviklet sig så hurtigt som
nu. Verden i morgen kan se ganske anderledes ud, og de politiske muligheder det åbner for, stiller store krav til os som parti
og venstrefløj. Vi må og skal sætte retning, hvis fremtiden skal
være grøn, retfærdig og solidarisk.
Dette stiller store krav til den kommende HB som politisk ledelse – om at sætte retning og vise vej. Det stiller også store
krav til os alle om at søge enighed om de fælles mål, og hvordan vi når dem.
Vi ønsker alle et godt årsmøde!
Enhedslistens Hovedbestyrelse den 29. august 2020
Vedtaget med 19 stemmer for og 5 imod
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2.1 HOVEDBESTYRELSENS ØKONOMISKE BERETNING 2019-20
Økonomisk Beretning 2019-2020

Regnskabet for 2019

Som organisation er et politisk parti jo lidt specielt hvad angår
økonomi; Hvert femte år har vi en større udgift til Europa parlamentsvalget, hver fjerde år har vi en mindre udgift til Regionsog Kommunalvalgene (om end de fleste udgifter ligger i afdelinger og regioner) og derudover har vi en udgift på mere end tre
millioner til folketingsvalg – der kan komme stort set når som
helst og mindst hvert fjerde år.
Særligt FV påvirker vores økonomi på to forskellige måder;
dels selve valgkampen (som vi sparer op til ved at hensætte
uforbrugte midler hvert år), dels ved at selve resultatet påvirker
vores økonomi efterfølgende i ganske voldsom grad – i form af
partistøtte og i form af partiskat fra FT-medlemmer.
Vi har derfor (og skal have) hensat relativt store midler så vi til
enhver tid vil kunne finansiere en valgkamp. Men vi har yderligere behov for at have hensættelser så vi har økonomi til en
eventuel omstillingsperiode i det tilfælde at valget (som i 2019)
fører til faldende partitilskud pga. faldende stemmetal. Det kan
diskuteres hvor store disse hensættelser skal være (om de for
eksempel skal kunne dække en hel eller delvis fastholdelse af
aktiviteter og ansatte i en hel valgperiode – eller om vi umiddelbart skal tilpasse udgiftsniveauet (som det stort set blev gjort
efter valget i 2019).
HB har nedsat en økonomigruppe, der jævnligt (kvartalsvist)
mødes for at drøfte status for økonomien, regnskab og budgetter. FU og HB følger også økonomiens status løbende og justerer
evt. på budgetposter.
Gruppen består af Astrid Vang Hansen, Benny Dall, Bruno Jerup
og Laura Kofod, men har pga. corona og ansættelsen af ny økonomi- og regnskabsansvarlig ikke mødtes ofte i perioden.

I 2019 er der afholdt både europaparlamentsvalg og folketingsvalg. Udgifterne til dette er som planlagt taget af de henlagte
midler.
Enhedslisten fik ved folketingsvalget i 2019 et lidt dårligere resultat end sidst, og der blev i den forbindelse foretaget nogle
økonomiske ændringer. Dette kunne ske uden problemer, da Enhedslisten igennem de seneste år har opbygget en solid egenkapital.
Udgifter og indtægter i 2019 har i store træk fulgt de beslutninger, der er taget i arbejdsplan og budget. Dog har aktiviteterne været noget mindre, idet mange kræfter er gået til folketingsvalget. Der har også være færre kursusaktiviteter, foruden
at nogle aktiviteter er overført til 2020.
Regnskabet for 2019 viser et underskud før hensættelser på
321.934,19 og et akkumuleret overskud på ca. 6,5 mio. kr.
Det lykkedes under valgkampen at indsamle de budgetterede
støttepenge til kampagner.
Udgifterne til Folketingsvalget og EP-valget når op på knap 5
mio. kr. Til gengæld var der færre udgifter til andre aktiviteter.
Dog har der været flere udvalgsseminar.

Ny situation efter valget og budget 2020
Enhedslisten har grundet Corona krisen haft mindre aktivitet og
færre udgifter i første halvdel af
2020 end budgetteret; dele af disse aktiviteter og udgifter vil
blive realiseret i efteråret – men langt fra alle. HB har derfor i lyset af barselsorlov(er) og indkøring af ny økonomiansvarlig og
ny sekretariatsleder besluttet at prioritere yderligere 250.000 til
vikardækning.
Vedtaget af Hovedbestyrelsen
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2.2 Fremmødestatistik for Hovedbestyrelsen

13.-14. juni

28. juni

8. aug

22.-23. august

21,25

30. maj

20,5

9. maj

8.-9- februar

21

18.-19. april

7. dec

21

4. + 8. april

21. nov

22

marts aflyst

2.-3. nov

Antal HB-medlemmer til stede

6. oktober

2.2 FREMMØDESTATISTIK FOR
HOVEDBESTYRELSEN

0

25,5

24,5

25

22

24

24

21,5

24,15
1

Allan Ahmad

HB-medlem

92%

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Anders Olesen

HB-medlem

92%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

1

Anne Hegelund

HB-medlem

92%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Astrid Vang Hansen

HB-medlem

77%

1

0,5

0

1

1

1

1

1

0

0,5

1

1

1

Benny Dall

HB-medlem

90%

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0,75

1

Bruno Jerup

HB-medlem

96%

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Finn Sørensen

HB-medlem

85%

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

Jonas Paludan

HB-medlem

85%

1

1

0,5

1

1

1

0

0,5

1

1

1

1

1

Khadra Farah*

HB-medlem

67%

1

0

1

1

0

1

-

-

-

-

-

-

-

Lasse Olsen

HB-medlem

62%

1

0,5

0

0

1

1

1

1

0

0,5

1

0

1

Laura Kofod

HB-medlem

96%

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Line Barfod

HB-medlem

87%

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

0

0,75

Lone Degn**

HB-medlem

93%

0,5

1

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

-

-

Louis Jacobsen

HB-medlem

69%

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

Louise Hvelplund

HB-medlem

92%

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mai Villadsen

HB-medlem

83%

1

1

0,5

1

0

1

0,75

0,5

1

1

1

1

1

Maja Albrechtsen

HB-medlem

98%

1

1

1

1

0,75

1

1

1

1

1

1

1

1

Marianne Frederik***

HB-medlem

100%

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Mikael Hertoft

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Morten Riis

HB-medlem

88%

0,5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Peder Hvelplund

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pelle Dragsted

HB-medlem

92%

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

Rasmus Vestergaard

HB-medlem

81%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0

0,5

0,5

Sinem Demir

HB-medlem

92%

0,5

1

1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Trine Henriksen

HB-medlem

99%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,9

Trine Simmel

HB-medlem

90%

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0,75

1

Vibeke Sypli****

HB-medlem

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Frederikke Hellemann

HB-suppleant

69%

0

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

* Udtrådt april 2020
** Udtrådt agust 2020
*** Indtådt april 2020
**** Indtrådt august 2020

Årsmøde 2020

19

2.3 Vedtægtsnævnets beretning 2019-20

2.3 VEDTÆGTSNÆVNETS
BERETNING 2019-20
Medlemmer:
Stine Brix, Sigurd Lyk, Bue Nielsen.

Opgaver:
Vedtægtsnævnet er ansvarligt for fortolkning af landsorganisationens vedtægter. Det har ikke kompetence til at fortolke afdelingernes og de regionale strukturers vedtægter og procedurer,
ud over hvor bestemmelser i disse handler om forhold, som
også er behandlet i landsorganisationens vedtægter.

Fortolkning af vedtægterne i perioden:
Vi har efter en henvendelse fra forretningsudvalget konstateret,
at vedtægterne ikke giver grundlag for en stillingtagen til, om et
årsmøde kan afholdes som et digitalt møde. Men et eventuelt
digitalt årsmøde skal naturligvis overholde alle vedtægtsbestemmelser om årsmøder (herunder bestemmelserne i vedtægternes §§ 7, 8, 10, 19, 21, 22 og 23).
Vi har på forespørgsel fra forretningsudvalget om en FU-ansvarlig, betalt ved frikøb i fem timer om ugen, skal betragtes
som ansat i Enhedslisten med de deraf følgende konsekvenser
for sammensætningen af HB og FU (vedtægternes §8, stk. 3 og
stk. 14), fastslået, at frikøb i det nævnte omfang er noget andet
end ansættelse i vedtægternes forstand. Det er imidlertid ikke
forudset i vedtægterne, at en FU-ansvarlig lønnes eller frikøbes.
En varig ordning med en frikøbt eller lønnet FU-ansvarlig forud-
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sætter derfor, at der skabes vedtægtsmæssig dækning herfor.
Vi har på forespørgsel fra to medlemmer fastslået, at et nationalt udvalg ikke er forpligtet til at inddrage regionsbestyrelserne, når det opretter lokale underudvalg (vedtægternes §16,
stk. 5), og at lokale underudvalg er åbne for alle medlemmer af
Enhedslisten (vedtægternes §16, stk. 8).
Vi har på forespørgsel fra forretningsudvalget og fra et medlem om beregningen af partiskatten af eftervederlaget for folketingsmedlemmer (vedtægternes §19, stk. 1) fastslået, at det lønbegreb, der skal anvendes i denne sammenhæng, er ’løn inkl.
pension’.

Fortolkningsoversigt:
Vedtægtsnævnet laver løbende oversigter over sine afgørelser
om de gældende vedtægter, som vedtægtsnævnet gennem
årene har truffet. Den gældende oversigt (fra 29. oktober 2019)
findes på Enhedslistens hjemmeside, se
https://org.enhedslisten.dk/vedtaegter/vedtaegtsnaevnetsfortolkninger-af-enhedslistens-vedtaegter
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3.0 HOVEDFORSLAG: ENHEDSLISTENS VEJ UD AF KRISEN
1
2

SAMMEN UD AF KRISEN – FOR SOCIAL TRYGHED
OG GRØN OMSTILLING

3

Corona-udbruddet og den økonomiske krise vil stille det inter5 nationale såvel som det danske samfund over for store udfor6 dringer i de kommende år. Enhedslistens medlemmer og folke7 valgte vil i folketinget, kommuner, regioner og overalt hvor folk
8 mødes, deltage i kampen for at ingen efterlades på perronen.
9 Og vi vil arbejde for at vi kommer ud på den anden side med
10 en ny og mere bæredygtig, demokratisk og solidarisk økonomi.
4

11

Fra et fiske- og madmarked bredte en virus sig i slutningen af
13 2019 ud over verden og forvandlede sig til en dødelig global
14 pandemi. Hovedopgaven har i de seneste måneder været at be15 grænse spredningen og sætte befolkningens sundhed først. For
16 Enhedslisten har det samtidig været afgørende, at indsatsen
17 ikke satte retssikkerheden over styr.
Corona-udbruddet har som et forstørrelsesglas tydeliggjort
18
19 værdien af stærke velfærdssamfund med fri og lige adgang til
20 sundhedspleje, og betydningen af et stærkt socialt sikkerheds21 net. I lande med privat velfærd og dårlig social beskyttelse, har
22 virussen spredt sig hurtigere og været langt mere dødelig. Ud23 bruddet har også vist, at det politiske system og vores fælles24 skab kan handle hurtigt og tage kollektivt ansvar, når det er
25 nødvendigt. Men det har også vist, at mange års nedskæringer
26 og markedsstyring i vores sundhedssektor havde konsekvenser
12

for vores beredskab og evne til at handle hurtigt. Det er vigtige
erfaringer at tage med, når vi i den kommende tid skal sikre, at
alle kommer gennem krisen, og når økonomien skal genopbygges.

27
28
29
30
31

ALLE GENNEM KRISEN

32

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 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 aller vigtigste 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. I den private sektor har mange fag- og ufaglærte – ansatte i supermarkeder, fødevarevirksomheder og chauffører opretholdt arbejdet – alene
pga. deres vitale betydning for samfundsøkonomien.
Det var vigtigt, at Enhedslisten sammen med regeringen og
resten af folketinget hurtigt vedtog hjælpepakker, der sikrede
lønmodtageren kompensation under nedlukningen. Men uanset
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hjælpepakker er tusinder blevet fyret og flere vil følge. Det store
antal nye arbejdsløse, gør det desto mere presserende at få
3 lappet de huller som årtiers nedskærings-reformer har klippet i
4 det sociale sikkerhedsnet. Det er ikke arbejdernes skyld, at der
5 ikke er job til alle, og vi har krav på et værdigt liv – også under
6 økonomiske kriser.
7
Dagpengedækningen skal efter års udhuling sættes op. Ingen
8 skal miste dagpengeretten uden at være blevet tilbudt et job,
9 eller en uddannelse, og optjeningskravet for dagpenge skal ned
10 på tre måneder. Fattigdomsydelserne, den gensidige forsørgel11 sespligt, og andre forringelser af forholdende for syge og ar12 bejdsløse, skal øjeblikkeligt afskaffes. Og der skal gøres op med
13 kontrol, tvang og ydmygelser i beskæftigelsessystemet. Et
14 stærkt social sikkerhedsnet gør os alle sammen stærkere. Når
15 konsekvenserne af en fyreseddel ikke er økonomisk ruin, står vi
16 stærkere overfor arbejdsgiverne i kampen for bedre løn og ar17 bejdsforhold.
18
Den stigende ledighed blandt unge gør det også desto mere
19 vigtigt at få stoppet forhøjelsen af pensionsalderen og sikre ret
20 til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden man er slidt ned.
21 På den måde kan vi på én gang sikre ret til en værdig alderdom
22 og skabe plads på arbejdsmarkedet for de unge.
1

2

23
24
25

EN GRØN, DEMOKRATISK OG RETFÆRDIG VEJ
UD AF KRISEN

Pandemien har udløst en global økonomisk krise, med lukning af
27 millioner af arbejdspladser, udbredt fattigdom og øget global
28 sult. Krisen vil med stor sandsynlighed vil blive dyb og langvarig.
29 Det skyldes, at den globale kapitalistiske økonomi allerede in30 den udbruddet var på vej mod en ny nedtur. Efter Finanskrisen
31 vendte verden tilbage til samme uregulerede globale rov32 dyrs-kapitalisme, som havde forårsaget den. Nye spekulative
33 bobler blev pustet op, og uligheden steg til nye højder. For at
34 holde den usunde spekulative økonomi i gang har centralban35 kerne sænket renten og sendt milliarder af kroner ind i finans36 sektoren. Det har skabt en gældsat og ustabil økonomi, som
37 kun ventede på et bump på vejen, som ville vælte den.
38
I de kommende år vil der foregå en hård politisk kamp om kri39 sens samfundsmæssige eftervirkninger. Den økonomiske elite vil
40 arbejde for en tilbagevenden til nyliberalismens status quo, og
41 autoritære kræfter vil misbruge krisen til nye angreb på mindre42 tal, demokrati og frihedsrettigheder. Enhedslisten vil sammen
43 med alle progressive kræfter kæmpe imod autoritære tenden44 ser. Vi vil benhårdt afvise at vende tilbage til en fejlslagen og
45 uretfærdig nyliberalistisk økonomi, eller til et økonomisk system,
46 som truer vores klima og biodiversitet.
47
I stedet skal vi frem. Frem mod en langt mere bæredygtig, de48 mokratisk og solidarisk økonomi, som skaber muligheder og fri49 hed for alle.
26

50
51

EN SOLIDARISK ØKONOMI

Vi skal under ingen omstændigheder begå de samme fejl som
53 efter finanskrisen, hvor bankerne blev reddet, mens regningen
54 blev betalt af angreb på lønmodtagernes rettigheder og ned55 skæringer på velfærden. Det var ikke bare asocialt, men var
56 også med til at forlænge krisen, og opbygge de ubalancer og fi57 nansielle bobler, som Corona-udbruddet har prikket hul på.
58 Denne gang skal velfærden bygges op, ikke brydes ned. Der skal
59 ansættes mange flere kollegaer til velfærdens helte. Og lønnen
60 for de lavestlønnede private og offentligt ansatte skal op. Men
52
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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 vi bygge 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.
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.
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. Det giver os en unik mulighed for at
rette investeringerne mod den grønne omstilling. Vi skal understøtte brancher, teknologi og aktiviteter, der bringer os i retning
af det fossil-frie samfund. 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. Vi skal derfor fastholde vores unikke tradition for kollektivt ejerskab i forsyningssektoren.
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 har vi i endnu højere grad lært at værdsætte naturen og de grønne områder i vores byer. Det skal vi
tage med videre i kampen for biodiversitet og beskyttelse af natur og grønne områder.
Vi vil samtidig kæmpe for en nedsættelse af arbejdstiden. Det
skaber plads til arbejdsløse kollegaer, og nedbringer både nedslidning, stress og klimabelastning, fordi profit omdannet til fritid ikke forurener.

EN DEMOKRATISK ØKONOMI
Vi skal væk fra en økonomi, hvor de fleste afgørende beslutninger tages på direktionsgange af mennesker, som ingen har
stemt på. I stedet skal vi opbygge en økonomi med langt mere
demokratisk indflydelse til borgere, forbrugere og medarbejdere.
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 pro-
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fithensyn mindre. Af samme årsag er det presserende at få oprettet demokratiske alternativer til de private finansvirksomhe3 der, så borgere, kommuner og virksomheder ikke tvinges i ar4 mene på finanskapitalen. Mange kommuner ønsker også at
5 træde ud af mere eller mindre lyssky bankforbindelser, men i
6 øjeblikket har de ingen alternativer. Enhedslisten arbejder derfor
7 for en offentlig bank, på linje med den Girobank, der tidligere
8 fungerede.
9
Samtidig skal vi give både medarbejdere, forbrugere, lokal10 samfund og kommuner bedre muligheder for at overtage og
11 drive virksomheder, som er truet af konkurs eller opkøb fra fx
12 udenlandske kapitalfonde. Flere fællesejede virksomheder kan
13 begrænse uligheden og øge almindelige menneskers demokrati14 ske indflydelse. Begrænsningerne for offentlig produktion skal
15 fjernes, og kommuner og regioner skal understøttes i at tage ud16 liciterede opgaver hjem til fællesskabet.
17
Vi har under krisen igen set hvordan private patenter og mo18 nopoler har bremset udviklingen af vacciner og medicin, og pro19 duktionen af nødvendige værnemidler og behandlingsudstyr. I
20 Danmark har privatiseringen af vores vaccine-produktion efter21 ladt os uden evne til selv at masseproducere en kommende
22 vaccine. Det er afgørende, at vi får vaccine- og medicinproduk23 tion tilbage på fællesskabets hænder, ligesom produktion af af24 gørende værnemidler og medicin ikke skal overlades til marke25 det. Samtidig skal Danmark internationalt arbejde for, at paten26 ter og kapitalinteresser ikke kommer til at stå i vejen for, at vac27 ciner og behandling kommer ud til alle – ikke mindst udviklings28 landene.
1

2

29
30

ENHEDSLISTEN OG REGERINGEN

Den økonomiske krise og kampen om hvem der skal bære byr32 derne, vil uden tvivl føre til en skærpet klassekamp og stærkere
33 politiske modsætninger. Efter finanskrisen så vi, hvordan Social34 demokratiet i Danmark ligesom i resten af Europa allierede sig
35 med højrefløjen om en nedskæringspolitik, der ramte arbejder36 klassen hårdt. Dette svigt har medvirket til at give autoritære,
37 udemokratiske og racistiske kræfter vind i sejlene i mange
38 lande.
39
Det er en hovedopgave for Enhedslisten at sikre, at denne ud40 vikling ikke gentager sig. Og vi er klar. Efter erfaringerne med
41 den seneste socialdemokratiske regering, der øgede uligheden
42 og utrygheden for lønmodtagerne, gennemførte vi en grundig
43 debat om vores fremtidige rolle som parlamentarisk grundlag.
44 Debatten førte til vedtagelse af en ny parlamentarisk strategi,
45 der indebar, at vi kun ville støtte dannelsen af en socialdemo46 kratisk regering, hvis det skete på grundlag af en klar aftale om
47 regeringens politiske linje.
48
Det var denne strategi, der sammen med stærke folkelige be49 vægelser under valgkampen førte til det forståelsespapir, som
50 dannede grundlaget for Mette Frederiksens regeringsdannelse.
51 Forståelsespapiret indeholder både en række forpligtelser –
52 herunder ikke mindst aftalen om en 70% reduktion af Co2-ud53 ledningen, og om investeringer i velfærden. Men også nogle
54 klare røde linjer, som regeringen skal holde sig indenfor: Ulighe55 den må ikke stige, den sociale tryghed må ikke forringes, og
56 skatten skal ikke sænkes mere for de rigeste.
57
Det var på dette mandat, at vi accepterede dannelsen af
58 Mette Frederiksens regering. Det ændrer den nuværende krise
59 ikke ved. Tvært imod er det i krisetider endnu vigtigere at stå på
60 arbejderbefolkningens side. Derfor vil Enhedslistens årsmøde slå
31

klart og tydeligt fast over for regeringen, at Enhedslistens støtte
– også fremover - er betinget af, at den lever op til aftalerne i
forståelsespapiret.
På en række områder, der ikke er dækket af forståelsespapiret, vil Enhedslisten fortsat udgøre en skarp opposition. Det
gælder fx modstanden 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. Og det
gælder ghettolovene, som stresser mennesker i almene boliger
og vil medføre, at gode boliger bliver revet ned eller solgt.

SAMMEN KAN VI SKABE EN BEDRE FREMTID
Den kapitalistiske økonomi har vist sig ude af stand til at løse
de centrale udfordringer, vi 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 den økonomi, 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
studenter-bevægelsen, lejerbevægelsen og alle de andre bevægelser og fællesskaber, der arbejder for forandringer til fordel
for flertallet.
Enhedslisten vil også styrke vores samarbejde med venstreorienterede partier og progressive bevægelser i Norden, Europa og
resten af verden, for en ny og mere retfærdig økonomi – lokalt
og globalt.
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Sammen, frem mod en ny grøn, demokratisk og solidarisk økonomi
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3.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL 3.0

3.0.1 S. 21 EFTER LINJE 17 INDSÆTTES
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. Uagtet
at det var de sidste ofre for den virus der blev bragt til Danmark, holdt den parlamentariske højrefløj sig ikke tilbage med
at gøre indvandrerne til syndebukke og skydeskive.
Stillet af Torben Conrad & Tony Selvig,
Fagligt Landsudvalg, sekretariatet

3.0.2 S. 21 LINJE 23-24
Udbruddet har også vist, at det politiske system og vores fællesskab
Ændres til: Udbruddet har også vist at det politiske system og
fællesskabet

devarevirksomheder 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.
Stillet af Torben Conrad & Tony Selvig Fagligt Landsudvalg, sekretariatet

3.0.6 S. 21 LINJE 47
... tor har mange fag- og ufaglærte – ansatte i supermarkeder ...
Ændres til: ... tor har mange fag-og ufaglærte i produktionsvirksomheder, i supermarkeder ...

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.7 S. 22 LINJE 4 - 6 SLETTES
Begrundelse

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.4 S. 21 LINJE 28
erfaringer at tage med, når vi
Ændres til: erfaringer at tage med når Folketinget, regionsråd og
kommunalbestyrelser

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.8 S.22 LINJE 7 - 17 ÆNDRES TIL
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, så levefoden for
den der har mistet arbejdsevnen bliver på niveau med hendes
jævnaldrende. 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.

Begrundelse

3.0.5 S. 21 LINJE 46-49
I den private sektor har det været ansatte i supermarkeder, fø-
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Ændringerne vil give bedre sammenhæng i vor social- og arbejdsmarkedspolitik. * Niveau bør være DP max på 1990 niveau
løntalsreguleret til 2020. Ændringerne vil ”kun” rulle samfundet

3.1 Ændringsforslag til 3.0

tilbage til Svend Auken tiden. Men de vil være kvalitative forbedringer.

”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

Stillet af Poul Krogsgaard (Aarhus Vest), Viggo Jonasen (Aarhus Vest), Jo
Falk Nielsen (Aarhus Syd), Jan Olesen (Aarhus Øst), Karen Nygård (Aarhus Vest), Freddy Jensen (Aarhus Vest), Solveig Munk (Aarhus Nord), Allan
Krautwald (Svendborg), Anette Højmark (Aarhus Vest), Kit Aastrup (Aarhus Nord), Gro Nielsen (Aarhus Syd), Signe Bischoff (Lyngby), Hans Jørgen
Vad (Aarhus Vest), Gert Møller (Aarhus Øst), Marti Williams (Aarhus Vest),
Inger Marie Just (Aarhus Øst), Martin Skov Petersen (Aarhus Nord)

Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.12 S.22 LINJE 47
I stedet skal vi frem.
Ændres til: Enhedslisten vil en anden vej.

Begrundelse

3.0.9 S. 22 LINJE 15
... står vi stærkere ...
Ændres til: ... står fagbevægelsen stærkere ...

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.13 S.22 LINJE 48
... som skaber muligheder og frihed for alle.
Ændres til: som skaber muligheder og engagement hos alle.

Begrundelse

3.0.10 S. 22 EFTER LINJE 17 INDSÆTTES
Enhedslisten vil derfor arbejde for en grundlæggende omstrukturering af både dagpengesystemet og kontanthjælpssystemet,
med alle deres forgreninger af for eksempel sygedagpenge,
særyddelser for de der falder ud af dagpengesystemet og for
flygtninge/indvandrere. Løsningen på alle disse problemer er
indførelse borgerløn.
På den baggrund skal der igangsættes en struktureret landsdækkende debat- og møderække om borgerløn med udgangspunkt i både lokalafdelingerne og regionerne. Dette arbejde diskuteres på Årsmødet 2021, hvor det vedtages at nedsætte et
delegeretmøde med beslutningsret om et samlet program om
borgerløn i sensommeren/efteråret 2021.
Stillet af Søren B. Andersen, Kim Pors, Lisbeth Petersen, Lasse P. N. Olsen, Rosalina Svane Christensen, Torben Skovgaard, Helle Junker og
Svend Elming, Susanne Flydtkjær og Per Clausen. alle Aalborg.

3.0.11 S. 22 LINJE 18 - 22 ÆNDRES TIL
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.

Frihed er et slagord, mens engagement peger på redskab, som
skal sikre udvikling og deltagelse af at overvældende flertal af
borgere. Desuden flugter det med redskabskassen i verdensmålene, hvor individuel og kollektiv adfærdsændring er en af de
fire hjørnepæle.
Stillet af Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

3.0.14 S. 22 LINJE 52
Vi skal under ingen omstændigheder ...
Ændres til: Det danske samfund skal under ingen omstændigheder ...

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Begrundelse

3.0.15 S. 22 LINJE 59 - 60

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede

Og lønnen for de lavestlønnede private og offentligt ansatte skal
op.
Ændres til: Og Enhedslisten støtter helhjertet kampen for at lønnen for de lavestlønnede privat og offentlig ansatte skal op
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Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

mumsnormeringer. 25 mia. er et svimlende beløb ift. fx de 500
mio., der blev afsat for 2020 – men også ift. de kun 1,6 mia., som
det vil stige til frem mod 2025.
Stillet af Freddy Jensen (Århus Vest), Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Jan
Olesen( Århus Vest), Jo Falk Nielsen (Århus Syd), Karen Nygård (Århus
Vest), Peter Iversen (Århus Vest), Poul Krogsgård (Århus Vest), Rune Jakobsen (Århus Nord), Ulla Bøwadt (Århus Vest), Viggo Jonasen (Århus Vest)

Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.16 S. 22 LINJE 63
Det skal vi bygge videre på ved at ...
Ændres til: Det skal der bygges videre på ved at ...

3.0.20 S.22 EFTER LINJE 71 INDSÆTTES
Enhedslisten vil i alle internationale sammenhænge arbejde for
et opgør med skattely og hvidvask.

Begrundelse
Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.21 S. 22 LINJE 75 - 76
3.0.17 S.22 EFTER LINJE 66 INDSÆTTES
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.
Stillet af Torben Conrad & Tony Selvig Fagligt Landsudvalg, sekretariatet

Danmark skal igen tage flere kvoteflygtninge. Slettes

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.18 S.22 EFTER LINJE 66 TILFØJES
Folkepensionen skal genoprettes, så mennesker der alene har
folkepension som forsørgelsesgrundlag, kan leve et økonomisk
mindre fattigt liv end det nu er tilfældet. Niveauet bør være
22.000 kr/md.
Stillet af Kit Aastrup (Århus Nord) og Viggo Jonasen (Århus Vest)

3.0.19 S. 22 EFTER LINJE 71 INDSÆTTES
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.

Begrundelse
Vi skal blive meget bedre til med konkrete tal at udfordre denne
’der-er-ikke-råd’-snak, som får det til at lyde som om, der er
tale om økonomiske naturlove, at der fx ikke er råd til mini-
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3.0.22 S. 22 LINJE 83 - 86
Det giver os en unik mulighed for at rette investeringerne mod
den grønne omstilling. Vi skal understøtte brancher, teknologi og
aktiviteter, der bringer os i retning af det fossil-frie samfund.
Ændres til: I Enhedslisten ser vi det som en unik mulighed for at
rette investeringerne mod den grønne omstilling. Brancher, teknologi og aktiviteter, som bringer os i retning af det fossil-frie
samfund, skal understøttes.

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.1 Ændringsforslag til 3.0

3.0.23 S. 22 LINJE 94

3.0.26 S.22 SLUTNINGEN AF LINJE 95 ÆNDRES TIL

Vi skal derfor fastholde vores unikke tradition for kollektivt ejerskab i forsyningssektoren.
Ændres til: Den unikke tradition for kollektivt ejerskab i forsyningssektoren skal fastholdes

forsynings- og affaldssektoren.
Stillet af Torben Conrad & Tony Selvig Fagligt Landsudvalg, sekretariatet

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

3.0.27 S. 22 LINJE 100
... tur-projekter som Baltic Pipe skal skrinlægges.
Ændres til: ... tur-projekter som Baltic Pipe skal skrinlægges gennem internationalt pres.

Begrundelse
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.24 S.22 EFTER LINJE 95 INDSÆTTES
„Derfor skal de allerede privatiserede sektorer, bl.a. Dong og telesektoren tilbage under demokratisk kontrol, ligesom årsmødet
konstaterer, at det netop indgåede forlig med privatisering af
store dele af affaldshåndteringen hæmmer den grønne omstilling og ikke er i overensstemmelse med Enhedslistens politik og
principper.“
Stillet af Lene Rygaard Jessen, Jeppe Milthers, Ebbe Rand Jørgensen,
Marie Juhl, Fedai Celim, Stig Larsen, Ulla Elsted Jensen, Helge Bo Jensen. Alle Albertslund

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.28 S. 22 LINJE 101 - 104 ÆNDRES TIL
Under Corona-krisen 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.

Begrundelse

3.0.25 S. 22 EFTER LINJE 95 INDSÆTTES
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.

Begrundelse
Forslaget er en påmindelse om, at Ø ALTID i ord og handling skal
medtænke fælleseje og maksimal indflydelse til borgere og lønarbejdere ved grøn omstilling. Vedr. landbrugsreform henvises til
Øs udspil om økologisk jordbrugsfond jf. f.eks. 2.3. 2017.

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.29 S. 22 LINJE 105
Vi vil samtidig kæmpe for en nedsættelse af arbejdstiden
Ændres til: Enhedslisten støtter kampen for nedsættelse af arbejdstiden

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Stillet af Gorm Gunnarsen (Amager Vest og Søren Kolstrup (Lolland)
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3.0.30 S.22 LINJE 105 - 108 ÆNDRES TIL
Vi vil samtidig kæmpe for en nedsættelse 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.
Stillet af Torben Conrad & Tony Selvig Fagligt Landsudvalg, sekretariatet

3.0.31 S. 22 LINJE 111 - 114 ÆNDRES TIL
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.

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

ter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.34 S. 23 LINJE 17 - 25
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.
Ændres til: Under krisen har private patenter og monopoler har
bremset udviklingen af vacciner og medicin, og produktionen af
nødvendige værnemidler og behandlingsudstyr. I Danmark har
privatiseringen af vaccine-produktion forhindret masseproduktion af en kommende vaccine. Vaccine og medicinproduktion
skal tilbage på offentlige hænder, ligesom produktion af afgørende værnemidler og medicin ikke skal overlades til markedet.

Begrundelse
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.32 S. 23 LINJE 1 “AF SAMME ÅRSAG…”
- 8 ÆNDRES TIL
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.
Sinem Demir (Nordvest), Anders Hadberg (Brønshøj-Husum), Lasse P. N.
Olsen (Aalborg), Søren Kolstrup (Lolland)

3.0.33 S. 23 LINJE. 9 - 11
Samtidig skal vi give både medarbejdere, forbrugere, lokalsamfund og kommuner bedre muligheder for at overtage og drive
Ændres til: Medarbejdere, forbrugere, lokalsamfund og kommuner skal have bedre muligheder for at overtage og drive
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Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.35 S. 23 LINJE 33 - 35
Efter finanskrisen så vi, hvordan Socialdemokratiet i Danmark ligesom i resten af Europa allierede sig med højrefløjen ...
Ændres til: Efter finanskrisen allierede Socialdemokratiet i Danmark ligesom i resten af Europa sig med højrefløjen ...

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Begrundelse

3.0.36 S.23 LINJE 48 - 71 UDGÅR OG ERSTATTES
AF

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sig-

“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 genopret-

Årsmøde 2020

3.1 Ændringsforslag til 3.0

ning 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 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 corona-krisen. 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 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)

3.0.37 S. 23 LINJE 60 - 63 ÆNDRES TIL
Derfor vil Enhedslistens årsmøde slå klart og tydeligt fast over
for regeringen, at Enhedslistens støtte – også fremover - er betinget af, at den ikke skærer i velfærden, forringer den sociale
tryghed eller omfordeler til fordel for de rigeste.

Begrundelse
Selvom forståelsespapiret bestemt indeholder en række fremskridt sammenlignet med Thorning regeringen, så skal vi ikke begrænse os til blot at kræve at regeringen lever op til aftalerne i
forståelsespapiret. Forståelsespapiret har også huller i sig som
regeringen kan forsøge at udnytte til at skære i velfærden, ligesom at det også indeholder mere reaktionære elementer vi ikke
skal forsvare og kræve at regeringen overholder. F.eks. så vi under sidste finanslovsforhandlinger, at regeringen mente at de
godt kunne droppe taxameterløftet til universiteterne uden at
det var i modstrid med forståelsespapiret, og dermed på 1 år
gennemføre en nedskæring svarende til mere end hvad den borgerlige regering skar på 5 år. Ligeledes indeholder forståelsespapiret et oplæg til en række stramninger på udlændingeområdet
og en fortsættelse af den borgerlige regerings kurs overfor kvoteflygtninge, hvor ministeriet kan vælge at Danmark ikke skal
modtage kvoteflygtninge uden at forhøre sig i Folketinget.
Stillet af Niklas Zenius Jespersen (Nordvest), Jeppe Krommes-Ravnsmed (Vanløse), Andreas Bülow (Brønshøj-Husum), Lasse Bertelsen (Holbæk), Bo Stefan Nielsen (Tårnby-Dragør)
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3.0.38 S. 23 EFTER LINJE 63 INDSÆTTES

3.0.41 S. 23 LINJE 69 - 71

Med Enhedslisten nye rolle kommer også et nyt ansvar. Enhedslisten
er i kraft af sin position som parlamentarisk grundlag for regeringen,
og repræsenteret i kommunalbestyrelser og regionsråd ikke bare et
arbejderparti, men også arbejdsgiver for de ansatte i den offentlige
sektor. Det ansvar skal bruges. Enhedslisten skal arbejde for at den
enighed som afspejles i forståelsespapiret også prioriteres i forhold
til de offentlige overenskomster. Enhedslisten skal have fokus på ligeløn, lavtløn og grøn omstilling også i sin rolle som rød arbejdsgiver.

Og det gælder ghettolovene, som stresser mennesker i almene
boliger og vil medføre, at gode boliger bliver revet ned eller solgt
Ændres til: 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.

Stillet af Torben Conrad & Tony Selvig Fagligt Landsudvalg, sekretariatet

3.0.39 S.23 EFTER LINJE 63 TILFØJES
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 opbakning har sendt en
sværm af tomme, forurenende indenrigsfly i luften som misforstået hjælp for SAS og DAT.

Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.42 S. 23 LINJE 69 EFTER ARBEJDSKRAFT INDSÆTTES
Det gælder en fortsat insisteren på menneskerettighederne i
Udlændingecenter Sjælsmark og Ellesø og i behandlingen af
borgerne.

Begrundelse

Stillet af Enhedslisten Gladsaxe

Regeringen har ikke flaget med menneskerettighederne. I den
fortsatte klimakamp og kamp mod økonomisk ulighed og rå
magt er menneskerettighederne/handicapkonventionen/flygtningekonventionen m.fl. det humanitære kort, som kan perspektivere og retfærdiggøre en stålsat holdning.

3.0.40 S. 23 LINJE 64 - 71 ÆNDRES TIL

Stillet af Enhedslisten Faaborg-Midtfyn

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. Og det
gælder ghettolovene, som stresser mennesker i almene boliger
og vil medføre, at gode boliger bliver revet ned eller solgt.

Begrundelse
Vi skal ikke begrænse vores opposition til regeringen til de områder der ikke er dækket af forståelsespapiret, vi skal også
kræve en mere rød politik på f.eks. velfærdsområdet og flygtningeområdet end det der er indskrevet i forståelsespapiret.
Stillere af Stillet af Niklas Zenius Jespersen (Nordvest), Jeppe Krommes-Ravnsmed (Vanløse), Andreas Bülow (Brønshøj-Husum), Lasse
Bertelsen (Holbæk), Bo Stefan Nielsen (Tårnby-Dragør)
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Begrundelse
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3.0.43 S.23 EFTER LINJE 71 TILFØJES
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.
Stillet af Enhedslisten Gladsaxe

3.0.44 S.23 EFTER LINJE 71 INDSÆTTES
Højrefløjens svar på krisen er mere af de sidste årtiers fejslagne
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 demo-

3.1 Ændringsforslag til 3.0

kratisk 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.

”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.

Begrundelse

Vi kan sammen skabe et samfund ...
Ændres til: Det store flertal af mennesker kan sammen skabe et
samfund ...

I den kommende periode vil modsætningerne i samfundet og de
politiske kampe om vejen ud af krisen skærpes. Den socialdemokratiske mindretalsregering vil forsøge at spille partierne til
venstre og højre ud mod hinanden. Her er det ikke nok kun at
henvise til forståelsespapiret. I den situation er det afgørende at
skabe en forståelse i befolkningen for, at der ikke længere kun
er én dominerende økonomisk politik. Der er opbrud i, hvordan
vi tænker samfundsøkonomi, og der findes et alternativ til de
sidste årtiers fejlslagne økonomiske politik. Der er reelt et valg
mellem to veje ud af krisen og vi tilbyder en anden vej ud af krisen end de sidste årtiers spare- og liberaliseringspolitik. Det er
derfor regeringen og ikke os, der står med et valg. Det er den
fortælling, vi skal have frem for at positionere os bedst muligt i
de kommende politiske kampe og for at skabe håb og forståelse
i befolkningen og bevægelserne for, at der er et alternativ og at
Enhedslisten går forrest i den kamp.
Stillet af Esben Bøgh Sørensen (Aarhus Nord)

3.0.45 S. 23 LINJE 75 - 77
centrale udfordringer, vi står overfor. Den øger uligheden i velstand og magt, kører vores klode med kurs mod klima-afgrunden ...
Ændres til: centrale udfordringer menneskeheden står overfor.
Den øger uligheden i velstand og magt, kører kloden med kurs
mod klima-afgrunden

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget
benyttede ”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten
og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for
os selv.

Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.47 S. 23 LINJE 81

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.48 S. 23 LINJE 105 - 108 ÆNDRES TIL
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.

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
”vi” er. Jeg har forsøgt at lade ” vi” være Enhedslisten og har derfor omskrevet en række andre ”vi”er. Vi skal tale for os selv.
Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

Stillet af Anders Taarnby Thomsen Helsingør

3.0.46 S. 23 LINJE 79 - 80
Det er ikke naturkræfter, der har skabt den økonomi,
Ændres til: Det er ikke naturkræfter, der har skabt det økonomiske system,

Begrundelse
Nogle af ændringsforslagene går på undladelser, f. eks manglende omtale af skattely og utilstrækkelig omtale af ghettoloven
og den internationale sammenhæng. Andre ændringsforslag sigter mod, så vidt muligt, at klargøre, hvem det meget benyttede
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4.0 INDKOMNE FORSLAG

1
2

4.1 FORSLAG OM
DEMOKRATIUDVIKLING

3
4

INDKOMNE FORSLAG SOM HOVEDBESTYRELSEN INDSTILLER AT BEHANDLES I DEN KOMMENDE HOVEDBESTYRELSE.
DET DREJER SIG OM FIRE FORSLAG TIL UDTALELSER:

Demokrati og folkestyre

Enhedslisten vil arbejde for at gøre det politiske system mere
6 demokratisk og folkeligt. Folketingets sammensætning afspejler
7 ikke længere befolkningens sammensætning og de politiske
8 partier repræsenterer hver sin gruppe af vælgere og partistøt9 ter, uden hensyntagen til fællesskabets interesser. Det har
10 mange vælgere indset og det har betydet faldende tilslutning til
11 at deltage i den politiske proces. For at modvirke denne tendens
12 vil Enhedslisten arbejde for at udvikle et borgerting, der bliver
13 det demokratiske modstykke til den partistyrede parlamenta14 risme, som folketinget repræsenterer. Et borgerting sammen15 sættes af tilfældigt og repræsentativt udvalgte borgere, der har
16 sæde i tinget for en tidsbegrænset periode, uden mulighed for
17 genvalg. Borgertinget skal fungere som et andetkammer til fol18 ketinget, ved at det kan blokere for lovforslag fra folketinget og
19 selv stille nye lovforslag. Borgertinget vil ligeledes kunne blokere
20 for regeringsbeslutninger og have hjemmel til, at indlede under21 søgelser af politikere og regeringens forvaltning af regerings22 magten.
24

Begrundelse

Borgerdemokrati i form af et borgerting er i virkeligheden et et26 partisystem, altså et socialistisk demokrati. Man stemmer ud fra
27 egen overbevisning, som det er nævnt i grundloven. Man rådslår
28 i borgertinget om de beslutninger, man skal træffe ud fra kon29 sensus og ikke hvad partiparolen lyder (og den bagvedliggende
30 partistøtte befaler), man træffer beslutninger, der gavner alle
31 menneskers tilværelse, uden særinteresser kommer til at domi32 nere. Kun et borgerting kan skabe de forandringer som venstre33 fløjen aldrig fik gennemført, selv da man havde en historiske
34 chance i 70’erne for bl.a. at indføre økonomisk demokrati. Et
35 borgerting vil kunne tilvejebringe en folkelig opbagning til en
36 mere lighedsskabende og bæredygtig politik. Borgerting er et
37 politisk columbusæg, der kan blive vejen i mod alt det, vi arbej38 der for, vi skal blot samle det op.
Forslaget tænkes placeret som et nyt politikområde, sammen
39
40 med enhedslistens andre politikområder.
25

41
42

32

Stillet af Just Worm (Holbæk)
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4.2 ØGET FOKUS PÅ RACISME OG ET ANTIRACISTISK PERSPEKTIV ENHEDSLISTENS
POLITISKE ARBEJDE

49
50
51
52
53

Forslag til udtalelse

54

Direkte og indirekte racisme i dens meget forskelligartede fremtrædelsesformer er i stigende grad blevet en del af dagens
Danmark – indenfor staten, hos myndigheder, i institutioner og i
partier og grupperinger på den yderste højrefløj.
Den viser sig i lovgivningen, i retsvæsnet, i skole- og uddannelsessystemet, i sundhedsvæsnet, på arbejdsmarkedet og i
mange helt almindelige hverdagssituationer.
Der er ingen tegn på, at regeringen vil ændre markant på den
udlændingepolitik, som den tidligere borgerlige regering gennem
årene har strammet og strammet, og som med lov 140 har fået
sin seneste udmøntning.
Flygtninge får kun midlertidigt ophold i Danmark. De skal ikke
integreres og have mulighed for at opbygge et værdigt liv i sikkerhed, men derimod hjemsendes til deres sønderbombede
hjemlande.
Internationale flygtningerettigheder vil kun udgøre en ringe
beskyttelse for den enkelte flygtning, da det tilstræbes, at myndighederne går til ’grænsen af Danmarks internationale forpligtelser’.
EU’s og dermed Danmarks flygtningepolitik accepterer umenneskelige forhold i flygtningelejre i Grækenland og Libyen, og
man ser stiltiende til, at kroatiske grænsevagter skyder på flygtninge og presser dem tilbage over grænsen til Bosnien – i strid
med gældende EU-regler.
Familiesammenføring er blevet stedse vanskeligere, og opnåelse af permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab er
forbeholdt de få med fast arbejde og høje dansksproglige færdigheder.
Ghettopakken er udtryk for en tydelig etnisk opdeling af befolkningsgrupper, hvor betegnelsen ’vestlig’ - ’ikke vestlig’ danner
grundlag for racistisk stigmatisering, eksklusion og brud på princippet om lighed for loven.
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4.0 Indkomne forslag

Partier og grupper med racistiske og indvandrerfjendske grundholdninger og retorik er i ytringsfrihedens navn blevet accepte3 ret og normaliseret.
4
Grupperinger på den yderste højrefløj nationalt som internati5 onalt vækker opsigt med deres voldelige optræden og racistiske
6 attentater.
7
Racismen er blevet synlig - og det er skræmmende, at vi nær8 mest har vænnet os til den.
9
Vi ønsker ikke et polariseret samfund af modborgere, men et
10 samfund af medborgere, der kan leve et værdigt liv på lige vil11 kår. Det kræver en særlig indsats.
12
Derfor opfordrer Enhedslistens Antiracistiske Udvalg, at der
13 sættes fokus på racismen, og at antiracismen aktivt tænkes ind
14 i Enhedslistens politiske arbejde – på alle niveauer.
1

2

15
16

Stillet af Enhedslistens Antiracistiske Udvalg

17

sten støtter og fremmer sådanne bevægelser og rækker hånden
frem til samarbejde.
Vi siger nej til Baltic Pipe gasledningen - nej til flere motorveje
og broer - også Kattegatbroen - nej til oprustning. Nej til gyllelandbrug med stor forurening og få arbejdspladser.
I stedet skal vi have:
· Bedre og billigere kollektiv transport - også i udkants Danmark.
· Et net af billige tog over hele Europa - også om natten.
· Renovering og energisikring af den gamle boligmasse.
· Solceller på mange offentlige bygninger.
· Stop for nedrivninger af almene boliger.
· Ja til økologiske brug - fra landbrug der sviner meget med få
hænder til økologisk landbrug med mange arbejdspladser.
· Bedre byplanlægning, så vi får tæt mellem hjem og arbejde.
· Klimaregnskab for alle aktiviteter i samfundet.
· Fred på jord.

18
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4.3 GØR KLIMAKAMPEN REALISTISK!
Forslag til udtalelse

23

Næsten hele folketinget stod bag ved aftalen om en bindende
klimalov. Aftalen fastlægger at vi skal nå en 70% reduktion af
drivhus gas udledningerne i 2030 og klimaneutralitet i senest
2050. Det er en stor sejr. EU kommissionen har også lavet en ny
grøn aftale, hvor man vil opnå stop for netto udledning i 2050.
Det er fordi klimaspørgsmålet er kommet i centrum af den internationale, folkelige bevidsthed.
Men tro ikke at alt er godt.
I februar, få uger efter at EU havde offentliggjort den grønne
aftale, vedtog EU parlamentet investeringer på 29 milliarder
Euro, som vil binde EU til sorte, fossile brændstoffer langt ud i
fremtiden. En af disse gasledninger er Baltic Pipe, som skal gå
gennem Danmark. Denne ledning er blevet godkendt både af
den nuværende regering og af den forrige - men den har aldrig
været behandlet demokratisk i Folketinget eller i en større offentlig debat. EU betaler langt fra det hele. Danmark skal betale
omkring 7 milliarder kroner for en gasledning vi ikke har brug for.
Hele blå blok er samlet i en lobby for motorveje og broer. Regeringen har foreløbig skudt spørgsmålet til hjørne - en halv sejr,
men kun en halv.
Københavns Lufthavn skal udvides.
Forsvaret fortsætter med at opruste i Danmark og internationalt: Forsvaret er en kæmpe klimasynder og med de øgede forsvarsudgifter kommer der mere co2 udslip.
Nedrivningen af gode boliger i alment byggeri, som skal erstattes af nyt betonbyggeri rammer ikke bare mennesker, men
også klimaet.
Store biler er blevet billigere. Den borgerlige regering satte afgifterne ned. Den socialdemokratiske har ikke sat dem op endnu.
Kort sagt der er en enorm forskel på de smukke ord om at redde
klimaet og så den daglige politik, hvor meget fortsætter ”ligesom det plejer”. Hvis klimamålene skal være realistiske, så skal
samfundet holde op med at opføre sig dumt - nu og i fremtiden.
Klima realisme er at stoppe projekter, der forøger udledningen
af co2. Forandringen kommer ikke fra toppen - det kommer kun,
hvis befolkningen går sammen i folkelige bevægelser og aktiviteter, som tvinger den kæmpe kursændring igennem. Enhedsli-
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Stillet af Mikael Hertoft (Østerbro)

21

24

61

4.4 TRYGHED I BOLIGEN – EN MENNESKERET

82
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Forslag til udtalelse

85

Æresboliger, Stiftelse for tjenestefolk, skuespillerboliger, aftægtsboliger. Det har i mange hundrede år været kendt at ville man
sikre andre, så skaffer man dem en tryg bolig.
Trygheden er vigtig for ens velbefindende og for at vi kan rekonvalescere os efter arbejde.
Almennyttig boliger og boligreguleringsloven tog i sidste århundrede over fra privat godgørenhed og sikrede lejerne en bolig hvor man kunne bo i tryghed. fri for istandsættelser med
spekulation for øje og fri for stor overraskende huslejestigninger.
Siden 90’erne er det gået i den anden retning og grådighed er
blevet prioriteret højere end tryghed. Med stigende huslejer og
stigende priser på ejer- og andelsboliger til følge.
Mere end 22 ugers sygdom kan tvinge en boligejer ud af sin bolig, de må sælge og leve af pengene inden de kan få hjælp. Hvis
man i den situation tror at kommunen hjælper med en billig bolig, tager man fejl. Mange kommuner har solgt de boliger der blev
bygget for at afhjælpe bolignøden og det er blevet mere end
vanskeligt at finde en lejebolig der kan betales. Nogle kommuner
holder sig end ikke tilbage for at sanktionere borgeren så hæftigt
at der ikke er penge til husleje og borger bliver boligløs.
Adgangen til almene boliger begrænset med ”fleksibel udlejning” og andre diskriminerende regler. *Modtager du en af de laveste ydelser (f. Eks. som nogle hjemløse ) så kan du end ikke
blive skrevet op til en bolig, fordi indkomsten er for lav.* I det
private udlejningsbyggeri er den omkostningsbestemte leje blevet undermineret; først blev ejendomme med få boliger fritaget,
så boliger bygget efter 1992, med paragraf 5,2 blev der åbnet en
ladeport til spekulation med istandsættelser.
Resultatet er stadig stigende huslejer og utryghed i boligen
breder sig for alle; Hvad kan jeg gøre hvis jeg skal flytte? Når
børnene flytter hjemmefra og der er for meget plads? Hvis indkomsten svigter? Hvis jeg bliver syg? Alle der kan, holder fast i
deres bolig med mindre bevægelighed på boligmarkedet tilfølge
og dermed dårligere udnyttelse af boligmassen. Resultat: unødvendigt byggeri som belaster klimaet.
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4.0 Indkomne forslag

Ændringen af paragraf 5 stk 2 er et lille skridt i retning mod trygheden. Den fjerner mulighederne for istandsættelser med kort3 sigtet spekulation for øje og huslejenævnet får en større rolle
4 ved fastsættelse af huslejen. Det giver lille plus på tryghedskon5 toen. Men det er ikke nok. Har ejer tålmodighed nok, kan man
6 stadig spekulerer i renoveringer for at hæve huslejen.
7
Politikerne skal støve forskningsrapporter fra sidste århund8 rede af og igen forstå vigtigheden af tryghed i boligen. Derefter
9 må de sørge for at grådighed og mistroiskhed bliver erstattet
10 med tryghed for alle borgere.

EN FRIGØRELSESKAMP FOR ALLE

Begrundelse:

70

11

LGBTQ dagsorden fylder stadig mere i offentligheden, såvel som
på Christiansborg. Det er vigtigt, at Enhedslisten fortsat er en
aktiv spiller i arbejdet med at sikre bedre vilkår og rettigheder
for LGBTQ personer, og at vores politik følger med udviklingen
på området.
Selvom der er stigende politisk bevågenhed på LGBTQ området, afspejler mange politiske positioner og holdninger et perspektiv på LGBTQ udfordringer som individuelle problemer, der
kan løses med kampagner og dialogkaffe. For forslagsstillere giver LGBTQ spørgsmålet anledning til en grundlæggende samfundskritik med fokus på de strukturer der begrænser menneskers frihed. Derfor fremsættes nedenstående udtalelse.
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Stillet af Birthe Lauridsen, John Graversgaard, Solveig Munk, Tina
Vejby, Gert Møller, Kit Mosegaard Bruun, Alle medlemmer af boligpolitisk udvalg.
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4.5 LGBTQ KAMPEN ER EN VIGTIG DEL AF ENHEDSLISTENS FEMINISME

20
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Forslag til udtalelse

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

Enhedslisten kæmper for alle menneskers ret til at leve som dem,
25 vi er. Ingen skal angribes, udelukkes eller diskrimineres på grund af
26 hvem vi elsker, eller hvordan vi udtrykker vores køn og identitet.
27
Enhedslisten er et feministisk parti og arbejder for et samfund
28 hvor frihed, ligeværd og lige muligheder gælder for alle. Derfor
29 er LGBTQ kampen en vigtig del af Enhedslistens feminisme.

24

Enhedslisten mener, at mennesker har ret til, selv at definere deres køn og udtrykke det frit. Vi arbejder for at forbedre lovgivningen så LGBTQ personer beskyttes bedre mod diskrimination og
reelt sikres samme rettigheder som resten af befolkningen. Vi arbejder for et uddannelses- og sundhedssystem og et arbejdsmarked der kan rumme menneskers forskellighed. Vi ønsker et
samfund og demokrati hvor alle kan deltage frit og på lige vilkår.
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ET OPGØR MED SKADELIGE SAMFUNDSSTRUKTURER

INDKOMNE FORSLAG SOM HOVEDBESTYRELSEN
ANBEFALER AT BEHANDLE UNDER BUDGET:
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4.6 MEDLEMSBLAD 10 GANGE OM ÅRET
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Bestyrelsen for Enhedslisten Aarhus Vest har på sit møde 23. januar besluttet at sende følgende forslag til behandling på årsmødet:
”Medlemsbladet skal udgives 10 gange årligt og indeholde en
afdeling med indlæg fra medlemmerne.
Medlemsbladet udsendes i en trykt udgave til alle medlemmer
– undtagen dem, der aktivt vælger kun at modtage det i en digital udgave.”
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RET TIL AT FØLE SIG TRYG

LGBTQ personer er i større risiko for at blive udsat for hadfor51 brydelser, har ofte begrænset og ulige adgang til sundhedsvæ52 senet, og mange oplever, at de ikke kan være sig selv på ar53 bejdsmarkedet, internettet, eller når de færdes andre steder i
54 det offentlige rum.
55
At blive fysisk eller psykisk angrebet eller diskrimineret på
56 grund af sin identitet – på grund af hvem man er – rammer sær57 ligt hårdt. Enhedslisten kæmper for et samfund hvor alle kan
58 færdes trygt, leve og elske som vi vil, uden at frygte for konse59 kvenserne.

Stillet af John Jessen (Aarhus Vest) for bestyrelsen for Enhedslisten
Aarhus Vest
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Overalt i verden, såvel som i Danmark, har LGBTQ personer rin35 gere muligheder, rettigheder og trivsel sammenlignet med den
36 heteroseksuelle, ciskønnede del af befolkningen. I Danmark
37 kæmper særligt transpersoner i langt højere grad med depres38 sion, angst og ensomhed sammenlignet med resten af befolk39 ningen. Omkring en fjerdedel har forsøgt selvmord og endnu
40 flere udøvet selvskadelig adfærd. Særligt transpersoner med et
41 non-binært kønsudtryk har vanskelige kår i et samfund, der
42 fortsat bygger på snævre og stereotype kønskategorier. Faktisk
43 føler hver femte ung, at de har svært ved at lave op til samfun44 dets forestillinger om, hvordan ”drenge” og ”piger” bør være. LG45 BTQ kampen er således et vigtig opgør med skadelige strukturer,
46 der forhindrer mennesker i at leve frie og gode liv.
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Stillet af: Sarah Glerup (Frederiksberg), Ditte-Marie Thejsen (Odder),
Rasmus Vestergaard Madsen (Århus Nord), Anna Berg (Nørrebro Park),
Ibrahim Benli (Herlev) & Frederik Julius Dahler (Ydre Nørrebro)
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4.7 FORSLAG OM BELØB TIL FOLKEBEVÆGELSEN

112
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Enhedslisten anerkender, at Enhedslisten på sit årsmøde i 2016
lovede Folkebevægelsen mod EU en andel af de økonomiske
midler, der udløses ved repræsentation i EU-parlamentet, som
svarer til Folkebevægelsens andel af valgforbundets stemmer.
Enhedslisten er et parti, som gør hvad vi siger og som holder
sine løfter.
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4.0 Indkomne forslag

Folkebevægelsens andel af valgforbundets stemmer udgjorde
godt 40% og Folkebevægelsen skal derfor også have hvad der
3 svarer til 40% af de ekstra midler som Enhedslisten fik rådighed
4 over, som følge af de stemmer, der blev afgivet på valgforbun5 det. Dette svarer til 1,12 mio. kr. årligt.
6
Dette beløb overføres følgelig årligt til Folkebevægelsen mod
7 EU i indeværende valgperiode. Allerede bevilgede og overførte
8 midler jf. årsmødebeslutning på årsmødet 2019 på 470.000 kr.
9 modregnes.
10
Enhedslisten vil optage drøftelser med Folkebevægelsen m.h.p
11 at opnå en aftale om, at eventuelle tab i indtægter til Enhedsli12 sten - som følge af tilbagegang ved fremtidige Folketingsvalg i
13 perioden (stemmepenge, partiskat) – også skal medføre en til14 svarende reduktion (målt i procent) i tilskuddet til Folkebevæ15 gelsen mod EU.
16
Udgiften finansieres gennem omprioriteringer i Enhedslistens
17 samlede centrale økonomi. Den konkrete udmøntning foretages
18 af HB.
1

2
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Stillet af Allan Krautwald (Svendborg), Anita Lund Høg (Odense), Erik
Kempf (Odense), Freddy Jensen (Århus Vest), Gert Møller (Århus Øst),
Gunna Starck (Indre by), Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Heidbra Jonsdottir (Favrskov), Helena Jørgensen (Helsingør), Henrik Skaaning (Nordvest), Henrik Guldborg Bøge (Fredensborg-Hørsholm), Henrik Svagin
(Odense), Hermand Pedersen (Roskilde), Jan Olesen (?), Jan Spangenberg (Vanløse), Johannes Duclos Lindstrøm (Rødovre), Jens Lund Hansen (Bornholm), Jens Peter Kaj Jensen (Madrid), Jette Frydendahl
(Odense), Jo Falk (Århus Syd), John Graversgaard (Århus Syd), Johan
Juhl Thomsen (Vejle), Julie Wetterslev (Nordvest), Karen Nygård (Århus
Vest), Kim Schultz Frederiksen (Odense), Lars Mogensen (Esbjerg), Lisbeth Sand (Randers), Magne Pihl (Gentofte), Magnus Frank Dekov Brix
(Rødovre), Maja Irene Føgh (Indre by), Margit Kjeldgaard (Helsingør),
Marianne Grann (Randers), Marianne Petersen (Esbjerg), Marianne
Thorius Ruskjær, Odense, Martin Mørch, Skive, Martin Skov Petersen,
Århus, Morten Lisberg (Odense), Morten Pabst Petersen (Assens), Niels
Overgaard Hansen (Skive) , Ole Bach (Valby), Paw Nielsen (Middelfart),
Poul Krogsgaard (?), Rasmus Underberg Pinnerup (Nordvest), Rene Rafn
(Århus Øst), Reza Javid (Odense), Sabrina Louise Christiansen (Esbjerg),
Sejer Folke (Stevns), Ulf V. Olsen (Odense)

· 60 kr pr halvår (svarende til 10 kr. pr. måned) for medlemmer
med en nettoindtægt under 6.000 kr. pr. måned
· 150 kr. pr halvår (svarende til 25 kr. pr. måned) for medlemmer
med en nettoindtægt mellem 6.000 og 10.000 kr. pr. måned
· 360 kr. pr halvår (svarende til 60 kr. pr. måned) for medlemmer
med en nettoindtægt mellem 10.000 og 15.000 kr. pr. måned
· 750 kr. pr halvår (svarende til 125 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 15.000 og 20.000 kr. pr. måned
· 900 kr. pr. halvår (svarende til 150 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 20.000 og 25.000 kr. pr. måned
· 1200 kr. pr. halvår (svarende til 200 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt der er over 25.000 kr. pr. måned.
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De nuværende principper for frikontingent, kontingentrefusion
til afdelingerne, 15 timers månedlig lønrefusion til regionerne og
principperne for partiskat til afdelinger og regioner fastholdes.
Det er op til den kommende HB at fastsætte hvorledes og
hvornår overgangen til ny kontingentstruktur foretages. Det skal
dog senest være gennemført 1. maj 2021
Muligheden for frikontingent tilføjes på hjemmesiden med kort
beskrivelse.
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Begrundelse

85

Kort om baggrunden for forslaget: Først kort om vores nuværende kontingentprincipper, kontingentstruktur og satser:
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1. Kontingentet skal have et vist volumen

89

Vi er ved at forandre verden, det koster! De seneste år har kontingentindtægterne ligget på mellem 6,2 og 6,5 mio. kr. årligt.
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2. Kontingentet skal udgøre en stor andel af Enhedslistens økonomi

93

Vi ønsker ikke at være er alt for afhængige af de parlamentariske resultater. Kontingentet har de seneste år ligget på mellem
33% og 36% af indtægterne. Det er det højeste blandt partierne
i folketinget, SF ligger f.eks. mellem 26 og 30%, og Socialdemokratiet på ca. 15%.
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40
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41

3. Der skal tages sociale hensyn i kontingentstørrelsen

101

42

Derfor har vi 4 forskellige satser, afhængig af indkomst. Kontingentsatserne har været de samme i mange år. Senest blev satserne ændret i januar 2009 til de nuværende, dvs.:
120 kr. pr halvår (bruttoindtægt under 9.000 kr. pr. måned)
300 kr.pr halvår (bruttoindtægt mellem 9.000 - 19.000 kr. pr. måned)
595 kr. pr halvår (bruttoindtægt mellem 19.000 - 25.000 kr. pr.
måned)
730 kr. pr halvår (bruttoindtægt over 25.000 kr. pr. måned
Til sammenligning er overførselsindkomsterne siden 2009 steget
mellem 17% og 22%, og gennemsnitsindkomsten er steget 44%
iflg. Danmarks Statistik.
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43
44

4.8 HB’S FORSLAG OM NYE
KONTINGENTSATSER

45

Enhedslistens medlemmer tilmelder selv et kontingentniveau ud
47 fra deres indkomst. Ligeledes har medlemmerne ansvaret for at
48 ændre kontingentsats ved ændring af deres indkomstforhold.
49
Det er derfor vigtigt at det er let for medlemmerne at kunne
50 tjekke den indkomst der har betydning for kontingentbetalingen.
51
Indtil nu har bruttoindkomsten, dvs den skattepligtige ind52 komst før skat, været grundlaget. Det kræver man kender den
53 eller tjekker sin selvangivelse.
54
Vi foreslår i stedet at anvende nettoindtægten, dvs indtægten
55 efter skat, som udgangspunkt. Det betyder at man blot skal
56 tjekke sin lønudbetaling for at tilmelde sig den rigtige kontin57 gentsats.
58
Der foreslås følgende kontingentsatser:
46
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4. Satserne skal afspejle objektive kriterier

115

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

Vores medlemmers fordeling på kontingentsatserne fordeler sig
således:
3 · 31-33 % - 120 kr. pr halvår
4
(bruttoindtægt under 9.000 kr. pr. måned)
5 · 29- 31 % - 300 kr.pr halvår
6
(bruttoindtægt mellem 9.000 - 19.000 kr. pr. måned)
7 · 15 -16% - 595 kr. pr halvår
8
(bruttoindtægt mellem 19.000 - 25.000 kr. pr. måned)
9 · 18 - 19% - 730 kr. pr halvår
10
(bruttoindtægt over 25.000 kr. pr. måned.
11 · Ca 1,5% har frikontingent.
1

2

12
13

5. Der skal være god økonomi hos Enhedslisten lokalt

Derfor refunderes afdelingerne 100 kr. to gange årligt af beta15 lende medlemmers kontingent (ej introkontingent). Derfor er der
16 tilskud til regionsansættelser på 15 t/ugen. Derfor betales parti17 skat fra byrådsmedlemmer til afdelingen og regionsrådsmed18 lemmer til regionen.
19
Hovedbestyrelsens forslag forholder sig til ovenstående prin20 cipper på følgende måde:
14

21
22

1. Kontingentet skal have et vist volumen

Målsætningen er at hæve kontingentindtægterne med 1 – 1,5
24 mio. så der sikres en fremtidig indtægt i niveauet 7,3 – 8 mio. kr.
25 De seneste årsmøder har haft høje ambitioner for aktivitetsni26 veauet. Skal det forventede niveau efterleves har vi brug for
27 flere indtægter. Den første million, vi får ind i øgede indtægter,
28 vil kun genoprette det, vi har sparet i 2020-budgettet, jf. det på
29 årsmødet vedtagne budgetforslag A og bemærkningerne hertil.

Der er en række muligheder for forskellig indretning af kontingentopkrævninger i praksis som økonomigruppen anbefaler
overlades til den kommende HB til endelig beslutning i samarbejde med sekretariatet.
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2. Kontingentet skal udgøre en stor andel af Enhedslistens økonomi
Det må være en målsætning at vores kontingentandel udgør
mellem 35-40% af indtægterne.
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3. Der skal tages sociale hensyn i kontingentstørrelsen

37

Forslaget giver flere medlemmer med små indtægter en lavere
kontingent, i kraft af at den laveste kategori er indtægt efter
skat på under 6.000 kr., mod den nuværende laveste kategori
der forudsætter en indtægt før skat på 9.000 kr.
Forslaget indfører desuden en særlig høj kategori.
Forslaget hæver kontingentsatserne med ca. 20% der i kraft af
kontingentkategoriernes nye inddeling må forventes at vende
den tunge ende opad, og således fortsat leve op til princippet
om at der tages sociale hensyn.
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Det er altså næsten 4 kr. billigere pr. opkrævning at folk betaler
med kort. I øjeblikket betaler godt 3.000 medlemmer via kort.
Hvis de resterende 6.600 medlemmer gik over til korttræk, ville vi
spare over 50.000 kr. pr. år på kontingentopkrævning, og dertil
kommer træk af 1 kr. om dagen m.m.
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Stillet af Hovedbestyrelsen
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4.9 FORSLAG OM INDFØRELSE AF ’KARENS’
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På årsmødet i 2021 skal Enhedslistens hovedbestyrelse fremlægge et forslag om, at stemmeret ved internetbaseret afstemning først opnås efter en, af Hovedbestyrelsen, nærmere bestemt *karens* periode fra indmeldelsesdatoen.
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Begrundelse

95

Med de nugældende vedtægter er det muligt at indmelde sig i
Enhedslisten for 25 kr. og umiddelbart deltage i en aktuel urafstemning over nettet. Det kan ikke afvises, at der her er en risiko
for organiseret misbrug og/eller spontan påvirkning af for Enhedslisten afgørende politiske valg. *Karens* perioden kan opfattes som en indslusningsperiode og det nye medlem er fuldt
og helt medlem, som alle andre medlemmer, efter *karens* periodens ophør.
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Stillet af Theresa Olesen, Jesper Mobeck, Per Kristensen alle Roskilde
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47

4. Satserne skal afspejle objektive kriterier

107

48

Kontingentbetaling må ske på et forståeligt objektivt grundlag.
Det er forslagsstillernes opfattelse at indtægt efter skat er en
objektiv størrelse medlemmerne kender og forholder sig til.
Det er derfor forventeligt at kontingent der baserer sig på indtægt efter skat princippet, vil medføre at medlemmerne i højere
grad bliver indplaceret på, og ændrer kontingentkategori, i forhold til indtægten
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56

5. Der skal være god økonomi hos Enhedslisten lokalt

116

57

Forslaget ændrer ikke på fordelingsprincipperne. Omvendt er
det Hovedbestyrelsens økonomigruppes opfattelse at der er behov for at analysere virkningerne af tildeling af midler til afdelinger og regioner.
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36

62

65

Det handler især om:
· Korttræk/PBS og gebyrer: Der gøres en stor indsats for at
flytte medlemmer fra betalingsservice til korttræk, da det
økonomisk betyder meget. Man kan bl.a. kun komme på introkontingent, hvis man tilmelder sig korttræk.
· Opkrævning via betalingsservice koster 4,41 kr. Dertil kommer
4,5 øre pr. linje. I gennemsnit har vi betalt 4,48 kr. pr. opkrævning.
· Indbetalingskort koster os 7,69 kr.
· Udlandsindbetalingskort koster 20 kr.
· Opkrævning via betalingskort koster 54 øre.
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4.0 Indkomne forslag

1
2

INDKOMNE FORSLAG SOM HOVEDBESTYRELSEN ANBEFALER
AT BEHANDLE UNDER ARBEJDSPLANEN:

3

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

4

9

66
67

4.10 FORSLAG OM HANDICAPPOLITISK
DELPROGRAM

68
69

INDKOMNE FORSLAG SOM HOVEDBESTYRELSEN
ANBEFALER AT ÅRSMØDET IKKE BEHANDLER:

10
11
12

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

Danmark har tiltrådt FN´s Handicapkonvention. Vi ser dog til sta16 dighed, at mennesker med handicap ikke har mulighed for at
17 deltage på lige fod med resten af befolkningen. Der er behov
18 for, at Enhedslisten fører en mere aktiv handicappolitik. Et han19 dicappolitisk delprogram vil kunne være et godt ”værktøj” i den
20 forbindelse. Samt understøtte de enhedslistemedlemmer der
21 har plads i kommunernes handicapråd.
22
24
25
26
27
28
29

Stillet af Claus Højsgaard( Tønder), Gitte Christensen (Stevns), Louise
Frilev (Hjørring), Johanna Precht (Sønderborg), Janne Toft-Lind (Ballerup),
Jan Spangenberg (Vanløse), Poul Martin Jensen (Silkeborg), Joachim Ellehave Lange (Rudersdal), Marianne Mitchell (Ærø), Søren Rasmussen
(Helsingør), Hermand Pedersen (Roskilde), Gert Møller (Århus Øst), Marianne Andersen (Ringkøbing - Skjern), Reza Javid (Odense), Torben Conrad (Indre Nørrebro-den røde firkant), Mehmet Zeki Dogru (Greve)
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4.11 FORSLAG OM KLIMAKAMPAGNE

35

Enhedslisten i Gladsaxe indstiller til Enhedslistens årsmøde den
37 30. maj - 1. juni 2020, at Enhedslisten gennemfører en langstrakt
38 politisk kampagne for at påvise, at der både er råd til at gøre
39 den nødvendige indsats for klima og miljø samt at sikre et mere
40 lige og socialt retfærdigt samfund, hvis multinationale selska41 ber, skattesvindlere og de allerrigeste i vores samfund pålægges
42 at betale skat.
43
Kampagnen løber i september, oktober og november 2020.
44 Redskaber i kampagnen er bl.a. flyers, pjecer, indlæg i pressen,
45 offentlige møder, gadeaktioner og andre aktioner m.v.
36

46
47

Begrundelse

Det danske samfund skriger på en kæmpe indsats for at sikre
49 klima og miljø samt på at gøre noget ved den stigende ulighed
50 og undergravning af velfærdssamfundet, som vi har oplevet i
51 snart mange år.
52
Fra den socialdemokratiske regering hører vi (bl.a. under efter53 årets finanslovsforhandlinger), at der ikke er råd til begge dele
54 og at der kun er begrænsede økonomiske midler til rådighed.
55 Dette er kun rigtigt, hvis man nægter at gribe ind overfor multi56 nationale selskaber, som ikke eller kun lidt betaler skat, overfor
57 skattesvindlerede og overfor de allerrigeste personer og virk58 somheder i vores samfund.
59 Derfor er det vores opgave at påvise, at der er råd og at vinde
60 stadig større opbakning for dette synspunkt i befolkningen.
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Begrundelse

74
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14

63
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6
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62
64

Stillet af Enhedslisten Gladsaxe
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4.12 NYE REALITETER - NY RETNING

77
78

Enhedslistens mål et socialistisk samfund opnået gennem folkelig aktivitet og organisering. På Årsmødet i 2015 vedtog vi ”Enhedslisten vil opbygge fremtidens venstrefløj og styrke folkelige
bevægelser”. Hovedpointen var, at der er behov for at opbygge
en ny venstrefløj, at Enhedslisten indtil videre er kernen i denne
venstrefløj, og at vi er venstrefløj i vores egen ret med vores
eget projekt og vores egen kurs. Enhedslisten er et alternativ til
både blå blok og Socialdemokratiet.
Denne grundholdning står stadig ved magt, og det er fortsat
vores udgangspunkt. Men der er sket en del på de fem år: globalt og nationalt, parlamentarisk og udenomsparlamentarisk,
ideologisk og i hverdagslivet. Betingelserne for at nærme sig
målet har ændret sig. Med denne vedtagelse vil vi tilpasse partiets strategiske retning og prioriteringer til de nye realiteter
med de konsekvenser det får for:
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·
·
·
·

vores arbejde med mobilisering og bevægelse,
vores politiske krav og forslag,
vores parlamentariske arbejde, og
vores organisation
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1. DEN NYE SITUATION

101
102

Globale kriser

103

Kritikken af kapitalismen vokser langt ud over socialisternes
rækker. Det bliver stadig mere tydeligt, at profitjagten er drivkraften bag den omfattende udplyndring af jordens ressourcer,
ligesom den står i vejen for bæredygtige løsninger på klimakrisen. Profitjagt er også drivkraften bag aggressive krige om adgangen til naturressourcerne, som bidrager til omfattende flygtningestrømme. Og den er drivkraften bag den eksplosive vækst
i ulighed og koncentration af økonomisk magt, som medfører
afvikling af velfærdsordninger og demokratiske rettigheder.
Kritikken af og vreden mod kapitalismen formuleres ikke kun i
debatter, men er også en del af grundlaget for de folkelige protester over manglen på jobs, uddannelse, tryghed og politisk
indflydelse eller imod magthavernes nølen i klimakampen, afviklingen af velfærden og multinationale selskabers skattesnyd.
Ungdommen har en helt særlig rolle i den nye udvikling. De
unge står foran en fremtid, hvor de socialt og økonomisk vil få
ringere forhold end deres forældre og måske bedsteforældre.
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4.0 Indkomne forslag

De presses af arbejdsløshed og prekære arbejdsbetingelser, og
de presses af præstationskrav. Oven i alt det er det dem, der
3 for alvor vil blive ramt af klimakrisens konsekvenser. Ungdom4 men er derfor et vigtigt termometer for krisernes omfang.
5
Kriserne sætter de grundlæggende betingelser for vores ar6 bejde, og den stigende erkendelse af kapitalismens ansvar for
7 især klimakrisen, men også de øvrige kriser, gør systemkritik,
8 antikapitalistiske krav og socialistiske løsninger meget mere
9 nærværende, end de har været i årtier.
1

2

10
11

I alle verdensdele har vi set bevægelser og mobiliseringer vendt
13 mod lokale magthavere. Disse mobiliseringer har ikke begræn14 set sig til diktaturer, men har også fundet sted i lande vi anser
15 som demokratiske. Dette viser en dyb demokratisk krise, som
16 skyldes, at den reelle magt i stigende grad findes hos dem der
17 kontrollerer de store kapitalkoncentrationer.
18
Udviklingen rummer stor fare for, at højrepopulister udnytter
19 demokratisk krise, flygtningekrise og den voksende ulighed til
20 deres fordel. Samtidig skaber frygten for klimakatastrofer og ny
21 finansiel krise grobund for frustrationer, som kan føre til både
22 magtesløshed og mobiliseringer.
23
Også i Danmark har vi set et opsving i protester og bevægelser.
24 Det har været på vej i et par år, og op til og under valgkampen
25 lykkedes det både klimabevægelserne og mobiliseringer for bedre
26 velfærd at sætte dagsordenen. Efter valgkampen var de afgø27 rende for, at det såkaldte forståelsespapir mellem Socialdemokra28 tiet, Enhedslisten, SF og Alternativet blev så relativt fornuftigt.
29
Derudover er de „reformramtes“ kamp mod nedskæringer af
30 førtidspension og sygedagpenge modstanden mod ghettopak31 ken, de offentligt ansattes solidariske kamp for en løsning for
32 alle ved overenskomsten i 2018, protesterne mod kapitalfondes
33 udplyndring af lejerne og kampe mod sparekravene over for
34 kommuner og regioner en del af det samlede billede.
35
Både globalt og i Danmark er unge i centrum for protester og
36 bevægelser. I den forstand er ungdommen ikke kun et termome37 ter på krisernes omfang, men også for viljen til modstand og lyd38 hørheden over for grundlæggende alternativer til kapitalismen.
39

Den politisk-parlamentarisk situation i Danmark

Opsvinget i protester og mobiliseringer havde afgørende betyd42 ning for, at Enhedslistens nye tilgang til regeringsdannelsen blev
43 en succes. For første gang stillede vi betingelser for at acceptere
44 en socialdemokratisk regeringsleder, og det førte til en række
45 løfter fra Socialdemokratiet i forståelsespapiret.
46
På den ene side har vi nu en traditionel parlamentarisk situa47 tion: Socialdemokratiet sidder på regeringsposten og Enhedsli48 sten – sammen med SF og De Radikale – er indirekte det parla49 mentariske grundlag for regeringen. På den anden side har vi en
50 ny situation, hvor Socialdemokratiet kan holdes op på forståel51 sespapirets løfter, og Enhedslisten er parat til at bekæmpe re52 geringen og bringe den til fald, hvis den ikke overholder dem el53 ler på anden møde træder ved siden af.
54
I den kommende periode kan vi forvente, at der opstår mod55 sætninger mellem regeringens faktiske politik på den ene side
56 og på den anden side forståelsespapirets løfter, yderligere for57 ventninger til regeringen og konkrete krav fra nye og gamle be58 vægelser. Vi kan allerede se en stor risiko for det i fraværet at
59 tilstrækkelige initiativer til at indfri målet om 70% reduktion af
60 CO2-udledning i 2030.
41
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På tre måder står vi altså i en ny situation:

64
65

· Et opsving i folkelige protester og mobiliseringer
· En stigende forståelse for, at kapitalismen må erstattes med
en anden samfundsindretning
· Udsigten til en konfliktfyldt parlamentarisk situation, hvor Enhedslisten har placeret sig i en mere offensiv rolle

Opsvinget i folkelig modstand og bevægelser

12

40

2. STORE UDFORDRINGER OG STORE MULIGHEDER KRÆVER NY RETNING
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Nye tider og nye samfundsmæssige udviklinger nødvendiggør
nye initiativer. Enhedslisten vil derfor indrette vores politik, aktiviteter og prioriteringer efter de nye udviklinger. Det betyder
ikke en total omvæltning af alt, hvad Enhedslisten står for, men
vigtige og betydningsfulde korrektioner.
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Mobilisering og bevægelser i centrum

78

Stærke folkelige bevægelser som for eks. fagbevægelsen, lejerbevægelsen, elev- og studenterbevægelsen, og brede folkelige
aktiviteter om landsdækkende og lokale ”enkeltsager”, som for
eks. klima- og miljøbevægelsen, forældrenes kamp for bedre
daginstitutioner er den afgørende drivkraft for forandringer i
samfundet, både på kort og lang sigt.
Men et socialistisk parti kan spille en vigtig rolle som inspiration for og som aktiv del af de folkelige bevægelser – og ved at
arbejde for bevægelsernes krav i de folkevalgte forsamlinger. De
stærke folkelige bevægelser og det socialistiske parti og denne
samlede styrke er nødvendig for opnå væsentlige resultater og
grundlæggende ændringer af samfundet.
I den nuværende situation, hvor utilfredshed, vrede og kritik
risikerer at føre til højreekstremisme eller magtesløshed og passivitet, har Enhedslisten et vigtigt ansvar for, at det i stedet bliver drivkraft for et socialt, solidarisk og bæredygtigt oprør.
Derfor vil Enhedslisten i de kommende år vil have fokus på at
udvikle stærke og aktive folkelige bevægelser.
Vi vil som udgangspunkt udvikle og formulere vores politik,
kampagnetemaer og slogans, så de bedst muligt inspirerer og
engagerer mennesker i og uden for partiet til at være aktive i
mobiliseringer og bevægelser. Først i anden række vil det blive
formuleret, så folketingsgruppe, regionsrådsmedlemmer og
kommunalbestyrelsesmedlemmer kan bære dem ind i i den
parlamentariske debat.
Vi vil prioritere partiets ressourcer og indrette organisationen,
så vi bedst muligt inddrager alle de medlemmer, som er eller
kunne være aktive i mobilisering og bevægelse, og så organisationen egner sig til at koordinere vores arbejde i mobilisering og
bevægelse.
Vi vil prioritere vores debatter og indrette organisationen, så
det bliver medlemmernes erfaringer fra forskellige former for
bevægelses- og politisk arbejde, der diskuteres, når vi mødes i
afdelinger, arbejdsudvalg, bestyrelser og netværk, på kurser,
træf, seminarer og konferencer, i hovedbestyrelse og på årsmøder mm., og disse debatter vil danne grundlaget for partiets beslutninger om vores politik, vores aktiviteter og vores tillidsvalgte.
Vi vil prioritere vores arbejde i Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser og Europaparlamentet ud fra, hvad der bedst
udvikler og styrker mobilisering og bevægelse.
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4.0 Indkomne forslag

Enhedslisten vil bidrage loyalt på bevægelsernes grundlag, også
med forslag til udvikling af bevægelserne. Her vil vores pejle3 mærker være:
4 · at samle flest mulig i aktiv handling,
5 · at bevægelserne fungerer demokratisk,
6 · at bevægelserne bevarer deres selvstændighed i forhold til
7
stat, regioner og kommuner og i forhold til arbejdsgivere og
8
andre kapitalistiske magthavere,
9 · at enkeltmobiliseringer udvikles til længerevarende selvstæn10
dig organisering,
11 · at modvirke splittelse mellem forskellige progressive mobilise12
ringer og bevægelser og i stedet sætte fokus på den fælles
13
kamp mod magthaverne.
1

5. ORGANISATORISKE FORBEDRINGER

61

2

14
15
16

3. PÅ VEJ MOD ET OPGØR MED KAPITALISMEN

17

De skærpede kriser, bevægelsernes stadig stærkere krav til for19 bedringer og den gradvist stigende forståelse for kapitalismens
20 begrænsninger betyder, at Enhedslisten vil være langt mere be21 vidst om, at vi ikke kan nøjes med at bremse forringelser og
22 foreslå små forbedringer.
23
Vi vil derfor lægge større vægt på kritikken af den nuværende
24 samfundsindretning, af kapitalismen som system, og vi vil lægge
25 flere kræfter i at udvikle krav, som anfægter de kapitalistiske
26 markedsmekanismer, profitten og magtforholdene i samfundet.
27 På den måde vil vi arbejde for at overbevise mange flere om vo28 res perspektiv om et brud med kapitalismen og et socialistisk
29 alternativ.
30
Samtidig betyder utilfredsheden, politikerleden og den demo31 kratiske krise, at vi må være mere opmærksomme på ikke at
32 komme til at ligne de andre partier i deres sprog og deres til33 gang til politik. De andre partier er præget af et falsk fælles34 skab, der fungerer som dække for at forværre eller – i bedste
35 fald ignorere - problemerne. I Enhedslisten skal folk kunne gen36 kende deres vrede, deres vilje til at handle og deres ønske om
37 ”noget helt andet”. Det må sætte sit præg på vores politiske stil.
18

38
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4. DET PARLAMENTARISKE ARBEJDE

41
42
43

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

44

· At afsløre ethvert optræk til overgreb eller nedskæringer,
46 · At bruge folketingsgruppens mediebevågenhed til at støtte
47
mobiliseringer og bevægelser,
48 · At kritisere magten og systemet og stille forslag, der svækker
49
magten og systemet, og som peger frem mod et socialistisk
50
samfund.
45

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

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

62

Enhedslisten vil være et godt og nyttigt redskab for folkelig mobilisering og organisering. Vi vil være et redskab for modstanden
mod de herskende og mod det økonomiske politiske makkerskab mellem blå blok og Socialdemokratiet. Vi vil være et redskab for sociale, solidariske og bæredygtige forbedringer. Og vi
vil være et redskab for udvikling og udbredelse af antikapitalistiske krav og socialistiske løsninger.
Det stiller rammer for og krav til, hvordan Enhedslisten skal
fungere som organisation. I den aktuelle situation vil vi have fokus på at vende partiet udad. Vores organisering skal styrke arbejdet med mobilisering og bevægelse og arbejdet med udbrede Enhedslistens politik, hvad enten det sker i individuelle
diskussioner, via Enhedslistens kampagner eller i dialog med de
mennesker, vi er bevægelsesaktive sammen med.
Ud over de organisatoriske tilpasninger, der er nævnt ovenfor,
vil vi også etablere en tættere kontakt mellem Hovedbestyrelsen og medlemmernes kollektive politiske aktivitet i afdelinger,
netværk og udvalg. Der skal også være tættere kontakt mellem
Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen for blandt andet sikre,
at politikudvikling og konkrete forslag afspejler, hvad partiets
medlemmer kan mobiliseres for, og hvad de mener, vi kan mobilisere bredere for.
De nationale udvalg omdefineres, så deres vigtigste opgave er
at mobilisere, organisere og koordinere på deres område, på
alle niveauer og i hele landet.
Endelig vil vi gentænke vores brug af ansatte i landsorganisationen ud fra, hvordan det bedst bidrager til den overordnede
strategiske og organisatoriske målsætning – i forhold til kompetencer, opgaver og geografisk placering. På samme måde vil vi
gentænke vores arbejdsværktøjer: IT, medier, SoMe og interne
nyhedsbreve, træf, kurser, konferencer mm.
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6. AFSLUTNING/OPSUMMERING
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Vi er på vej ind i en periode, hvor vi har mulighed for virkelig at
ændre styrkeforholdene i samfundet til arbejderbefolkningens
fordel og for at skabe en langt stærkere socialistisk strømning.
Det er en stor udfordring for Enhedslisten. Det kræver, at vi
udvikler og tilpasser partiet i den retning, vi har beskrevet her.
Gør vi det, kan vi til gengæld opbygge et parti, der er langt
stærkere funderet i lokalsamfund, mobiliseringer, bevægelser
og organiseringer. Det vil være et mere solidt fundament end
gode, men flygtige valgresultater og mere solidt end flere, men
passive medlemmer. Til gengæld vil det også kunne føre til
større vælgeropbakning og et stærkere parti med flere aktive
medlemmer.
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Begrundelse for dette alternative hovedforslag:

111

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

1
2
3

dette alternative hovedforslag for at sikre sådan en afklaring.
For os er det væsentligste forskelle på vores hovedforslag og
HB-flertallets:

4

· At vores forslag tager afsæt i en analyse af de aktuelle udvik6
lingstendenser, og at vi definerer de nødvendige ændringer af
7
Enhedslistens politik og aktiviteter ud fra det.
8 · At vores forslag i højere grad end HB-flertallets drager konse9
kvenser af analysen og definerer, hvad en delvis ny retning be10
tyder for partiet.
11 · At vi placerer folkelige mobiliseringer og organiseringer som
12
den afgørende forandringskraft i samfundet
13 · At vi derfor definerer arbejdet i og med disse bevægelser til
14
det vigtigste i Enhedslistens arbejde og definerende for andre
15
aktiviteter, herunder det parlamentariske
16 · At vi utvetydigt indretter Enhedslistens organisationer ud fra,
17
hvordan det gør os bedre til at udføre dette arbejde
18 · At vi formulerer nogle overordnede retningslinjer for vores ar19
bejde i mobiliseringer og bevægelser.
5

20
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Stillet af Bodil Gaarde (Albertslund), Helge Bo Jensen (Albertslund), Lars
Hansen (Indre Nørrebro-den røde firkant), Michael Voss (Frederiksberg), Reinout Bosch (Nordvest), Søren Kolstrup (Lolland)
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4.13 FORSLAG OM PACIFISME

29
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Vi ønsker at det indarbejdes i Enhedslistens principprogram, at
Enhedslisten er et pacifistisk parti hvor pacifisme defineres som:
”Principiel modstand mod at konflikter løses med vold”.
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Stillet af Enhedslisten Ringkøbing-Skjern
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4.14 ATOMVÅBEN

40

Vi foreslår, at HB indarbejder nedenstående tekster i relevante
42 delprogrammer:
43
Enhedslisten mener, at det er en skændsel og hån mod ofrene
44 for atombomberne i Hiroshima og Nagasaki i 1945, at Danmark i
45 FN afviste et forbud mod atomvåben. Det er et frygteligt våben
46 som truer menneskeheden og vores planet. Et stort flertal af
47 verdens lande blev i 2017 enige om, at atomvåben skal forbydes.
48 Vi har brug for nedrustning, men på verdensplan oprustes der
49 massivt. I en tid hvor atommagterne USA og Rusland ikke er i
50 dialog om deres atomvåben, er verden blevet et farligere sted.
51 Atomvåben moderniseres, og risikoen for at der udløses en
52 atomkrig ved en fejl vokser. Klokken er nu under 2 minutter i
53 dommedag ifølge Bulletin of the Atomic Scientists. Atomtruslen
54 og den globale opvarmning af kloden er menneskeskabt, derfor
55 kan vi også forhindre kaos og katastrofe før det er for sent. Det
56 gælder om at handle, ikke kun håbe.
57
Derfor skal Enhedslisten arbejde for, at Danmark og andre
58 lande støtter et forbud mod atomvåben i FN.
41
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Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen

Årsmøde 2020

4.15 AUTONOME DRÆBERROBOTTER
OG - DRONER.

61
62
63

Enhedslisten vil arbejde for, at maskiner ikke kommer til at bestemme over liv og død.
Vi må arbejde for et forbud mod autonome dræberrobotter
og - droner. 30 lande er imod i øjeblikket!- Vi skal arbejde for, at
alle kommer med!!
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Begrundelse

70

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

1

Begrundelse

I space4peace d. 5/1 2020 fortæller Karl Grossman at: Præsident
3 Donald Trump har underskrevet National Defense Authorization
4 Act for 2020, der fastlægger oprettelsen af en rumstyrke som
5 den sjette gren af de amerikanske væbnede styrker - på trods
6 af den “ Ydre rum-traktat” fra 1967 udpegede rummet til frede7 lige formål. Traktaten blev sammensat af USA, det tidligere Sov8 jetunionen og Storbritannien og er siden underskrevet af de fle9 ste nationer på Jorden. Craig Eisendrath - en amerikansk stats10 afdelingsofficer involveret i dens oprettelse, har sagt, at „vi for11 søgte at afvæbne rummet, før det blev våbenbelagt ... for at
12 holde krigen ude af rummet.
13
Det forbyder placering af masseødelæggelsesvåben i rummet.
14 Selvom Trump-administrationen og det amerikanske militær har
15 sagt, at en rumstyrk er nødvendig, fordi Rusland og Kina bevæger
16 sig ud i rummet militært, har Rusland, Kina og Canada i årtier
17 forsøgt at presse på for en udvidelse af traktaten. De har gået
18 ind for FN’s forebyggelse af et våbenkapløb i det ydre rum, som
19 ville bekræfte et forbud mod at placere våben i rummet. USA har
20 modsat sig PAROS-traktaten og har effektivt nedlagt veto i FN...”

4.18 FREDS- OG KONFLIKTFORSKNING

2

21
22
23

http://www.space4peace.org/articles/dont_militarize_the_
heavens.htm

24

NB: Når et land skyder satteliter ned, vil et andet land miste en
26 stor del af landets informationer og der vil dannes en masse
27 rum affald, hvilket gør det vanskeligere at bruge rummet til sa28 telitter, hvilket vil være til stor skade for alle. USA går efter at be29 stemme over alle andre lande i rummet også hvem der skal
30 have adgang til andre planeter og evt. hente mineraler der.
25
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4.17 ENHEDSLISTEN VIL ARBEJDE FOR AT VI FÅR
ET FREDSMINISTERIUM

62

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

63
64
65

Begrundelse

66

Det er vigtigt at der er uddannes forskere på dette område. I
øjeblikket er vi det eneste land i Norden der ikke har en fredsog konfliktuddannelse. Det vigtigt for debatten i Danmark. Folketinget bør også have et bredere grundlag at tage stilling på
både i Folketinget og i udenrigspolitisk nævn, som historikere
undersøgelsen af Danmarks krige også peger på. Det er vigtigt
at Danmark kan bidrage med ikke militære løsninger på aktuelle internationale løsninger f.eks. med et veluddannet diplomatisk korps.
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Stillet af Freds- og Konfliktløsningsgruppen
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4.19 FORSLAG VEDR. GRATIS OFFENTLIG TRAFIK

81
82
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Jeg vil gerne stille det forslag, at Enhedslisten går ind for gratis
offentlig trafik i Danmark.

84
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Begrundelse:

87

Begrundelsen er, at det vil være godt for klimaet hvis flere benytter offentlig trafik. Jeg tror den offentlige trafik skal være helt
gratis, hvis man skal kunne lokke bilister over i den. Et andet og
vigtigt argument er, at ældre og handikappede ikke kan finde ud
af at benytte de mange indviklede elektroniske betalingssystemer. Et tredje argument er, at betalinssystemerne er meget dyre,
og at det kræver personale at kontrollere om alle har billet. Når
der er gratis offentlig trafik i Luxemburg er det sikkert fordi det
kan betale sig. Endelig synes jeg at studerende og pensionister
skal have mulighed for at rejse rundt i landet og besøge familie
og venner uden at blive ruineret.
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Vi skal have et Fredsministerium, der arbejder for fredelige løs41 ninger af konflikter i Verdenen, så vi kan undgå krige. Dette vil
42 også give os mulighed for at bidrage til opfyldelse af FNs Ver43 densmål nr. 16. Se evt. RIKO: Regeringen skal nytænke indsatsen
44 for at nå verdensmål 16. Et ministerium, der også kan komme
45 med forslag til, hvordan vi kan gøre Danmark til et fredeligt sam46 fund. Et samfund uden had og racisme - og med tryghed for alle.
47 Ambassadør Jan Eliasson, tidligere FN-vicegeneralsekretær og
48 nuværende formand for SIPRI: „sikkerhed starter hjemme” og han
49 sagde videre, at grundstenen for national, regional og internatio50 nal sikkerhed er et velfungerende samfund. Vi skal leve op til Pal51 mekommissionens anbefalinger til en fredeligere verden: ”Stater
52 kan ikke længere søge sikkerhed på hinandens bekostning; den
53 kan kun opnås gennem et forpligtigende samarbejde”. Palme
54 Commission: “States can no longer seek security at each other’s
55 expense; it can be obtained only through cooperative underta56 kings”. Vi kan søge inspiration Internationalt hos kampagnen GA57 MIP, som er Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Pe58 ace, et globalt fællesskab til støtte for fredsministerier.
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Stillet af Kit Aastrup (Aarhus Nord)
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4.20 BRUTTOBESKATNING
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HB indarbejder i vores skattepolitik, at vi arbejder for en bruttobeskatning.
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Begrundelse

110

Flere store virksomheder undlader at betale skat i Danmark,
selv om de udbetaler et pænt udbytte til aktionærerne. De flytter slet og ret beskatningen til lande med en ekstrem lav beskatning som f.eks. Luxembourg. Når dette sker, skal Skat have
mulighed for at sige til virksomhederne, at de skal betale bruttoskat, f.eks. 10% af deres omsætning i Danmark.”
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Stillet af Enhedslisten Esbjerg-Fanø
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41

4.0 Indkomne forslag

1

4.21 FLERE ANSÆTTELSER I SKAT

2
3
4
5

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

6
7

Begrundelse

8

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

9
10

hvis dette ikke er tilfældet, at informere landskontoret om satsændringen.
Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ændre kontingentsatsen på en let og overskuelig måde, hverken på hjemmesiden eller på mit.enhedslisten, skal der udvikles en overskuelig blanket / formular, som er let tilgængelig for alle medlemmer.

4.22 UNDERSØGELSE AF 5G

18
20
21

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

24

Der mangler uafhængige informationer.
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Stillet af Enhedslisten Esbjerg-Fanø
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4.23 FORSLAG OM INTERN HANDIKAP-POLITIK

32
33
34
35
36

Det skal ikke være tilladt at afholde medlemsmøder m. v. steder
hvor ikke ALLE medlemmer kan deltage - både centralt og lokalt.
Det har den konsekvens at vi må bygge om eller flytte fra Studiestræde.

37
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Begrundelse

Vi bliver flere og flere fysisk handikappede, som ikke har mistet
40 vores hjernekapacitet. Det betyder også at aktive medlemmer
41 af Enhedslisten er afhængige af at have deres kørestol med til
42 møder og andre arrangementer.
43
Enhedslisten har som parti en handikap-politik, når det gæl44 der borgere i det danske samfund og stiller tilgængelighedskrav
45 til kommuner m.m. Det vil klæde Enhedslisten, hvis vi også
46 havde en handikap-politik INDAD i partiet.
47
Vi er mange aktive i Enhedslisten, som føler os diskrimineret
48 på grund af vores handikap.
49 På disses vegne.
39
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4.24 FORSLAG VEDR. KONTINGENT
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4.25 FORSLAG OM ÆNDRING AF
PRINCIPPROGRAM
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Stillet af Enhedslisten Esbjerg-Fanø
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Stillet af Else Kayser (Aarhus Syd) Region Midtjylland og Thorvald Jepsen (Horsens) Region Midtjylland
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61

Der er tilfælde, hvor partimedlemmer betaler en for lav kontingentsats. Der må derfor gøres en indsats for at opfordre alle
medlemmer til at overveje om de betaler den korrekte sats, og

Årsmøde 2020
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Det foreslås, at årsmøde 2019 indskriver nedenstående i stedet
for det tilsvarende under afsnittet KAPITALISME I DANMARK.

AFSNIT 9 FF.
Nogle gange, især i 1960’erne og 1970’erne, har arbejdsgiverne
og de borgerlige partier haft interesse i at udbygge velfærden,
blandt andet for at sikre en veluddannet og veldisciplineret
arbejdskraft, der kan bidrage til vækst i økonomien og virksomhedsejernes profit. Tidligere har frygten for, hvilke mere radikale forandringer en stærk venstrefløj ellers kunne få opbakning til, været medvirkende til, at der blev skabt sociale fremskridt. De økonomiske konjunkturer har også haft betydning
for, hvornår det var muligt at opnå fremskridt, og hvornår der
har været tilbageslag.
Arbejderbevægelsens sejre har ikke været fuldstændige. Selv
om uddannelse formelt er gratis, er uddannelses- og forskningssystemet således stadig præget af social ulighed og i alt
for høj grad indrettet efter erhvervslivets ønsker og behov. Og
selv om adgang til sundhedsydelser officielt er lige for alle, så
betyder brugerbetaling og private sundhedsforsikringer, at virkeligheden er mere nuanceret.
Fremskridt for ligestillingen mellem kønnene er ikke bare et
resultat af kvinde- og arbejderbevægelsens krav om lige rettigheder, men også et resultat af arbejdsgivernes behov for at
få kvinderne ud på arbejdsmarkedet som lønarbejdere. Selv
om der er sket fremskridt i arbejdet for ligestilling mellem
mænd og kvinder, er der stadig lang vej igen. Både i forhold til
at sikre f.eks. lige løn og lige barselsvilkår og i forhold til at
mindske de sociale og kulturelle begrænsninger, vi møder i
kraft af vores køn, hvad enten det gælder valg af uddannelse,
arbejde, påklædning, seksualitet.
Det danske kapitalistiske samfund er altså et resultat af
kampe, konflikter og aftaler mellem forskellige politiske, økonomiske og sociale kræfter og interessegrupper. Det ændrer
ikke ved, at de folkelige bevægelsers sejre, herunder opbygning
af kollektiv og offentlig velfærd, har udvidet demokratiet.
Igennem 1960’erne, 1970’erne, 1980’erne blev udviklingen drevet
af arbejderbevægelsens krav og kampagner for social og økonomisk tryghed: Tryghed mod velfærdstab ved sygdom, ledighed, invaliditet. Det gav en udvikling af sundhedsvæsenet, den
sociale sektor og ældreplejen, der skabte en tryghed, som
sammen med det store uddannelsesløft i de seneste 100 år
har givet det enkelte menneske mere frihed og bedre mulighed
for i højere grad at blande sig i udviklingen af samfundet. Det
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4.0 Indkomne forslag

1
2
3

hører dog også med til billedet, at man i samme periode gennemførte de første faser af individualiseringen af pensionssystemet, med de såkaldte arbejdsmarkedspensionsordninger.

4
5

Velfærden er under pres

6

I dag er vores sejre under massivt pres. Under dække af økonomiske kriser arbejder stærke kræfter på at rulle de folkelige
bevægelsers sejre tilbage. Ideologisk er teorien om statslig
rammestyring af økonomien til sikring af fuld beskæftigelse
blevet afløst af en neoliberal religiøs tro på markedsmekanismen og konkurrencen som redskaber til velfærdssikring – en
tro, som har bredt sig ind i de socialdemokratiske partier og
fagbevægelsesledere. De arbejdsgivere og borgerlige partier,
der tidligere har søgt kompromisser med arbejderbevægelsen
og kvindebevægelsen, står stærkere og ønsker nu at omfordele samfundets midler til virksomhedsejerne gennem skattelettelser, løntilbageholdenhed og forringelser af solidariske
løsninger. Samtidig ønsker man – og har held til – gennem
nedsættelse af dagpengeniveau, dagpengevarighed og afskaffelse af jobtilbudsordning og efterløn at skabe usikkerhed og
frygt for sygdom og arbejdsløshed for at holde krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold nede. Tryghedssamfundet erstattes af utryghedssamfundet – solidaritet af konkurrence
mellem individer.
Arbejderbevægelsens oprindelige grundtanke var, at mennesket som individ har en værdi i sig selv, og samfundet skal bidrage til at give mennesker muligheder. Heroverfor står de neoliberales ideologi om, at mennesket hovedsagelig har værdi
som arbejdskraft. Mennesker skal være soldater i den internationale konkurrence, der kun er noget værd i kraft af deres arbejde. Siden 1980’erne har de neoliberale kræfter – såvel i
Danmark som internationalt – været i offensiven. De arbejder
for at udvikle en konkurrencestat, hvor børneliv ensrettes, leg
og frihed inddrages og uddannelsen til arbejdsmarkedet fylder
stadigt mere i et børneliv. En konkurrencestat hvor uddannelser strømlines, fordybelsen fjernes, de unge presses stadigt
hurtigere gennem uddannelse, og hvor de ældre presses til at
blive længere på arbejdsmarkedet, imens de arbejdsløse skal
piskes til at acceptere dårligere forhold og lavere løn. En konkurrencestat, hvor statens rolle omdefineres til at opfylde kapitalismens behov frem for den brede befolknings.
Den neoliberale offensiv er drivkraften bag den række af tilbageskridt, forringelser og såkaldte »reformer«, som er gennemført
i de seneste årtier af regeringer ledet af Venstre og Socialdemokratiet
Samtidig angribes de kollektive løsninger, hvor alle bidrager
til og har ret til støtte fra det offentlige. I stedet introduceres
individuelle løsninger, bl.a. i form af forsikringer, hvor den enkelte har ansvaret for at forsikre sig mod arbejdsløshed og
sygdom. Høj løn giver høj arbejdsmarkedspension – den mere
lige folkepension trænges tilbage. På den måde skabes store
forskelle mellem dem, der er på arbejdsmarkedet og kan forsikre sig, og dem, der ikke har mulighed for det, og som derfor
må nøjes med de ringeste tilbud og muligheder.
Forringelserne inden for de offentlige velfærdsopgaver rammer kvinder dobbelt, fordi de oplever fyringer, samtidig med at
velfærdsopgaverne lægges tilbage i hjemmene i takt med, at
de kollektive løsninger udhules og afvikles. Meget af det, vi kalder velfærd, er omsorgsopgaver som sygepleje, børnepasning
og omsorg for ældre. Disse opgaver lå igennem århundreder
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på kvinders skuldre som gratis arbejde i hjem og familie. Kollektiv og samfundsmæssig varetagelse af dette arbejde er en
forudsætning for lighed og frihed for kvinder til at leve, som de
ønsker. Når velfærdsarbejde typisk er dårligt lønnet, skyldes
det bl.a. den stadig manglende anerkendelse af det arbejde,
som traditionelt er blevet udført af kvinder.
Presset på den samfundsmæssige organisering af velfærden
hænger sammen med den globalisering af økonomien, som
blandt andet EU er udtryk for. Når arbejdskraften kan og skal
flyde frit over grænserne, bliver det sværere at opretholde kollektive ordninger for alle i et bestemt land. Løntrykkeriet øges,
når arbejdere fra lavløn-lande søger mod lande med hidtil højere lønniveau.
Også demokratiet er under pres fra EU. I dag bestemmer EU
en stadigt større del af lovgivningen herhjemme, og det repræsentative demokrati tømmes for indhold og fratages det politiske manøvrerum. Det ses for eksempel med Finanspagten og
den stadigt stærkere styring af finanspolitikken fra EU’s side.
Og det forhindrer indførelsen af en lang række progressive
forbedringer, fordi hensynet til det indre marked i dag står
over hensynet til forbrugere, miljø og sundhed. Derfor er Enhedslisten en stærk modstander af EU og støtter en dansk udmeldelse såvel som en nedlæggelse af EU og oprettelsen af et
socialt og grønt demokratisk samarbejde i stedet.
Trods det massive pres mod de fælles løsninger sker der stadig fremskridt. Aktive bevægelser har eksempelvis opnået
store fremskridt for mindretals rettigheder. Der er sket fremskridt i såvel det grundlæggende menneskesyn som i den konkrete behandling af mennesker, der lever på andre måder end
flertallet. Det er også værd at bemærke, at afviklingen af sociale og kollektive rettigheder foregår væsentligt langsommere
i Danmark end i mange andre lande, fordi det ind imellem er
lykkedes at skabe modstand mod forringelser.
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Velfærden og staten

95

De fleste af de sociale rettigheder, vi har opnået de seneste 100
år, bliver administreret af stat, regioner eller kommuner. På
samme måde har det offentlige – i perioder – taget ansvaret for
uddannelse, sundhed, el, varme, renovation, trafik og kommunikation.
Når den slags aktiviteter drives af staten, forbedrer det mulighederne for, at det kommer almindelige mennesker til nytte.
Offentlige aktiviteter skal ikke levere overskud til private ejere.
På den måde er de ikke under konstant pres for at give mest
muligt overskud – eller blive lukket. Det er valgte politikere,
ikke private individer og aktiemarkedet, der afgør, hvordan de
skal administreres. Der foregår en mere åbenlys demokratisk
politisk kamp om den offentlige sektor.
Denne kamp handler både om indholdet i den offentlige service, og om hvorledes den offentlige sektor styres. For tiden
henter de neoliberale partier forretnings-logikken fra den private sektor ind i styringen af velfærdsområder, infrastruktur
mv.
Rammerne for den offentlige sektor bestemmes ikke kun
gennem politisk debat. Kapitalismen og kapitalejernes økonomiske magt begrænser stadig mulighederne for demokratisk
indflydelse. Udviklingen på finansmarkederne påvirker statens
økonomi. Hvis politiske flertal vil begrænse kapitalejernes frihed eller beskatte deres overskud, er de hurtige til at true med
at flytte investeringer og arbejdspladser til udlandet. Jo mere
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4.0 Indkomne forslag

folkevalgte politikere forsøger at udvikle den offentlige sektor
til fordel for arbejderbefolkningen, jo mere støder de på kapi3 talismens begrænsninger.
4
Opbygningen af et kollektivt skattefinansieret velfærdssy5 stem og en fuld-beskæftigelses-politik betød en større frihed
6 og værdighed for arbejderne. Visheden om, at der altid var en
7 anden arbejdsgiver, hvis den aktuelle blev for træls – visheden
8 for job på overenskomstmæssige vilkår i form af jobtilbuds9 ordningen – visheden om, at du kunne vælge efterlønnen –
10 disse ordninger gav frihed for frygten for ledighed, sygdom,
11 nedslidning. Et liv med frihed er et bedre liv end et liv med
12 frygt.
13
Arbejdstvangen - indeholdt i de seneste års forringelser af
14 folkepensions- og efterløn-ordningerne - beskærer vor frihed.
15 Kontantydelsesbeskæringer og kontrol-narkomani øger fattig16 dommen og undergraver menneskers værdighed. De seneste
17 reformers arbejdstvang for invaliderede trykker de i forvejen
18 undertrykte og nedslidte yderligere ned.
19
For ikke så mange år siden betød bistandslovens kontant20 hjælp en vis sikring mod ekstremt løntryk. Den sikring er for21 svundet i dag. Enhedslisten går ind for etablering af en univer22 sel grundydelse, som kan erstatte mange af de laveste ydel23 sesniveauer og spare de oceaner af kontrol, som i dag plager
24 brugere og sagsbehandlere.
25
Enhedslisten er altid en aktiv del af kampen for at bevare de
26 velfærdsgoder og andre resultater, vi har opnået, og for at fri27 gøre dem fra de begrænsninger og forvridninger, de udsættes
28 for i det samfundssystem, vi lever under. Dette arbejde kan
29 skabe grundlaget for at ændre samfundet grundlæggende. Her
30 ligger spiren til et nyt samfund, et socialistisk samfund.
1

2

ÆNDRINGSFORSLAG TIL INDKOMNE FORSLAG
DEN ANTI-RACISTISKE, 4.2, UDTALELSE: TILFØJELSE I 2. SIDSTE AFSNIT S. 33 LINJE 11
Derfor bakker vi op om lokale initiativer som fx Venligboerne,
som tager imod flygtninge og andre der kommer hertil. Det giver
os bedre mulighed for at stå sammen i fagbevægelse, boligbevægelse og i andre vigtige kampe. Vores strategi overfor flygtninge der kommer til Danmark er at inkludere dem i de progressive fællesskaber. Vi har derfor en vigtig rolle i at bygge bro og
at flytte holdninger, så vi skaber sammenhold i arbejderbefolkningen.

Begrundelse
Vi vil gerne tilføje noget handlingsrettet samt understrege at
forandring handler om at flytte holdninger.
Stillet af Louis Jacobsen (Blågård), Johanne Skriver (Blågård), Rasmus
Bredde (Blågård), Pelle Dragsted (Frederiksberg)

LGBTQ KAMPEN ER EN VIGTIG DEL AF
ENHEDSLISTENS FEMINISME 4.5

31
32

Begrundelse

Dette forslag tilfører principprogrammet større præcision i be34 skrivelsen af den historiske udvikling af socialpolitikken. For35 slaget giver også mere præcis kritik af de gennemførte social36 politiske tilbageskridt. Og forslaget giver et tydeligere per37 spektiv af frigørelsen for arbejdstvang, som vi som socialistisk
38 revolutionært parti kæmper for.

I linje 29, efter „[...] en vigtig del af Enhedlistens Feminisme.“

33

tilføjes:
„Det er kampen for at sikre et parti, et land og en verden uden
plads til transfobi, homofobi eller anden queerfobi. Det hører
ingen steder hjemme. „

39
40
41
42
43
44
45
46

Forslag stillet af Viggo Jonasen (Århus Vest), Jo Falk Nielsen (Århus
Syd), Karen Nygård (Århus Vest), Gert Møller (Århus Øst), Solveig Munk
(Århus Nord), Poul Krogsgård (Århus Vest), Ulla Böwadt, Århus Vest),
Gunvor Schelde (Vesterbro), Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Ole Galster Bach (Valby), Jan Olesen (Århus Vest), Allan Krautwald (Svendborg), Elsebeth Frederiksen (Århus Vest), Martin Mørch (Skive), Kit
Aastrup (Århus Nord), Freddy Jensen (Århus Vest)

Begrundelse
Det er desværre ofte tydeligt at der fortsat findes transfobiske
personer i Enhedslisten. Personer som synes det er acceptabelt
at udelukke transkønnede personer fra grupper og rum. Personer der på bioessentialistisk vis prøver at definere at visse kvinder ikke kan være „rigtige kvinder“ hvis de ikke er ciskønnede.
Lad os konkret få nedfældet at det ingen steder hører hjemme i
Enhedslisten.
Stillet af Gustav Nielsen (Odense), Alf Lundgren Standly (Aarhus Vest) ,
Kirstine Julie Jansdorf (Aarhus Vest),
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ÆF TIL 4.8 HB’´S FORSLAG OM NYE
KONTINGENTSATSER
Dørtærsklen ind i Enhedslisten skal være lavere
Linje 46 - 83 s. 35 ændres til:
Dørtærskel ind i vores parti skal være lavere. Flere skal være
med og derfor sænkes kontingentsatserne for medlemskab af
Enhedslisten til følgende satser. Kontingentet betales månedligt
og medlemmerne kan vælge at indplacere sig på:
·
·
·
·

20kr pr måned
50kr pr måned
100kr pr måned
Ingen eller meget lavt rådighedsbeløb - 25 kr pr halvår.

Muligheden for at medlemmer og sympatisere kan tilmelde sig
månedlige donationer fastholdes og tydeliggøres kraftigt.
Hovedbestyrelsen pålægges samtidig at udarbejde en strategi
der kraftigt opprioriterer fundraising og kampagnearbejde i
samspil med bl.a. folketingsgruppen og deres brug af sociale
medier. Hovedbestyrelsen opfordres ligeledes til at undersøge
og bruge de nye teknologiske muligheder der findes til at minimere udgifter til bl.a. rejserefusion.
Enhedslisten indfører samtidig muligheden for at melde sig ind
over MobilePay.
For medlemmer på laveste kontingentindplacering udbetales
der ikke 100kr i støtte til lokalafdelingerne.
Det er op til den kommende hovedbestyrelse at fastsætte
hvordan og hvornår overgangen til en ny kontingentstruktur
foretages. Det skal dog senest være gennemført 1. okt 2023 (så
vi har overblik over næste valg).

Begrundelse
Enhedslistens medlemstal har i en årrække stået stille. Hvis vi vil
være et større og stærkere parti i hele Danmark, er der brug for
at dørtærsklen ind bliver markant mindre. Størrelsen på kontingentet for potentielle medlemmer skal være mere spiselig. Ligesom senest opgørelse over udmeldelser viser, at 13,5% (152 personer) har meldt sig ud pga. kontingentets størrelse.
Under valgkampen i 2019 formåede vi at samle 140.000kr ind
til valgkamp på blot én mail til vores egne medlemmer, mens
Jakob Mark fra SF eksternt samlede 500.000kr ind på Facebook
til en outdoorkampagne om minimumsnormeringer. I USA har
Bernie Sanders formået at samle 35 mio. dollars på mikrodonationer. Der er altså et enormt uforløst potentiale for Enhedslisten i, at vores indtægter i højere grad er bundet op på konkrete
politiske aktiviteter, mens vi samtidig gør dørtærsklen ind i vores parti mindre, så flere har mulighed for at være med.
Vi er opmærksomme på, at dette forslag på den korte bane
kan betyde en reduktion i indtægter til partiet. Derfor forslår vi
også en relativt lang indfasningsperiode, så Hovedbestyrelsen
har tid til at lave de nødvendige strukturelle ændringer til at
kunne geare vores parti til en mere kampagnestyret økonomi
med flere aktive medlemmer.
Stillet af Rasmus Vestergaard Madsen (Aarhus-Nord), Ulf Kudsk Harbo
(Norddjurs), Daniel Panduro (Frederiksberg), Niels Christian Petersen
(Esbjerg), Louise Frilev (Hjørring),
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5.0 OPSTILLINGER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aida Ammary
Astrid Vang Hansen
Elsebeth Frederiksen
Frederikke Hellemann (A)
Janne Toft-Lind
Line Barfod
Lisbeth Torfing
Louise Bilde Hvelplund
Mai Villadsen (A)
Maja Albrechtsen
Marianne Frederik
Mathilde Vinther
Sinem Demir
Susanne Flydtkjær
Trine Henriksen

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Trine Simmel
Allan Ahmad
Allan Krautwald
Anders Olesen (A)
Benny Dall
Bruno Jerup
Claus Højsgaard
Emil Ulrik Andersen
Esben Bøgh Sørensen (A)
Ezra Lundtoft Thomsen
Finn Sørensen
Helge Bo Jensen
Jakob Lindell Ruggaard
Jess Haastrup
Jonas Paludan

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jonathan Simmel
Lasse P. N. Olsen (A)
Louis Jacobsen
Magnus Thomas Nielsen
Malte Bang
Mikael Hertoft
Morten Riis (A)
Niels Bjarne Lund
Peder Hvelplund (A)
Pelle Dragsted
Rasmus Vestergaard Madsen
Rune Popp
Stig Larsen
Tino Brahmer Svendsen

5.1 OPSTILLEDE
TIL HOVEDBESTYRELSEN
Her kan du læse om de opstillede til Hovedbestyrelsen. Alle kandidater er noteret med afdeling, køn, alder, uddannelse, beskæftigelse og
fagforening. Under hver kandidat finder du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet af de delegerede. Der skal vælges 25 til Hovedbestyrelsen og op til 10 suppleanter. Der er kønskvotering til Hovedbestyrelsen og der må højst vælges 5 ansatte eller fuldtidspolitikere. De er derfor markeret med et (A)
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AIDA AMERY

ELSEBETH FREDERIKSEN

Ydre Nørrebro, Kvinde, 28 år

Århus Vest, Kvinde, 44 år

Historiker, Konsulent Dansk Magisterforening

Cand. mag i Østeuropastudier, Redaktionssekretær
Dansk Magisterforening

Som barn af flygtninge er jeg én af dem, som skiftende regeringer
taler rigtig meget om, men aldrig med. Jeg tilhører samtidig en generation, der har en fod i begge lejre, og som nu ønsker at bruge stemmen og sige: nok er nok.
Dét parti, som tør forsvare mine rettigheder, tør råbe op, når regeringen agerer racistisk og som orker kæmpe, når alle andre er
trætte, er Enhedslisten. Et parti, som jeg er så uendeligt stolt af at
være en del af, som aldrig helmer i kampen om at skabe et ligeværdigt samfund for alle.
Derfor stiller jeg op til Enhedslistens Hovedbestyrelse. Det ville
være mig en kæmpe ære at bidrage til arbejdet med nye perspektiver og erfaringer, og være med til at forme den vej, partiet skal gå i
fremtiden. Som nuværende medlem af Københavnerbestyrelsen, har
jeg erfaring med, hvordan apparatet fungerer indefra, og hvordan
man som bestyrelsesmedlem har et kæmpe ansvar overfor medlemmer og vælgere, i at holde linjen og skabe en politik, der er tro
mod kernen af Enhedslistens eksistensberettigelse.
For hvis vi glemmer, hvor vi kommer fra, vil vi i sidste ende ikke
vide, hvor vi skal hen.
skrivtilaida@gmail.com

ASTRID VANG HANSEN

Der er en massiv højredrejning i dansk politik, som bevæger sig
langt over midten. Her skal vi som parti være modvægt til den massive negative omtale af flygtninge og indvandrere.
Jeg ønsker, at partiet er mere tydelig i racismedebatten, heriblandt
ghettoloven, som både er diskriminerende og racistisk. Jeg stiller op til
Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at trække partiet til
venstre.
Jeg vil gerne være med i udviklingen af vores politik, og være med
til at debattere med og inddrage medlemmerne. Vi skal have mindre
topstyring og mere demokrati ude i afdelingerne. Vi skal kæmpe for
international solidaritet, for fair behandling af flygtninge og immigranter, kæmpe for samtykkebaseret voldtægtslovgivning, for ordentlig behandling af ledige og syge i jobcentersystemet, være aktive i klimakampen og støtte de aktive klimabevægelser. Bevægelserne er vigtige for vores arbejde. Jeg vil medvirke til at skabe et
stærkt talerør for Almen Modstand og fungere som bindeled mellem
dem og partiet. Vi kan og skal udveksle erfaringer og ideer. Vi skal
lære af hinanden og blive klogere.
Jeg bor i Gellerupparken i Århus og er meget aktiv i den lokale
kamp mod ghettopakken. Jeg sidder i BPU og vil kunne bidrage meget i udarbejdelsen af det boligpolitiske delprogram. Jeg har praktisk
erfaring fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, fællesråd og andre bestyrelsesposter. Jeg ved, hvad jeg vil kæmpe for og hvordan
jeg vil gøre det.
Det vil jeg gerne gøre for og sammen med jer.

Aalborg, Kvinde, 33 år
Geografi, Pt. barsel, HK

Den afgående hovedbestyrelse (HB) har formodentlig været den
mest dysfunktionelle og skadelige hovedbestyrelse Enhedslisten nogensinde har haft. Det har været særligt katastrofalt når vi har
skulle navigere i en ny politisk situation, med både en ny regering og
samtidig en sundheds- og økonomisk krise.
HB har totalt overladt kontrollen med partiet til folketingsgruppen
og de ansatte, og reduceret sig selv til et organ der først og fremmest står for at skærme de folkevalgte (og de ansatte) imod enhver
kritik fra medlemmerne.
Metoderne til dette har været:
· Grotesk mødeforberedelse, herunder stillingtagen til krigsdeltagelse, på baggrund af 15 min. til at læse bilag udleveret på mødet.
· Ekstrem brug af fortrolighed.
· Udelukkelse af medlemmernes mulighed for at deltage i HB-møder.
· Systematisk nægtelse af at behandle forslag fra specifikke
HB-medlemmer.
· Censurering af referater.
· Blåstempling af at folketingsgruppen kan hemmeligholde deres
skriftlige mandater i centrale forhandlinger overfor HB.
· Overvågning og registrering af medlemmernes debat på sociale
medier og anvendelse af disse til at true medlemmer med eksklusion, under dække af fortrolige “personsager”.
· Vedtagelse af at HB-medlemmer har pligt til at irettesætte medlemmer der kritiserer partiets ansatte.
· Aktiv støtte til et kup af vores ungdomsarbejde.
· En voldsom mobbekultur i HB, hvor et HB-medlem har meldt sig
helt ud af partiet.
Jeg genopstiller for at tage et opgør med ovenstående problemer.
astridvanghansen@gmail.com

elsebethf@gmail.com

FREDERIKKE HELLEMANN
Østerbro, Kvinde, 29 år
Statskundskab, Politisk rådgiver i EU-parlamentet
DJØF
2020 blev ikke som nogen havde forventet. Ud af det blå blev virologer verdenskendte og sygeplejersker overanstrengte og underbetalte
rockstjerner. Ser vi til landene i Europa står det klart, at de som under finanskrisen blev underlagt endeløse nedskæringskrav også er
dem, hvor sundhedssystemerne ikke har kunnet følge med.
Nu kigger vi ind i en ny krise. Mange har allerede mistet jobbet og
flere vil komme til. Alvoren af den klima- og biodiversitetskrise vi
står i, går op for flere og flere.
Det er her vores opgave ligger. Vi kan pege på, hvordan naturødelæggelse øger risikoen for nye pandemier. Hvordan stærk fælles velfærd og demokratisk ejerskab af kritisk infrastruktur ruster os bedre.
Og hvordan investeringer i grøn omstilling er løsningen på både klimakrisen og den økonomiske krise.
Hvis vi skal lykkes med at gøre svarene til virkelighed kræver det
en ledelse, som tør sætte retning og ikke fortaber sig i detailstyring.
Det kræver et aktivt valg om at operere på basis af tillid og have
modet til at prøve gå nye veje af. Vi skal ikke opgive principperne,
men vi må heller ikke blive bange for at udvikle os. Vi skal give mere
indflydelse til medlemmerne, så flere føler sig inddraget. Der er rigtig
mange, som vil vores fællesskab i Enhedslisten – dem skal vi invitere
ind og vi skal lytte til, hvordan vi kan blive bedre til at rumme dem.
Jeg arbejder for Enhedslisten i Bruxelles. Det giver et bredt europæisk udsyn, som jeg vil tage med mig i Hovedbestyrelsen.
frederikkehellemann@gmail.com

Årsmøde 2020

47

5.1 Opstillede til Hovedbestyrelsen

JANNE TOFT-LIND

LISBETH TORFING

Ballerup, Kvinde, 48 år

Horsens-Hedensted, Kvinde, 33 år

Engelsk lærer, Social aktivist 24/7
JO og NH De reformramtes fagbevægelser

Ph.d. i nordisk sprog og litteratur, Underviser og byrådsmedlem, DM

Jeg stiller op til vores hovedbestyrelse fordi jeg gerne vil bidrage
med mit græsrodsperspektiv og være en del af en ledelse, der både
kan være enige og uenige på ordentlig vis. Min baggrund er mange
års græsrodsarbejde. I de seneste år har det mest handlet om de
reformramte andre socialt udsattes vilkår. Jeg tror på, at der skal
være mindst lige så meget handling i vores parti, som der skal vedtages lange tekster. For det er ikke mindst, når vi møder andre og
arbejder sammen om at ændre samfundet i en mere solidarisk retning, at vi rykker. Pt er jeg kontaktperson i Ballerup, næstformand i
Jobcentrets ofre og Kasserer i NH Vesterbro, sidder i Rød fond, Regionsledelsen og er medlem af Socius. Politisk står jeg solidt på vores
principprogram, for åbenhed og gennemskuelighed. Det er en nødvendighed for et demokratisk socialistisk parti. Jeg vil arbejde for
mere tilgængelighed, så det bliver lettere at engagere sig, Vi skal
bruge vores udvalg, vi skal aktivere medlemmerne -Det skal vi gøre
ved at møde folk, hvor de er. Ikke alle er til lange antikapitalistiske
analyser. Ikke alle kan slæbe bannere og scenegrej, men alle kan bidrage. Og det skal vi skabe rum til, så Enhedslisten kan gå på begge
ben: Det parlamentariske og så det aktivistiske. Det hele hænger
sammen -Der bliver ingen ordentlig klima og miljøpolitik uden fokus
på ordentlig dyrevelfærd og anstændig socialpolitik. Jeg vil gerne
være den repræsentant i HB der for alvor gør Enhedslisten til bevægelsernes parti.
toftlind@gmail.com

Det seneste år har vist os, hvor vigtig Enhedslisten er for at fastholde en rød og grøn retning – både i den politiske hverdag og når
en krise rammer. Vi skal hele tiden finde balancen mellem at afværge blå og sorte politiske udspil og at sætte vores egen dagsorden. Den opgave kan næppe løftes af folketingsgruppen alene. Den
forudsætter en handlekraftig hovedbestyrelse og stærke afdelinger
med engagerede medlemmer.
Enhedslisten er et parti af en helt anden størrelse, end vi var engang. Hvordan afspejler vi den positive medlemsudvikling i vores organisering? Vi skal styrke inddragelsen af medlemmer, men uden at
blive en vælgerforening. Vi skal styrke forbindelsen mellem national
og lokal politik, men uden at formindske afdelingernes rolle. Vi skal
sørge for indflydelse og repræsentation til alle dele af landet, men
uden at miste vores enhed på landsplan. Vi skal afklare udvalgenes
rolle i politikudviklingen. Vi skal lære at understøtte en ny tids aktivisme. Den proces vil jeg gerne medvirke i.
Jeg ønsker en hovedbestyrelse med plads til uenighed, og hvor
man gør sit yderste for at finde frem til en fælles retning, men med
respekt for, at det ikke altid kan lade sig gøre. Den indstilling vil jeg
tage med i HB.
Jeg medbringer organisatoriske erfaringer fra afdelings- og regionsbestyrelse og politiske erfaringer fra mit nuværende hverv som
byrådsmedlem med udvalgsposter inden for bl.a. beskæftigelse,
børn, ældre og socialområdet – samt mange andre små og store
livserfaringer.
lisbeth.torfing@enhedslisten.dk

LINE BARFOD
Ydre Nørrebro, Kvinde, 56 år
Advokat, Advokat
DJØF
Vi har lige set, hvor handlekraftige politikere kan være. Hvor hurtigt
og hvor meget verden kan ændres, når en pandemi truer.
Så kan der naturligvis også gennemføres store samfundsforandringer, når det er mennesker og naturs eksistens på kloden, der er
truet. Men det er vigtigt, at det er samfundsændringer, der skaber
mere lighed, ikke mere ulighed. Det kræver en styrkelse af demokratiet.
Om et år er der kommunal- og regionsvalg og det er en vigtig opgave for hele partiet at arbejde målrettet på at øge vores opbakning, så vi lokalt og regionalt kan arbejde for røde og grønne løsninger. I samarbejde med fagbevægelse, klima- og miljøbevægelse og
mange andre. Og med inspiration og samarbejde internationalt.
Samtidig trænger vi i stigende grad til at udvikle vores organisation. Vi skal finde nye måder til at inddrage langt flere i udvikling og
beslutninger. Vi skal turde eksperimentere og at lade folk gøre ting
på nye måder. Dog med respekt af vores helt grundlæggende værdier.
Vi skal have en ledelse, der sikrer politikudvikling, der omsættes til
handling.
Det vil jeg gerne være med til. Jeg har i mange år arbejdet som
advokat, blandt andet med at skabe nye organisationsformer for
nye og gamle bofællesskaber, socialøkonomiske virksomheder og
andre fællesskaber. Og jeg har siddet i HB flere gange, senest fra
2018. Og jeg sad i folketinget fra 2001 til 2011.
line@barfod.org
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LOUISE BILDE HVELPLUND
Hjørring, Kvinde, 53 år
Fritidspædagog, Plejeforælder
SL
Jeg har siddet i HB i tre perioder og vil gerne genopstille. Jeg bor i
Gammel Vennebjerg 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 stærkest 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 viden 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. Derfor skal vi have styrket udvalgsstrukturen så de politiske fagudvalg kan virke som videnbanker og sparringspartnere for både afdelingerne og Folketingsgruppen. Derudover er det vigtigt at få genrejst Enhedslisten som et aktivistisk parti.
Aktivisme er ikke noget vi vedtager i HB, men vi skal skabe rammerne og styrke mulighederne. Vi har en tendens til at fokusere på
det parlamentariske. Det er også meget væsentligt. Men nogle
gange kunne jeg godt ønske at vi brugte lidt flere ressourcer på aktivisme, fremfor minutiøst at overvåge om byrødder og især folketingsgruppe holder den rene og ranke linje. Jeg vil gerne være med
til at styrke en konstruktiv tone og samarbejde i HB. Vi skal altid huske, at trods uenigheder, er der mere der samler end splitter.

louise.bilde.hvelplund@hjoerring.dk
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MAI VILLADSEN

MARIANNE FREDERIK

Brønshøj-Husum, Kvinde, 28 år

Amager Øst, Kvinde, 69 år

Folketingsmedlem
HK

Gymnasielærer, Pensionist,
Tidligere GL

Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen, for at arbejde for et parti der
hænger bedre sammen. Vi skal binde lokal- og landspolitikken tættere sammen. Og vi skal styrke vores organisatoriske arbejde i hele
Enhedslisten, så vi igen kan få flere med til at skabe forandringer.
Jeg ser Hovedbestyrelsen som den politisk retningsgivende ledelse,
som ikke skal spilde tid på at lede efter småfejl og flytte kommaer –
men som skal være drivende i Enhedslistens politiske- og organisatoriske forandringer. Vores parti har for nylig fejret 30 års jubilæum.
Jeg mener vi skal bruge anledningen til at overveje, om vi kan indrette vores parti endnu bedre, så flere bliver aktive og kommer med
i vores fællesskab.
Det nye flertal i dansk politik giver nye muligheder. Ikke mindst på
klimaområdet. Vi skal arbejde benhårdt for at indfri de håb der spirer, samtidig med at vi selvfølgelig hårdt og kontant skal kritisere
alle bevægelser i den forkerte retning. Det bliver nogle svære og afgørende år for Enhedslisten.
Jeg tror, at vi som parti kan nå nye højder – men det kræver, at vi
har en politik, der tør vise vej. Med visioner for en bedre verden og
konkrete løsninger på de enorme udfordringer, vi står overfor.
Jeg vil arbejde for, at der ikke er langt imellem bevægelserne og
Borgen. At vores politik er relevant og klar, ligegyldigt om man bor i
København, Kolding eller lille Kibæk, hvor jeg er vokset op. At vi er et
parti, der får holdninger til at blive til handlinger. Hvor vi får flere
med.

De store politiske kampe vil i nærmeste fremtid handle om pensionsalderen, klimakrisen og den økonomiske krise. De kommer til at
foregå i Folketinget, bevægelser, og organisationer, og vi skal være
aktive, lokalt og centralt. Det bliver en opgave for Hovedbestyrelsen
af sørge for de politiske, organisatorisk og økonomiske rammer.
Der er også andre solidariske kampe som f.eks. højere dagpenge,
fjerne ghettolovene, velfærdsforbedringer, uddannelse og job.
Dertil kommer begyndende forberedelse af kommunal- og regionsvalget. Her drejer det sig om, at HB indsamler lokal og regional
viden, og fastlægger nogle overordnede temaer, som kan gå på
tværs, og koordineres med folketingsudspil. Ligesom der kan være
lokale forhold, samt landsdækkende organisationer og bevægelser,
der kan præge temaerne og valgkampen.
Jeg er medlem af Regionsrådet i Hovedstaden, derfor har jeg også
fokus på psykiatriplanen, en sundhedsreform, kollektiv trafik, grøn
omstilling.
Mange har efterlyst en demokratidebat i Enhedslisten. Det kan
være i form af vedtægtsændringer, samt nye kommunikations- og
organisationsformer. Derfor må der være bud på det op til næste
årsmøde. Jeg går ikke ind for de store ændringer, men er med på at
videreudvikle supplerende måder, f.eks. flere urafstemninger, flere
måder at inddrage medlemmer på, lytte til nye medlemmers forslag,
flere numre af medlemsbladet, adgang til de mange pressemeddelelser fra folketingsmedlemmer.
Vi har brug for flere medlemmer og et bredt sammensat parti.

Mai.Villadsen@ft.dk
marianne.frederik@mail.dk

MATHILDE VINTHER
Indre Nørrebro - Den røde firkant, Kvinde, 26 år

MAJA ALBRECHTSEN

Lærerstuderende, Studentermedarbejder i HK Hovedstaden, Danmarks Lærerforening

Århus Nord, Kvinde, 35 år

Store folkelige klimabevægelser viser os, hvordan magtesløshed kan
vendes til en styrke, der gør os i stand til at forandre samfundet i
fællesskab. Hvis forandringen skal lykkes, skal økonomien under demokratisk styring; vi skal skabe et opgør med kapitalismen, der
bringer kloden til kogepunktet og mennesker i knæ. I Enhedslisten
må vi levere konkrete og progressive svar på, hvordan vi skaber det
opgør - og vi må holde fast, selvom Socialdemokratiet svigter. Vi må
indgyde håb og tro på, at en anden verden er mulig.
Siden jeg startede i SUF i det midtjyske, har jeg brugt min tid på at
skabe bevægelse. Senest som folketingskandidat på Sjælland, tidligere som forkvinde i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, i
mit arbejde i fagbevægelsen, flygtningebevægelsen og i Enhedslisten Nørrebro, ved at gå dør til dør og organisere lokalsamfundet.
Vi skal skabe bevægelse, og det kan vi blive endnu bedre til. Hovedbestyrelsen skal tage teten i udviklingen af vores parti og inddrage medlemmerne i dette, ligesom den skal styrke samspillet med
bevægelserne. Hovedbestyrelsen skal sikre, at vores folk på Christiansborg og i alle andre led af partiet spiller stærkere sammen, så vi
med inddragende og handlekraftige kampagner kan bygge magt
med mennesker uden for Christiansborg og forandre samfundet i
fællesskab. Endnu flere forskellige mennesker - i hele landet - skal
kunne være med i kampen for forandring.
Jeg håber, at i vil vælge mig til at gøre mit bedste til, at bidrage til
den udvikling.

Socialrådgiver/cand. pæd. i filosofi, Landsdækkende frivilligkoordinator hos Liva Rehab, DM
Jeg genopstiller hermed til Hovedbestyrelsen.
Vi har gennem den seneste periode oplevet at skulle lave politisk
arbejde i en ny virkelighed. Overalt i landet oplever folk at deres
hverdag er vendt på hovedet på grund af covid-19-pandemien, og
mange tager deres prioriteringer op til revision. Er de lange arbejdsdage egentlig lykken? Er overforbruget?
Enhedslisten har gode alternativer parat, og vi skal ud med budskabet om en grøn, retfærdig og solidarisk omstilling.
Nye bevægelser dukker op, og vi skal styrke samarbejdet med
både de nye og de allerede kendte, og træne alle vores ben, både
de røde og de grønne såvel som de parlamentariske og udenomsparlamentariske.
Der er ikke meget plads i sådan en opstillingstekst, så helt kort:
verden er i rivende udvikling, og vi skal ikke bare udvikle os med, vi
skal gå foran med løsninger og konkret, brugbar og visionær politik.
Den politik vil jeg meget gerne fortsat være med til at udvikle.
majawolffalbrechtsen@live.com

mathilde.l.vinther@gmail.com
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SINEM DEMIR

TRINE HENRIKSEN

Nordvest, Kvinde, 28 år

Gladsaxe, Kvinde, 57 år

STX - studentereksamen, Tjener og tillidsrepræsentant, 3F

Miljøkemiker, Bispebjerg Hospital
DM

Revolutionær, intersektionel feminist og faglig.
Corona har ændret det politiske Danmark fuldstændig, hvor regeringen har fået status som ansvarlig og altvidende. Det giver os et
endnu større ansvar for at skubbe i en klart mere solidarisk, klimabevidst og progressiv retning. Vi har i ly af coronakrisen set hvordan,
S har forsøgt at løbe fra en ordentlig pensionsaftale og deres klimaløfter.
Vi skal byde ind med vores egen politik og løsninger, og ikke være
bange for at gøre os upopulære hos de andre folketingspartier. Vi
skylder vores vælgere at give kant.
Jeg vil gerne være med til at udvikle vores parti, og trække os
mest mulig til venstre. Kæmpe for fuldt medlemsdemokrati, hvor
store politiske projekter altid forankres og diskuteres i afdelingerne.
Jeg er konfliktramt tjener og tillidsrepræsentant, i konflikten mellem Jensens Bøfhus og 3F. Udover at lave aktionsplaner til min arbejdskonflikt, er jeg tilforodnet i 3F Københavns bestyrelse og aktiv i
dets ungdomsnetværk. Jeg er en del af vores Faglige Landsudvalg,
og som medlem af Borgerrepræsentationen, sidder jeg i Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Jeg har nu haft mit første år som
medlem af Hovedbestyrelsen, hvor jeg også har siddet i European
Lefts bestyrelse.
Jeg vil gerne prøve kræfter med en HB-periode mere.
Jeg kommer i forskellige feministgrupper, antiracistiske netværk,
fagforenings netværk, den tyrkiske venstrefløj og HDP-fora. De forskellige netværk vil bidrage til diversitet og bredere repræsentation
sinemdemir49@hotmail.com

Knap 15 måneder er gået siden klimavalget sidste år, og der er desværre sket alt for lidt.
Regeringen har vist sig præcis så fodslæbende, som man kunne
frygte, og har samtidig givet erhvervslivet stor indflydelse på indholdet i klimahandleplanerne. Det spænder ben for de rigtige klimaløsninger og sætter os i svære situationer, som vi så det med affaldsforliget. Det er vigtigt med et tættere samarbejde mellem HB og Folketingsgruppen, så vi sammen får drøftet hvordan vi skal forholde
os til de største udfordringer og dilemmaer i forhandlingerne, og
hvor vores smertegrænse er – inden det spidser helt til. Det vil jeg
gerne bidrage til, og derfor genopstiller jeg til HB.
Jeg genopstiller også, fordi jeg gerne vil bidrage til at forandre
nogle af vores beslutningsprocesser, så flere har lyst til at deltage. F.
eks. ved at HB, på baggrund af kommentarer fra afdelingerne, formulerer nogle klare afstemningstemaer om de principielle spørgsmål og uenigheder i et politisk dokument til årsmødet - i stedet for
at debatten drukner i afstemninger om et hav af ændringsforslag.
Vi har mange gode debatter i Enhedslisten, men indimellem kammer det over i opslidende grøftegravning og mistillid. Det er vigtigt
at vi prøver at holde fast i en konstruktiv og kompromissøgende tilgang i vores interne diskussioner, og stræber efter beslutninger der
kan samle. Det forsøger jeg i hvert fald selv at praktisere.

TRINE SIMMEL
Valby, Kvinde, 26 år

SUSANNE FLYDTKJÆR

Studerer Politik og Forvaltning, RUC, Organisationsmedarbejder, DSF, Dansk Magisterforening

Aalborg, Kvinde, 57 år
Socialformidler/cand.phil/samf, Arbejdsløs
HK
Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil medvirke til at
give medlemmerne en større mulighed for at deltage i udviklingen af
Enhedslistens politik. Det kan ske både gennem netværk, udvalg og
afdelinger, men også gennem landsdækkende Zoom-møder og andre former for elektroniske debatter.
Vi skal blive lang bedre til at have dialog og samarbejde mellem
de forskellige niveauer i Enhedslisten. Vores politik ville kunne blive
langt mere kvalificeret, hvis den udvikles i en dialog og samarbejde
mellem medlemmerne og medlemmer af folketinget, regionsrådene
og byrådene.
Indsatsen for at støtte alle medlemmers mulighed for at deltage i
politiske diskussioner på deres arbejdspladser, uddannelsessteder
og andre steder, hvor vi er sammen med andre mennesker, skal
styrkes. Jeg synes, at vi tænker alt for traditionelt om, hvad der er
“rigtig” politisk aktivitet, og alt for lidt i at tænke medlemmerne som
en ressource, der hvor de er aktive og er.
Jeg synes, det er en styrke ved Enhedslisten, at der er repræsenteret forskellige synspunkter og holdninger i Enhedslisten. Det er altafgørende , at vi udvikler en god uenighedskultur med respekt for hinandens politiske synspunkter, og hvor uenigheden også ses som en
styrke, der udvikler vores politik.
Her synes jeg, at jeg kan bidrage med gode erfaringer fra Aalborg,
hvor jeg i mange år har siddet i afdelingsbestyrelsen og væres kasserer.
flydtkjaer@gmail.com
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Vi har potentialet til at rykke de politiske resultater i Folketinget, byråd og regionsråd til venstre, men det kræver at vi stiller langt mere
radikale krav end nu. Bevægelserne har brug for at vi bærer deres
krav ind bag Borgens tykke mure, for det er det som giver kampgejst
og rykker holdninger. Det må ikke være os der slukker gløden for
gode borgerforslag, eller os som blot forhandler små forbedringer,
når vi skal udfordre systemet helt grundlæggende.
Vi skal have en langt mere åben og ærlig kommunikation til bagland og befolkningen. Vi har oplevet vores troværdighed blive svækket internt og udadtil, fordi vi har oversolgt parlamentariske resultater og ikke ærligt fortæller hvad vores betænkninger har været, og
fordi der er kommet en øget grad af fortrolighed i toppen af partiet.
Medlemmerne skal være centrale i at udvikle den politiske og organisatoriske retning i partiet. Det kræver at vi, i toppen af partiet,
tør invitere meget mere ind i beslutningsprocesserne. Når der er
svære spørgsmål oppe og vende i Folketinget, skal vi spørge medlemmerne, når vi laver en stor kampagne, skal vi invitere medlemmer ind tidligt i processen, så de kan være med til at sætte retningen.
Jeg er 26 år, bosat i København med min mand og hund, læser en
kandidat på Roskilde Universitet og arbejder hos Danske Studerendes Fællesråd. Jeg har tidligere været aktiv i SUF og været forkvinde
for handelsskoleeleverne. Jeg har siddet i HB siden ‘17 og håber på
jeres tillid til at fortsætte.
trinesimmel@gmail.com
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ALLAN AHMAD

ANDERS OLESEN

Blågård, Mand, 35 år

Fredensborg, Mand, 67 år

Arbejdslivsstudier og Offentlig Administration, Konsulent, Dansk Magisterforening

Tømrer, Faglig koordinator Enhedslisten
BJMF 3F

Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen, og her er mit ståsted: Covid19-krisen har i endnu højere grad tydeliggjort klassekampen. Den
var også tydelig under finanskrisen i 00’erne, men dengang var vi
ikke tilstrækkelig kampklar. Vi er klar nu, takket været den udvikling
som partiet har været igennem de sidste 10 år. Jeg vil arbejde for at
vi går videre i den retning. Vi skal blive endnu bedre i organisationen
bredt set, i bevægelserne og parlamentarisk til at arbejde aktivt for
de politiske visioner vi skriver ned og vedtager. Det er vores egen
opgave at vise, at vores radikale holdninger og forslag i forhold til
det bestående samfund er fornuftige og bæredygtige løsninger i
menneskers hverdag og for klodens fremtid.
Organisatorisk kræver det, at vi er lidt mere nysgerrige på hinandens perspektiver. Vi kan have en ekskluderende og til tider en skinger partikultur. Jeg er også medskyldig. Det vil jeg lave om på. Vi skal
holde op med at skræmme mange gode kræfter og ny-indmeldte
medlemmer væk. Det er en bunden opgave for Hovedbestyrelsen at
tage det stagnerende medlemstal og medlemsaktivitet alvorligt.
Politisk skal partiet være proaktivt og ikke kun forholde sig til andres bud. Vi skal selv komme med bud på hvordan vi skaber lokale
arbejdspladser, behandler syge mennesker ordentligt, rummer mennesker med forskellige udfordringer og potentialer og fjerner de
strukturelle og kulturelle barrierer, som begrænser menneskers frihed på baggrund af køn, hudfarve og seksualitet.
allan.ahmad@gmail.com

ALLAN KRAUTWALD
Svendborg, Mand, 68 år
Kontoruddannet, Radio Eremitus
HK
”For de gamle der faldt, er der nye overalt”, står der i en gammel
sang. Det gælder også i politik. Det er derfor vigtigt, at den nye HB
styrker og udbygger samarbejdet med SUF.
HB er partiets politiske og organisatoriske ledelse mellem årsmøderne. Det er HBs fornemmeste opgave, at forvalte årsmødebeslutningerne. HB står til ansvar overfor årsmødet, og dermed medlemmerne i
løsningen af disse opgaver. Hvis vi indfører digital urafstemning til HB,
vil dette bånd blive revet over. Hvis HB gennemfører en politik, der er i
strid med årsmødet, har næste årsmøde ikke mulighed for at vælge et
andet HB, der bedre er i overenstemmelse med partiets politik.
I en periode hvor vi er parlamentarisk grundlag for en regering,
kan det være nødvendigt, at inddrage HB mere i de politiske beslutninger. Vi har nu lært, at møder kan holdes digitalt og derfor indkaldes hurtigt. Ved et tættere samspil mellem Folketingsgruppe og HB,
kunne vi måske have undgået at indgå et affaldsforlig, der på sigt
accepterer privatisering.
Vi skal selvfølgelig bevare rotationen for Folketingsmedlemmer,
som den er. Dels er det en del af partiets egenart, og ikke mindst
har vi løbende kunnet vælge nye talenter.
Jeg har været politisk aktiv på venstrefløjen i en årrække, både på
en række tillidsposter og i en række bevægelser.
Jeg er bosat i Svendborg, oprindelig kontoruddannet, men var i over
20 år beskæftiget som studievært på en række lokalradioer og DR.
Medlem af HB 2015-2018 og er nu klar til en ny tørn
krautwald@oncable.dk

Jeg genopstiller til HB. Jeg har de sidste 7 år været ansat som faglig
koordinator i Enhedslisten og blev valgt til HB i 2018.
Inden da var jeg fælles TR og fagforeningsformand inden for byggeriet i en periode på små 40 år.
Jeg vil arbejde for at vi for alvor bliver kendt som partiet, der sætter grøn omstilling og social retfærdig øverst på den politiske dagsorden. Vi skal gøre dette, gennem dygtigt parlamentarisk arbejde og
ved at vi i langt højere grad øger det politiske pres, gennem udvikling og opbygning af stærke folkelige bevægelser.
Vi skal vinde et kommune- og regionsvalg valg i 2021.
Det gør vi bla. ved at være partiet der støtter op om velfærden og
ved OK21 forhandlingerne understøtter en bevægelse for Løn Som
Fortjent. Velfærdens helte skal have et løft og vi skal optræde som
røde arbejdsgivere i Kommuner og Regioner.
Det bliver rigtig vigtigt at vi får langt flere aktive socialister organiseret i Enhedslisten.
Vi skal stå i spidsen for: Klimakampen, stop for yderligere stigning i
pensionsalder og bedre velfærd. Vi skal have en bedre dagpenge
dækning, og syge og ældre og mennesker på kontanthjælp skal ikke
straffes med lave ydelser. Flygtninge og indvandrere skal ikke gøres
til syndebukke og vi skal vise at der gennem politiske ændringer , er
rigeligt råd til at gennemfører vores politik.
Kort sagt. Vi skal bruge flere rasurser på bevægelsesarbejdet. Vi
skal prioritere fagbevægelse, klimabevægelse, boligbevægelse og
velfærdsbevægelse højere end vi gør i dag.
anders.o@enhedslisten.dk

BENNY DALL
Kolding, Mand, 64 år
Gymnasie, Selvstændig
ASE
Jeg genopstiller til HB. Den seneste HB periode er min første. Det har
været en øjenåbner, for de åbenlyse udfordringer vi har på de øverste ledelsesniveauer i partiet. Endeløse ufrugtbare debatter udløst
at RGUs dannelse, HBs rolle som arbejdsgiver og andet i den forbindelse tog fokus. Nuvel, det er måske vigtigt for os. Men næppe for de
mange, der stoler på vores dømmekraft og venter på vores initiativ
og handlekraft. Debatter om visioner, perspektiv og organisation
udeblev. Det må råde bod på, og det haster.
Vi har indflydelse, og derfor bliver vi udfordret på vores holdninger.
Ikke som under Thorning, eller i opposition som under Løkke. Men
som det støtteparti der har et forståelsespapir med Mette. Det bliver den nye HBs absolut største udfordring; at finde retning og fodslag i forhold til efterårets utallige vigtige forhandlinger om klima, finanslov, tilbagetrækning blot for at nævne nogle. Dilemmaerne er
utallige. Hvordan vi forholder os til dem, er den største prøvelse vores parti står overfor.
Dernæst. Vores parti slider og slæber med gode dagsordner overalt. Men vi får for lidt ud af det. Vi vender ryggen til dem der vil give
en hånd; vores medlemmer og de mange tusinde der synes vi står
for det rigtige. Vi skal blive bedre til at række ud og lytte. Det kræver
organisatoriske forandringer og nytænkning.
Hvis vi vil forandring, starter den hos os selv. Vi har meget at vinde.
Det næste års politiske dagsordner er vores hjemmebane.
Det vil jeg gerne bidrage til.
benny.d@enhedslisten.dk
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BRUNO JERUP

EMIL ULRIK ANDERSEN

Næstved, Mand, 62 år

Allerød, Mand, 33 år.

Cand. Scient., Gymnasielærer
GL

Cand Scient Kemi, Pharma, regulatorisk
Dansk Magisterforening

Corona har udstillet, at markedskræfterne ikke er svaret. Det er et
vindue til en ny forståelse af, hvordan vi organisere vores samfund.
Folketingsvalget i 2019 gav Enhedslisten muligheden for at sætte
en ny dagsorden. Den kommer ikke af sig selv. Klimabevægelsen,
velfærdsbevægelsen med minimumsnormeringer var med til, at
sætte dagsorden under valget. Enhedslistens påstand om, at det
der sker ude i befolkningen er en vigtig faktor blev vist på forbilledlig
vis.
Vi har et forståelsespapir, som Enhedslisten har brugt, som udgangspunkt for at støtte dannelsen af en socialdemokratisk regering. Den beslutning støtter jeg.
Forståelsespapirer rummer mange gode, men ikke konkrete forslag. Det er vores opgave, at følge disse forslag til dørs. Vi skal benytte det der sker ude i befolkningen og i bevægelserne til, at presse
på. Tingene bliver ikke bedre end det pres vi kan skabe. Det skabes
ikke af ord. Vi skal udfordre dette papir: Hvor skal vi hen.
Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og som
organisator for venstrefløjen. Vi har i dag en reel mulighed for at
blive det store venstrefløjsparti i Danmark, og det skal vi, efter min
mening, gå målrettet gå efter.
Jeg har været med fra partiets start og partiets første folketingsgruppe. Jeg sidder i regionrådet på Sjælland, hvor jeg er gruppeformand for en gruppe på tre personer. Jeg sidder også i det nuværende HB og forretningsudvalg.
brunoj@regionsjaelland.dk

I denne tid, står opgaverne i kø:
· Der skal fuld skrue på den grønne omstilling.
· Ligestilling mellem kønnene har stået stille i årtier.
· Asylansøgere sendes i lejre i stedet for at blive tilbudt hjælp og
medmenneskelighed.
· Børn bliver sendt i skole et år for tidligt for at spare penge.
· Daginstitutionsområdet er så smadret, at der igen i år har været
rekord få, som har søgt pædagoguddannelsen.
Samtidig ser vi helt nye bevægelser, der viser at folk er klar til at
tage ændringer til sig. De kræver ændring:
· Pludselig har vi et 70% reduktionsmål på CO2.
· Pludselig er der massevis af kødfrie alternativer.
· Pludselig diskuterer vi systemisk racisme.
Lige nu kan vi gøre noget ved alle de problemer, der før synede
uoverskuelige. Det skal vi gøre ved at mobilisere flere og ved at gøre
vejen fra den gode ide til handling kort.
Jeg vil arbejde hårdt for både at facilitere nytænkning, og bruge
Enhedslistens erfaringer og organisation.
Jeg har erfaring fra Københavsbestyrelsen og Østerbro lokalbestyrelse, hvor jeg blandt andet organiserede valgkamp. Desuden erfaringer fra arbejdet med at starte og drive børnepolitisk udvalg.
euandersen@gmail.com

ESBEN BØGH SØRENSEN
Århus Nord, Mand, 31 år

CLAUS HØJSGAARD

Cand. Mag Idéhistorie, Ph.d., Regionssekretær
Dansk Magisterforening

Tønder, mand, 64 år
Lærer, Førtidspensionist
Tidligere HK
Nu er der ikke længe til Enhedslistens Årsmøde.
Jeg stiller op som kandidat til HB… Det er der 2 årsager til.
1. Jeg er kontaktperson i Tønder. Når man ser på sammensætningen af den nuværende, og mange tidligere hovedbestyrelser. Kan
man se, at langt de fleste HB medlemmer kommer fra de større afdelinger i Danmark. Der er ”LANGT” fra Tønder til København,
Odense, Århus og Aalborg . jeg syntes det er vigtigt, at også de små
afdelinger er repræsenteret i Enhedslistens ledelse
2. Jeg er som de fleste af jer ved, er jeg handicappet, og har været
det hele mit liv. Jeg har i mange år beskæftiget mig med handicappolitik. På trods, af min alder, jeg er 64, mener jeg, at jeg har en del
at byde ind med. Jeg har sammen med andre medlemmer indsendt
forslag til vedtagelse på Årsmødet, om at igangsætte et arbejde
med at udvikle et Handicappolitisk Delprogram. Det håber jeg meget, bliver vedtaget. Danmark har tiltrådt FN´s Handicapkonvention.
Der er dog stadig meget at gøre på dette område. Jeg vil gerne
medvirke til at vi i Enhedslisten har fokus på dette område.
c.hojsgaard@bbsyd.dk

Vi står over for enorme udfordringer når økonomien skal genoprettes samtidig med, at vi skal løse klimakrisen. Men vi kan ikke regne
med, at den socialdemokratiske regering vil leve op til sine valgløfter
om at sikre velfærden og levere de nødvendige klimaløsninger, og
alt tyder på at kampen om genopretningen og den politiske retning
de næste år bliver hård. I de kampe skal vi insistere på, at regeringen står over for et valg: højrefløjens sparepolitik eller en grøn og
solidarisk vej med os. Vi skal stå i spidsen for at samle et flertal i befolkningen om et politisk projekt, der øger trygheden for arbejderklassen, udbreder mulighederne for demokratisk deltagelse i det
politiske og økonomiske liv og sikrer den nødvendige grønne omstilling. Det vil kræve, at vi fortsætter vores organisatoriske diskussion
og skaber de nødvendige forudsætninger for at mobilisere flere af
vores medlemmer, sympatisører og vælgere. Hvis vi skal være et
parti for de mange, kræver det, at vi er bedre forankret, hvor den
brede arbejderklasse befinder sig, og at vi bliver i stand til at mobilisere langt mere uden for de større byer. Fra USA og Storbritannien til
Spanien og Sverige har venstrefløjen verden over haft vind i sejlene
og formået at skabe nye muligheder for mobilisering. Det skal vi
lade os inspirere af i vores eget arbejde. Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen for at bidrage til det arbejde. Til dagligt er jeg ansat som
regionssekretær for Enhedslisten Midtjylland.
esbenbsoerensen@gmail.com
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EZRA LUNDTOFT THOMSEN

HELGE BO JENSEN

Aalborg, Mand, 22 år

Albertslund, Mand, 61 år

10. Klasse, Tatovør praktikant
Ingen endnu

Kultursociolog, Økonomiansvarlig
3F og DM

Hej mit navn er Ezra. Jeg er ung queer og medlem af SUF. Den nuværende HB er lort og det vil jeg lave om på
ezralthomsen@gmail.com

FINN SØRENSEN
Amager Vest, Mand, 73 år
Ingen uddannelse, Pensionist
3F København
Hermed min genopstilling til HB. Der har været nogle svære diskussioner, men generelt synes jeg vi har klaret det ok. Jeg glæder mig
over, at vi har fået et tættere samarbejde med folketingsgruppen,
det er helt nødvendigt op til de store politiske forhandlinger om
klima, pension og velfærd.
HB´s forslag til politisk hovedudtalelse og arbejdsplan er et godt
grundlag for at løse de store opgaver vi står over for, med klimakrise, voksende ulighed og fremvækst af dybt reaktionære kræfter.
Jeg vil bidrage til at styrke Hovedbestyrelsens rolle som partiets
strategiske ledelse og som det koordinerende led for vores aktiviteter i de folkelige bevægelser og parlamentariske forsamling. Det er
forudsætningen for at blive et slagkraftigt parti, der kan rykke samlet i aktuelle politiske kampe.
Det skal vi øve os i ved en vel forberedt kampagne i foråret 2021,
som opvarmning til KR-valget og med det formål at få flere medlemmer og styrke vores tilstedeværelse i de folkelige bevægelser.
En handlekraftig politisk organisation kræver en stærk daglig politisk ledelse. Vi bliver nødt til at diskutere, om FU har de nødvendige
rammer for at kunne løfte den opgave.
Vi skal forbedre rammerne for HB´s arbejde, så HB´s sammensætning i højere grad afspejler befolkningen, vores lokalpolitiske arbejde og arbejdet i de folkelige bevægelser, som vi skal bygge på for
at ændre samfundet.
Mit overordnede syn på partiets udvikling kan ses i min opstilling
til HB i 2019. Den er stadig aktuel!
finn@enhedslisten.dk

Vi står med valget, om vi skal være et parti med en folketingsgruppe
eller en folketingsgruppe med et parti, som et af vores aktive medlemmer i Albertslund udtrykte det den anden dag. Mon ikke vi skal
satse på det sidste!
Vi skal undgå topstyring og i stedet udvide og forbedre vores medlemsdemokrati. Det er en af HBs vigtigste opgaver at gøre det muligt
og interessant for flere af vores medlemmer at blive aktive. Støtte
og opbakning til lokalafdelingerne – og ikke mindst inddragelse - er
helt centralt. Det er afgørende, at vores ledelse fortsat afspejler den
politiske spændvidde og uenigheder der er - og sikkert altid vil være
- i Enhedslisten. Men vi skal blive bedre til at håndtere uenighederne
og samarbejde kammeratligt.
Enhedslisten skal være kendt som:
· et socialistisk parti med en solidarisk politik og for økologisk omstilling.
· bevægelsernes parti, der slås loyalt i og med bevægelserne.
· krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og militarisme.
· et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores
EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik.
Jeg har deltaget i opbygningen af Enhedslisten siden starten. I flere
perioder som HB-medlem, senest fra 2011-2018. Jeg sidder som en af
to Ø-medlemmer i KB i Albertslund. Vi har solid erfaring med at tage
selvstændige politiske initiativer, med at samarbejde med mange
forskellige bevægelser og partier – og med at give magten modspil.
helge.bo.jensen@albertslund.dk

JAKOB LINDELL RUGGAARD
Brønshøj-Husum, Mand, 30 år
Politisk kommunikation og litteraturhistorie, Rådgiver i fagbevægelsen, Dansk Magisterforening
Vi er låst fast i et system, hvor en lille elite skummer fløden og samtidig skaber kolossale klimaforandringer, forårsager masseuddøen
blandt arter på kloden og holder folk i fattigdom. Imens er racismen
og sexismen på fremtog i Danmark og globalt.
Enhedslisten er netop det parti, der kan levere svarene på de udfordringer, men det kræver to ting af os:
· Vi skal vise mennesker i Danmark, at en radikal bedre politisk retning er mulig
· Vi skal vise, at vi knokler for at skabe konkrete forbedringer i menneskers liv her og nu
Der er brug for konkrete socialistiske svar og der er brug for et
stærkt og samlet Enhedslisten.
Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen, fordi jeg mener, at det er her, vi
skal understøtte og skabe det demokratisk inddragende, strategisk
smarte og organisatorisk stærke parti, som skal til, hvis vi skal begejstre, organisere og inspirere arbejderklassen i Danmark bredt.
Det kræver hårdt arbejde. Vi har, mange af, de rigtige svar til at
skabe bevægelse og engagement blandt progressive i Danmark og
vi har vist, at vi står side om side med arbejderklassen på vigtige
områder. Men vi kan og skal blive skarpere, skabe mere energi og
engagere flere.
Jeg har været i SUF og Enhedslisten i mange år – i Silkeborg, Aarhus
og København. Jeg var formand for Danske Studerende Fællesråd og
meget aktiv i elev- og studenterbevægelsen. Jeg arbejder i fagbevægelsen som politisk rådgiver og har arbejdet i Oxfam IBIS. Det vil
jeg bruge for Enhedslisten, hvis jeg bliver valgt.
j.l.ruggaard@gmail.com
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JESS HAASTRUP

JONAS PALUDAN

Rødovre, Mand, 37 år

Roskilde, Mand, 39 år

Pædagog og Cand. Mag., Serviceassistent’
HK

Cand.scient.soc, Gymnasielærer
GL

Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen da jeg ønsker at bidrage til, at Enhedslisten forsætter med at udarbejde menneskelig og visionær politik, der gør op med den stigende ulighed blandt samfundets borgere. Vi skal have øget ligheden og især sikre samfundets mest udsatte. Jeg mener, at Enhedslisten skal turde bevæge sig mere uden
for de vante rammer og blive bedre til, at anvende kapitalistiske tiltag, der kan bidrage til at føre Enhedslistens hovedpolitik ud i livet
enten helt eller delvist. Det kan vi gøre ved at indgå partnerskaber,
samarbejdsaftaler og ellers udvikle politik og kreative ideer, der kan
inspirere kapitalisterne og som samtidig fremmer visionen om fællesskab, solidaritet og en grønnere fremtid for alle. Som parti mener
jeg også, at vi skal forsætte med og også gerne blive endnu skarpere på, at tage de nødvendige opgør så eksempelvis banker og andre lignende virksomheder ikke kan undgå at bidrage yderligere til
samfundet enten økonomisk eller socialt. Derudover så ønsker jeg,
at vi styrker og sikrer et historisk stærkt ungdomsarbejde, der kan
tilføre Enhedslisten som parti både ekstra politisk aktivitet men
også en endnu stærkere parlamentarisk fremtid. Forhåbentligt kan
SUF og det nyoprettede RGU med tiden samarbejde omkring, at Enhedslisten kan tilbyde Danmarks ungdom et bredt spektrum af politiske aktiviteter og et stærkt fællesskab.
HaastrupJess@gmail.com

JONATHAN SIMMEL
Nordvest, Mand, 32 år
Elektriker, Faglig konsulent - FOA
Dansk El-forbund
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Hvad er god ledelse for dig? Det bør du spørge alle HB-kandidaterne
om og her følger et bud. God ledelse handler om tillid. Tillid til, at
afdelingsbestyrelserne, aktivister, KB-medlemmer, medlemmer af
regionsbestyrelserne, og vores kammerater i Folketinget arbejder
benhårdt på at fremme partiets politik.
Det gør de og den tillid har jeg så afgjort. Det står klart for mig, at
vi nok har organisatoriske udfordringer, men at vi også er dedikerede ildsjæle på alle niveauer i partier. Mere end noget andet, er det
Enhedslistens styrke. Vi er ingen typisk arbejdsplads og HB har både
et organisatorisk og et politiske ansvar. Det første betyder at ansatte og medlemmer i øvrigt skal være sikre på, at deres arbejdsvilkår er rimelige. Det politiske ansvar ligger i, at sikre at årsmødets
beslutninger bliver ført ud i livet. Her er dialogen med afdelinger, aktivister og parlamentariske repræsentanter hamrende vigtig.
Som HB-medlem skal man finde balancen mellem opbakning til
medlemmer på den ene side og den konstruktive kritik på den anden. Det er svært og hvorvidt vi har været gode nok til det i denne
periode, må være op til andre at vurdere. Ser vi ud i fremtiden er det
vigtigt, at vi får det socialistiske ungdomsarbejde til at fungere. Derfor et stort velkommen til vennerne i Rød-grøn Ungdom. Ø, RGU og
SUF må og skal samarbejde.
Til dagligt er jeg lærer og tillidsrepræsentant på Roskilde Gymnasium. Tidligere KB-medlem og formand for Klima- og Miljøudvalget i
Roskilde Kommune.
jonaspaludan@gmail.com

LASSE P. N. OLSEN
Aalborg, Mand, 40 år
Socialrådgiver og cand.scient.adm., Rådmand/kommunal fuldtidspolitiker, DM

Min opstilling kommer som reaktion på den udvikling vi har set i Enhedslisten.
Jeg mener der er behov for en ny hovedbestyrelse, som vil prioritere opbygningen af vores parti. Denne opbygningen skal fokusere
på 3 hovedpunkter:
· Afdelingerne skal tilbage som centrum for medlemmernes aktive
politiske deltagelse, med politikudvikling, aktivt arbejde i lokalområdet og uddannelse af medlemmer i fokus.
· Udvalgene som områdespecifikke nationale omdrejningspunkter,
og ikke kun som reaktionsgruppe på Chr.borg, men som ledende
kraft i partiets politiske udvikling, ledende kraft i bevægelsesindsatsen og med egne selvstændige aktiviteter og indsatser.
· HB tilbage som partiets demokratiske ledelse. Dette betyder at HB
skal genindtage initiativretten til vores politiske arbejde, udstikke
rammerne og sætte retningen. Men HB skal også være partiets demokratiske fyrtårn. Både hvad angår åbenhed og inddragelse af
aktive medlemmer i partiets udviklingen. Fremfor at være et godkende organ for landskontorets og Chr.borgs forslag.
Ovenstående 3 indsatsområder mener jeg kan danne grundlaget for
at udvikle Enhedslisten som et politisk kollektiv, som fordre til aktiv
deltagelse og medlemskab.
Mit navn er Jonathan, er 32 år, oprindelig udlært elektriker, tidl.
formand for eleverne på tekniske skoler, faglig aktiv, nu ansat som
forbundskonsulent i FOA, gennem mange år medlem af Enhedslistens faglige landsudvalgs sekretariat, samt aktiv i Enhedslisten
Nordvest.

Økosocialist, EU-modstander, feminist, nordjyde, far.
Da et flertal i folketingsgruppen uden at bede om mandat fra HB
eller FU i juni måned vedtog at indgå en klimaaftale på affaldsområdet, som indebærer gennemgribende liberaliseringer, og som decideret vil tvinge os EL-kommunalpolitikere til at gennemføre privatiseringer på et område, der hidtil har været non-profit, så er det en
afspejling af flere forhold:
· En selvstændiggjort folketingsgruppe, som ikke respekterer vores
vedtægters §11, stk. 2, som fastslår, at uenigheder i folketingsgruppen skal “forelægges Hovedbestyrelsen til afgørelse”.
· En hovedbestyrelse, som hverken har formået at fungere som politisk ledelse for folketingsgruppen eller som organisatorisk ledelse. Alt
for megen tid i HB er brugt på intern positionering og magtkampe.
Affaldsaftalen blev oversolgt af folketingsgruppen som en sejr, hvor
Enhedslisten heroisk havde forhindret privatisering af affaldsområdet - trods aftalens indhold om det modsatte. Spindoktoriet antog
absurde proportioner.
Vi har grund til at glæde os over at være sluppet af med Løkke, og vi
skal gribe de muligheder, der er, for at skabe forbedringer for klima og
miljø, for de mange, for de reformramte, for de marginaliserede, for
dem med handicap. Det skal vi gøre på en måde, hvor vi holder fast i
vores grundlæggende principper og vores unikke medlemsdemokrati.
Vi har behov for en hovedbestyrelse, som tør være ledelse for folketingsgruppen, når der er behov for det.

jsimmel@gmail.com

lassepno@gmail.com
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LOUIS JACOBSEN

MALTE BANG

Blågård, Mand, 35 år

Silkeborg, Mand, 29 år

Murersvend, Murersvend
3F BJMF

Statskundskab, Ledig - senest højskolelærer
DM

Har siddet i HB i den seneste periode og genopstiller.
Den sundhedskrise (Corona) vi står i nu, viser for alvor hvor vigtigt
fællesskabet er for vores samfund. Mens store økonomiske krisepakker er blevet kørt i stilling fra fællesskabet, har Enhedslisten gjort
et kæmpe stykke arbejde for at få alle med der måtte have behov
for en hjælpende hånd. Der er ikke længere tvivl om hvor vidt vi har
brug for fri og lige velfærd. At vi skal passe på hinanden ordentligt
både når vi er raske og når vi er syge. At blandt andet et godt og frit
tilgængeligt sundhedsvæsen er vitalt for vores samfund på flere niveauer. Men det viser også andre pointer vi længe påpeget, og som
vi nu står med en unik mulighed for at understrege. For er det rimeligt den måde vi har behandlet og mistænkeliggjort arbejdsløse og
syge på, når vi nu så nemt har kunne stoppe chikanen? Er sikkerhedsnettet tilstrækkeligt når det går skævt for os? Værdsætter vi de
folk der passer på vores børn, gamle og syge rimeligt? Der er rigtig
mange ting der bliver kastet ny lys på, og der er ingen tvivl om at
sundhedskrisen kommer til at bringe mange forandringer med sig. Vi
skal i enhedslisten, som et stærkt venstrefløjsparti, sikre at det bliver til det bedre. Det kræver at vi får flere med og er klare i budskabet om at rykke samfundet i en mere solidarisk og bæredygtig retning. Det vil jeg rigtig gerne bidrage til med en periode mere i HB
sejelouis@gmail.com

MAGNUS THOMAS NIELSEN
Nørrebro Park, Mand, 29 år
HF, Praktik samt ressourceforløb

Enhedslisten skal være en drivende kraft for en gennemgående forandring af vores samfund. Det kræver, at vores parti vokser sig
større og stærkere, og at vi får flere med i kampen, så vi kan vinde
flertal for en anden verden. Til nogens ærgrelse må jeg dog meddele
at det er matematisk umuligt at vinde et flertal alene ved at flytte
folk i København. Vores næste skridt fremad skal være at blive stærkere som et landsdækkende parti.
Vores kommunale gennembrud styrkede vores position mange
steder i landet, men det satte også mange afdelinger under et fornyet arbejdspres, og ændrede måden vi arbejder på. Mange steder
mangler vi stadig en samtale om, hvordan vores lokale kræfter kan
gøre den største forskel, og hvilken støtte vi derfor skal prioritere.
Samtidig kan små afdelinger uden byrådsrepræsentation føle sig
overset, når byrådsarbejde er blevet en stadig større del af vores
forståelse af afdelingsarbejde.
Når jeg stiller op til HB er det med blikket skarpt rettet mod vores
organisation. Jeg vil bidrage med perspektivet ”Hvad betyder det her
i Vestjyllands storkreds” – en rolle jeg tidligere har været kendt for i
SUFs ledelse.
Jeg har tidligere været regionssekretær i Midtjylland og kender
mange forskellige afdelingers vilkår. Derudover har jeg været kerneaktiv i SUF i 10 år, jeg har været praktikant hos Rina i EU, koordineret
demonstration i uddannelsesalliancen og ført 4 valgkampe i Vestjylland.
Malte.bang@hotmail.com

MIKAEL HERTOFT
Østerbro, Mand, 63 år

Hej jeg heder Magnus jeg er 29 år, og kommer fra København. Jeg vil
gerne stille op til Enhedslistens hovedbestyrelse.
Og hvorfor ville jeg så gerne ind i HB? - Jo de sidste års tid, har det
været meget tydeligt, at der er kommet en dyb kløft imellem partiets parlamentariske fløj, og den aktivistiske fløj ude i bevægelserne.
Dette blev for alvor tydeligt i marts, da det kom frem at en gruppe
unge fra SUF, med støtte fra dele af den parlamentariske fløj, brød
ud af SUF og dannede ”Rød Grøn Ungdom” (RGU). Derfor stiller jeg op
til HB, for at trække partiet tilbage til rødderne, med mere fokus på
det udenomsparlamentariske og aktivistiske arbejde. vi skal tilbage i
rollen som politisk vagthund.
mtn2612@gmail.com

Cand.mag i russisk, lærer i dansk som andetsprog,
Danmarks lærerforening
Jeg er klar til endnu en periode i HB, hvor jeg efterhånden er veteran.
Mine styrker er:
· Bred international erfaring og viden.
· Masser af erfaring fra mange forskellige slags arbejde i Enhedslisten
· Venlig og omgængelig – men skarp i analysen og med kritisk sans.
Som medlem af HB har jeg varetaget en række funktioner – som Enhedsliste repræsentant i European Left, som medlem af Rød+Grøns
redaktion, som kontaktperson til mediehuset Solidaritet, medlem i
forretningsudvalget mm. Derudover er jeg også kontaktperson i Internationalt Udvalg.
Coronaen ramte samfundene og har medført en dyb krise – og kastet millioner af mennesker ud i arbejdsløshed og i mange fattige
lande også direkte sult. Vi har brug for international solidaritet for at
finde en fælles vej ud af krisen og vi har brug for at styrke venstrefløjens internationale samarbejde. Når vi arbejder for at løse problemer
i Danmark, nytter det ikke at vi glemmer verden udenfor landets
grænser – for Danmark er bare en lille del af verden og af EU.
Jeg vil arbejde for at Enhedslisten får styrket sit arbejde både i
folketing og kommunalbestyrelser – men nok så vigtigt også udenfor. Partiet er alt for dårligt til at deltage i og fremme folkelige aktiviteter og diskussioner. Vi har brug for at skærpe vores profil, så folk
klart kan se, at det er Enhedslisten der er rød og grøn – og klart kan
se forskel på os og vores konkurrenter. Jeg vil gerne have en periode
mere i HB og er taknemmelig for din stemme!
mikael.hertoft@enhedslistenv
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MORTEN RIIS

PEDER HVELPLUND

Bornholm, Mand, 43 år

Hjørring, Mand, 53 år

Tømrer og cand. mag., Kommunalpolitiker
3F Bornholm

Fritidspædagog, Folketingsmedlem
HK

Vi står i øjeblikket i et vadested. Covid-19 har forstærket en økonomisk nedgang, der allerede var på vej, og det er ganske afgørende
for vores samfund, for arbejderklassen og klimaet ikke mindst, hvordan vi håndterer den sundhedsmæssige og økonomiske krise.
Som parlamentarisk grundlag for den siddende regering risikerer
vi, at de kampe, som vi udkæmper på Christiansborg, flytter ind i
partiet, når de ikke falder ud, som vi vil. Derfor er vi i alle dele af
partiet, men måske i særdeleshed i Hovedbestyrelsen, nødt til at
være bedre til at acceptere, at vi også kan være uenige, give plads
til uenighederne og fortsat behandler hinanden kammeratligt og
med respekt.
Da jeg sidste år stillede op til HB, var det bl.a. med det fortsæt at
hjælpe et bedre samarbejdsklima på vej. Der er stadig et vist forbedringspotentiale, så min motivation er også i år den samme.
Til dagligt er jeg fuldtids kommunalpolitiker, idet jeg sidste år
valgte at sige mit arbejde op, da jeg blev viceborgmester. Jeg var på
det tidpunkt allerede formand for Børne- og Skoleudvalget og næstformand i Økonomiudvalget, så det blev efterhånden meget svært
at forene med tømrerarbejdet.
Ud over tømrer er jeg også uddannet cand. mag. i idéhistorie fra
Århus Universitet, jeg bor i Gudhjem, sammen med May og vores 3
børn. Jeg er aktiv i min lokale 3F-afdeling, engageret i solidaritetsarbejde med Colombia og har det sidste halve år også været medlem
af Enhedslistens Forretningsudvalg.
morten.riis@brk.dk

Enhedslisten skal være den samlende kraft på den danske venstrefløj.
Det mener jeg er en bunden opgave for Enhedslisten at løse og
det giver os store muligheder og udfordringer, både organisatorisk
og parlamentarisk.
Vores strategiske mål for det parlamentariske arbejde, er at etablere os som en selvstændig blok, der på sigt kan gribe efter regeringsmagten og tvinge socialdemokraterne under åget.
Vi har en stor opgave med at styrke organisationen, så vi får skabt
bedre forhold for både politikudvikling og aktivisme. Det har også
stor betydning for at forberede os bedst muligt til kampagnen til
Kommunal- og Regionsvalget i november 2021.
Jeg bor i Gammel Vennebjerg ved Hjørring, sammen Louise, som
sidder i byrådet i Hjørring. Jeg har været med i Enhedslisten siden
starten og har det seneste år siddet i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
Jeg er nordjysk valgt medlem af Folketinget, hvor jeg er ordfører
for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Indfødsret. Jeg er desuden nyvalgt
gruppeformand i Folketingsgruppen.
peder.hvelplund@ft.dk

PELLE DRAGSTED
Frederiksberg, Mand, 45 år
Historie og retorik, pt skribent og debattør
Dansk Journalistforbund

NIELS BJARNE LUND
Nordfyn, Mand, 62 år
Faglig, Transport, Chauffør
3F
Efter at have været medlem, i Enhedslisten, i otte år, føler jeg mig
klar til at være med til at udvikle og styrke vort parti. Mine interesser er arbejdsmarkedspolitik, hvor jeg sidder i FLU. Miljø og klimapolitik, hvor jeg er en del af vores Miljøgruppe, i Region Syddanmark.

Jeg tror jeg vil kunne bidrage positivt i arbejdet for at styrke
og udvikle Enhedslisten.
bjarne-lund@stofanet.dk

Corona-pandemien har igen vist, at socialistiske værdier om stærke
solidariske fællesskaber, er det bedste udgangspunkt for at sikre
alle mennesker tryghed og frihed. Det bliver også stadig mere tydeligt, at kampen mod klimaforandringerne, kræver, at vi overskrider
den kapitalistiske horisont, og lader demokratiet sætte retningen også i den økonomiske sfære. Det giver muligheder, men også et
stort ansvar til demokratiske socialister verden over.
Det lykkedes sidste år at vælte højre-regeringen. Valget blev vundet på løfter om velfærd, mindre ulighed og grøn omstilling, som
også blev slået fast i det historiske forståelsespapir. Det er en central opgave, at sikre at aftalerne bliver holdt. Vi skal arbejde for at
folkelige bevægelser opretholder det pres som vi så op til valget i
2019. På Christiansborg skal vi stå konstruktivt til rådighed for at
finde løsninger. Samtidig skal vi være den skarpe opposition på de
områder hvor regeringen svigter. Det gælder ikke mindst en anstændig behandling af mennesker på flugt, og af mennesker ramt af
arbejdsløshed og sygdom.
Jeg genopstiller til HB for at være en del af de løbende strategiske
overvejelser, der skal sikre, at Enhedslisten både parlamentarisk og i
de folkelige bevægelser bedst muligt bruger de muligheder som situationen giver os. Jeg udtrådte sidste år af folketingsgruppen efter
en årrække som ansat og folkevalgt for vores parti. For tiden arbejder jeg på en bog om socialistiske alternativer.
kontakt@pelledragsted.dk
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5.1 Opstillede til Hovedbestyrelsen

RASMUS VESTERGAARD MADSEN

RUNE POPP

Ydre Nørrebro, Mand, 29 år

Århus Vest, Mand, 28 år

Økologisk landmand og socialpædagog
3F og SL

Miljøingeniør, Dagpengemodtager
IDA

Corona har fået os alle til at se vigtigheden af fællesskabet i alt fra
fællessang til et stærkt fælles velfærdssystem. Det har vist os, at
mennesker og natur er tæt forbundne og at en god ferie ikke kræver
en halv jordomrejse. Samtidig ser vi, at kravet om mundbind og afstand sætter manges solidaritet med samfundets udsatte på prøve.
Og vi kigger ned i en dyb økonomisk krise, hvor tusindvis af mennesker
rammes af arbejdsløshed, mens klimauret tikker højere og højere.
Der er kun os til at sørge for, at de politiske vinde blæser i en grøn
og solidarisk retning. Det kræver et stærkt Enhedslisten og en slagkraftig ledelse, som tør udstikke retningen for vores parti. Vi skal
vokse os større og stærkere. Vi skal sænke dørtærsklen ind i vores
parti og invitere flere ind i vores fællesskab. Vi skal øge presset for
forandring med mere aktivitet, bedre kampagner, tættere samarbejde med bevægelserne og så skal medlemmerne have langt mere
indflydelse. Vi skal ikke smide vores grundlæggende værdier ud med
badevandet, men vi må samtidig ikke blive bange for at udvikle og
forstærke vores parti. Det kræver, at vi sætter mål for vores arbejde, at vi spiller hinanden bedre og bruger mindre tid på internt
fnidder og mere tid på at rykke holdninger blandt almindelige mennesker over hele landet.
Det vil jeg gerne stå på mål for.
Jeg er 29 år, jyde i hjertet, uddannet landmand og socialpædagog.
Jeg arbejder til daglig med udsatte børn & unge i Hillerød og med
økologisk landbrug på Midtsjælland.

Den seneste årsmødeperiode har været kendetegnet af en katastrofal mangel på ledelse fra vores Hovedbestyrelse.
Fra første samling lige efter årsmødet hvor HB godkendte Enhedsliste-støtte til danske soldater i Mali til den Kafkaske proces mod
medlemmernes, og især Astrid Vangs, ret til at diskutere aktuelle partisager, hvor der fra landskontorets side af blev indsamlet dokumentation af medlemmernes indlæg i debatten og HB udtalte en skarp
kritik af disse uden indblanding og høring af berørte medlemmer.
Det værste er imidlertid HBs politiske analyse af hvordan vi skal
agere i den nuværende situation.
Den kommer til udtryk i deres udkast til politisk udtalelse „Sammen ud af krisen“, hvori det beskrives at vores hovedopgave er at
forhindre at Socialdemokraterne laver forlig med højrefløjen. Dette
kan ikke opnås parlamentarisk, medmindre man selv er villig til at
rykke til højre.
Jeg ser en anden linje - Vi skal turde stå fast på vore holdninger,
vore ønsker om opbyggelsen af socialisme og genopbygge en identitet som det parti der kæmper arbejderklassens sag. Det gør vi ikke
ved at indgå forlig og gå på kompromis. Det gør vi tværtimod ved
konsekvent at stå fast i solidaritet med folkelige bevægelser på gaden og i vore udmeldinger i parlamentet, have et aktivt og levende
bagland blandt partiets medlemmer - der til gengæld tages med på
råd når politikken skal defineres og de strategiske linjer skal lægges.
Jeg ved vi kan gøre det bedre og er klar på at arbejde for at det
lykkes.

Rasmusv@enhedslisten.dk
popprune@gmail.com

STIG LARSEN

TINO BRAHMER SVENDSEN

Albertslund, Mand, 64 år

Albertslund, Mand, 66 år

Cand. Comm., Førtidspensionist
HK

Pædagog/Lærer, Coach inden for Idræt, kost og
sundhed

Enhedslisten er inde i en periode hvor vi får mere og mere indflydelse. Det er vigtigt at fastholde denne udvikling fremover, men det
er også vigtigt vi ikke taber os selv i processen
Jeg tilhører ikke nogen bestemt fløj i partiet, jeg kan samarbejde
med alle. Og vi har brug for alle kræfter i de kommende kampe om
den grønne omstilling,forsvaret for velfærden og ikke mindst kampen
mod racisme.
Jeg er aktiv i afdelingens ledelse og kommunale baggrundsgruppe, i
Boligpolitisk udvalgs sekretariat, Regionsledelsen i Hovedstaden, baggrundsgruppen for regionsgruppen, og Sommerlejerudvalget. Desuden
er jeg aktiv i boligbevægelsen.
Rasmusv@enhedslisten.dk

Jeg ser ”borgerløn”, som også kaldes ”basis-indkomst”, som et vigtigt
indsatsområde inden for politik. Det er mit håb, at Enhedslisten
sætter denne på dagsordenen, og jeg vil gøre mit, for at dette kan
blive realiseret.
Der skal alternativer til forbrugersamfundet, der med mantra’et øget
vækst, gør at vi overforbruger og tærer på jordens ressourcer. Pseudoarbejde skal helst også minimeres. Vi har brug for flere ”ægte” værdier
for fællesskabet, hvor mennesket kommer mere i fokus, i stedet for
kapital og profit. Alt dette kan ”borgerløn” være med til, at skubbe i
den rigtige retning. Følgende citat siger det udmærket;
” Ved en borgerløn skærer man pseudoaktivteterne fra. Du skal ikke
registrere dig noget sted, ikke udfylde tåbelige skemaer, ikke gå til
åndsvage møder, og du skal ikke registreres med 12 forskellige segmenteringer. Alle får det samme, og ingen bekymrer sig, om du må arbejde eller ej. Du skal ikke registrere det på timer, kroner og ører, hvis
du hjælper til med at male et hegn for den lokale malermester, der
har for meget arbejde og for få hænder, eller får en skilling for at køre
lidt taxa i weekenden. Jo selvfølgelig i forhold til skat, men ikke i forhold til borgerløn. Alle får det samme, uden bureaukrati og fordyrende
overvågning.” (Pseudoarbejde 2018 af Dennis Nørmark og Anders Fogh
Jensen / Gyldendal)
Demokrati, socialisme, klima og frihed er mine fokuspunkter. Mere
frihed og bedre klima, kan godt gå hånd i hånd, som jeg ser det.
tinobrahmer@hotmail.com
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5.2 Opstillede til Rød Fonds bestyrelse

JAN SIMON PETERSEN

5.2 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 årsmødevalgte kan ikke samtidig sidde i Enhedslistens hovedbestyrelse.

JANNE TOFT-LIND

Høje-Taastrup, Mand, 68 år

Jeg vil gerne gøre en indsats i Rød Fonds bestyrelse. Jeg har erfaring
fra Fondsarbejde fra FOA, hvor jeg stod for FOAs Pædagogiske Udviklings Fond. Her havde vi held til for få midler, at støtte nye talenter indenfor pædagogisk forskning og udvikling, også gennem opsøgende arbejde arbejde og egentlige udbud.
jansimonpetersen@gmail.com

Ballerup, Kvinde, 48 år

JOHN ANDERSEN
Sydhavnen, Mand, 65 år
Jeg ønsker at genopstille til Rød Fonds bestyrelse. Min baggrund er
blandt andet mange års græsrodsarbejde. I de seneste år har det
mest handlet om de reformramte andre socialt udsattes vilkår. Jeg
tror på, at der skal være mindst lige så meget handling i vores parti,
som der skal vedtages lange tekster. For det er ikke mindst, når vi møder andre og arbejder sammen om at ændre samfundet i en mere solidarisk retning, at vi rykker
Jeg sidder pt i Rød Fond, er kontaktperson i Ballerup, næstformand i
Jobcentrets ofre og MB i Støtteforeningen for NH Vesterbro (den første
NH cafe), sidder i regionsledelsen og er medlem af Socius. Politisk står
jeg solidt på vores principprogram, for åbenhed og gennemskuelighed…
toftlind@gmail.com

LOLE MØLLER
Amager Øst, Kvinde, 77 år

Jeg tager grene en runde til Rød Fonds bestyrelse for at være med til
at udmønte fondens gode formål. Det er en glæde at kunne være
med til at støtte aktiviteter med politisk, kulturelt, samfundskritisk
og rebelsk indhold. Fonden kan ikke støtte med store beløb, men
kan forhåbentlig være med til at få nogle af de mange nye spændende politiske initiativer til at vokse og gro. En særlig spændende
opgave er uddelingen af den årlige græsrodspris, der gør, at der skal
holdes øje med initiativer, der spirer frem.

ASBJØRN STEIMLE PEDERSEN
Århus Vest, Mand, 27 år

Alt for ofte oplever vi på venstrefløjen, at økonomien sætter forhindringer for vigtigt politisk arbejde. Derfor vil jeg gerne være med til
støtte vigtige systemkritiske og rebelske initiativer økonomisk. Jeg
håber, at vi det kommende år kan få mulighed for at styrke grønne
græsrodsbevægelser, de antiracistiske bevægelser, og hvad der ellers måtte være af spirende bevægelser. Desuden mener jeg, at en
af de vigtigste opgaver, Rød Fond 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
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Jeg bor i Sydhavnen siden 1985 (København) - oprindelig nord jyde
(Himmerland), har siddet i Borgerrepræsentation i København (201417) og har her bla. arbejdet med planlægning og social psykiatrien.
Har været medlem af EL et par årtier og er med i sekretariatet for
Boligpolitisk udvalg i Enhedslisten. Kommer fra oprindeligt fra VS.
Til daglig er jeg professor på RUC på Plan, By og Proces.
Min erfaring er, at at græsrodsaktivisme i samspil med aktivistisk
parlamentarisk arbejde ( fx i form af vedvarende politikerspørgsmål
mv.) samt juridisk aktivisme med retssager, klager til ombudsmanden mv.) og effektive kampagner i offentligheden , kan rokke ved
båden.Mine favoritaktivister for tiden er Almen Modstand og Fiskerhavnens Venner
johna@ruc.dk

AAGE OLSEN
Frederikshavn, Mand, 66 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, Brancheklubben for beskæftigelsesvejledere og repræsentantskabet i DKA (FOA). Har deltaget i diverse
OK-kampanger. Har været med i kommunalpolitisk 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 børnebørn.
post.aage@gmail.com

5.3 Opstillede til Vedtægtsnævnet og 5.4 Opstillede til Interne Revisorer

5.3 OPSTILLEDE TIL VEDTÆGTSNÆVNET

5.4 OPSTILLEDE TIL INTERNE
REVISORER

Her kan du læse om de opstillede til vedtægtsnævnet.
Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af vedtægterne.
Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til vedtægtsnævnet. Vedtægtsnævnet består af 3 personer, der alle vælges af årsmødet.

Nordvest, Kvinde, 38 år

Her kan du læse om de opstillede til posterne som interne revisorer.
Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning
til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan
ikke vælges til interne revisorer. De interne revisorerne kan tage
økonomiske sager op af egen drift.

Jeg stiller op til vedtægtsnævnet og håber at kunne bidrage med
mine erfaringer som tidligere medlem af folketinget og Hovedbestyrelsen.

Da der ved deadline ikke var nogle opstillede til de to poster som
Interne Revisorer, har Hovedbestyrelsen, at forlænge fristen for opstilling til lørdag d. 3. oktober kl. 9.00.

STINE BRIX

smbrix@gmail.com

BUE NIELSEN
Lyngby, Mand, 72 år
Jeg har været medlem af Enhedslisten siden starten i 1989. Jeg har
gennem årene været med i bestyrelsen i min lokale afdeling, i repræsentantskabet for amtsråd/region, siddet i HB som suppleant
og deltaget i centrale udvalg. Jeg har siddet i vedtægtsnævnet siden
2010.
bue@mail.tele.dk

SIGURD LETH LYK
Århus Vest, Mand, 25 år
Jeg har været medlem af partiet siden 2009. Siden da har jeg brugt
mine kræfter i lokale afdelingsbestyrelser, samt i diverse bevægelser, hvor jeg af flere omgange har arbejdet med udformningen af
vedtægter, forretningsordenener og lignende.
Jeg er uddannet jurist og arbejder til dagligt for et mindre statsligt
nævn, hvilket også har givet noget erfaring udi paragraffortolkning.
De seneste års arbejde i vedtægtsnævnet synes jeg har været en
både spændende og lærerig proces, som jeg håber på at få lov til
også at bidrage til i den kommende periode.
Sigurdlyk@hotmail.com
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6.0 Forslag til Arbejdsplan

6.0 FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN
1
2
3
4

FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 2019-2020
Den politiske retning for Enhedslistens arbejde i de kommende
år er beskrevet i den politiske hovedudtalelse fra årsmødet
2020 ”Sammen ud af krisen – sammen om ny og bedre fremtid”

5

I arbejdsplanen beskriver vi, hvordan vi vil føre politikken ud i li7 vet i perioden frem til årsmødet 2021.

6
8
9
10
11

1: EN SOCIAL RETFÆRDIG OG GRØN VEJ UD AF
KRISEN

Enhedslistens politiske hovedopgave er at samle venstrefløjen
13 og arbejderklassen om en grøn og solidarisk vej ud af krisen og
14 tilbagevise arbejdsgivernes og højrefløjens forsøg på at vælte
15 regningen over på almindelige mennesker.
16
Det sker ved, at hele partiet engagerer sig i at oplyse om den
17 politiske retning og de konkrete initiativer, som beskrives den
18 politiske hovedudtalelse fra dette årsmøde og som bliver kon19 kretiseret gennem udspil i folketing, kommunal- og regionalbe20 styrelser.
21
Det sker ved, at Enhedslistens medlemmer engagerer sig i ud22 viklingen af stærke folkelige bevægelser, der sætter magt bag
23 krav, som kan styrke grøn omstilling og social retfærdighed. Det
24 gælder især følgende bevægelser:
12

25

· Klimabevægelsens kamp for grøn uddannelse og grønne job
27
og opbygningen af en landsdækkende slagkraftig alliance
28
mellem græsrodsaktiviteter, NGO´er og fagbevægelse i for eks.
29
”Broen til fremtiden”
30 · Fagbevægelsens kamp for bedre dagpenge, social tryghed, og
31
imod højere pensionsalder og social dumping
32 · De aktive fagforeningers og mange kommunale kræfters kamp
33
mod budgetloven, som er til revision i efteråret 2020
34 · Elev- og studenterbevægelsens kamp for billige ungdomsboli35
ger
36 · Modstanden mod ”ghettopakken” og andre angreb mod den
37
almene boligsektor
38 · Græsrodsbevægelser der forsvarer velfærden, som for eks.
39
”Hvor er der en voksen”
40 · De ”reformramtes” bevægelse for at sætte fokus på, hvordan
41
arbejdsløse og syge behandles i kommunerne
42 · Initiativer som støtter flygtninges ret til en værdig behandling
43 · Opbakning til den antiracistiske bevægelse, der er under ud44
vikling
26

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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2: PARTIKAMPAGNE I 2021
I begyndelsen af 2021 iværksættes en bred partikampagne, som
involverer alle dele af partiet. Formålet med kampagnen er at
styrke billedet af Enhedslisten i den brede befolkning, som partiet der kæmper konsekvent for grøn omstilling og social retfærdighed. Kampagnen er samtidig en medlemshvervekampagne,
målrettet de mange aktive i fagforeninger, elev- lærlinge og studenterorganisationer, lejerbevægelsen og forskellige enkeltsags-
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bevægelser, som sympatiserer med Enhedslisten. Budskabet
skal være, at et stærkere Enhedslisten er en af forudsætningerne for at opnå grundlæggende samfundsforandringer. Ambitionen med kampagnen er at mobilisere alle led i vores parti til
en aktiv udadvendt og koordineret indsats for at sætte politisk
dagsorden og hverve nye medlemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger de nærmere politiske og organisatoriske rammer. Inden
kampagnen skydes af, skal det især sikres, at vi kan tage godt
imod de nye medlemmer, så de hurtigt bliver en del af partiet.

3: FORBEREDELSE TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALG
Enhedslisten skal vende en mindre tilbagegang ved sidste kommunal- og regionsvalg til ny fremgang ved valget 16. november
2021. Det skal sikres gennem god forberedelse af valgkampen
lokalt i kommuner og regioner. Landsorganisationen sikrer de
bedst mulige rammer for det lokale arbejde.
Samtidigt skal Enhedslisten på landsplan og i Folketinget markere sig tydeligt med forslag og kampagneaktiviteter, som kan
bakke valgkampagnen op ved at sikre Enhedslisten en klar profil
op til kommunal- og regionsvalg 2021. En stærk position for Enhedslisten på landsplan er afgørende for at opnå gode resultater lokalt.
Hovedbestyrelsen sikrer en koordineret indsats gennem en
nedsat styregruppe med repræsentanter fra kommuner, regioner, landsorganisation, HB, FU og Christiansborg. Der udarbejdes
et politisk grundlag, som kan bakke om den lokale indsats og
lægge rammen for folketingsgruppens og landsorganisationens
politiske initiativer.
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Organisatorisk vil vi sikre:
· en bred repræsentation af forskellige befolkningsgrupper
blandt de lokale kandidater og i sidste ende blandt de valgte
· at relevante udvalg og netværk bidrager til at udvikle politik,
der kan rejses lokalt
· uddannelse af kandidater, aktivister og organisatorer med
henblik på at ruste dem til valgkamp
· en prioritering af partiets indsats i kommuner, hvor vi ikke er
repræsenteret, men hvor der er chance for at blive det, og
kommuner, hvor repræsentationen skønnes at være truet.
· at man lokalt nemt kommer ud med synspunkterne gennem
tryksager, hjemmesider, video, sociale medier og gadeaktiviteter
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Politisk vil vi sikre:
· skarpe bud på nødvendige klimatiltag lokalt og på landsplan
· fokus på miljø, natur, grønne transportformer og drikkevand
· klare mål for bedre velfærd i kommuner og regioner
· en klar profil i sundhedspolitikken
· en udvikling af lokalområder og byer til gavn for almindelige
mennesker
· at der findes nye former for borgerinddragelse
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6.0 Forslag til Arbejdsplan

1

4: STYRKELSE AF ORGANISATIONEN

Sideløbende med forberedelse af kommune- og regionsvalg er
3 der brug for en styrkelse af organisationen som sådan. Der er
4 især brug for at styrke de dele af partiet, som er tættest på de
5 mennesker vi gerne vil have i tale og organisere. Det vil sige vore
6 kommunal- og regionalvalgte, organisatorer i lokalafdelingerne,
7 og aktive i faglige og politiske netværk som arbejder udadvendt.
2

8

Det betyder at vi skal:
10 · fortsætte arbejdet med grøn kampagne på tværs af partiet og
11
lokalt, som vedtaget på årsmødet i 2019
12 · styrke lokalafdelingerne, bl. a. ved en tættere koordinering
13
mellem landskontoret og de regionsansatte
14 · have øget fokus på organisering af flere medlemmer, særligt
15
medlemmer fra bevægelsesarbejdet
16 · sikre, at vi ved nyindmeldelser får oplysninger, der giver mulig17
hed for målrettet at tilbyde nye medlemmer deltagelse i ud18
valg og netværk og andre tilbud som gør, at de hurtigt finder
19
deres plads i partiet
20 · sikre at alle der melder sig ind/ud af Enhedslisten bliver kon21
taktet
22 · understøtte arbejdet med at udvikle elektroniske mødeformer
23 · udvikle uddannelsestilbud i socialistisk teori, som kan give
24
medlemmerne redskaber til at analysere samfundets udvikling
25
og argumentere for socialismen

På den baggrund vedtager årsmødet følgende:
· Samarbejdsaftalen med SUF fortsætter
· Hovedbestyrelsen får til opgave at forhandle og om muligt at
indgå en samarbejdsaftale med RGU
· Hovedbestyrelsen får til opgave, i dialog med begge ungdomsorganisationer, at udvikle gode rammer for et frugtbart
samarbejde mellem Enhedslisten og de to ungdomsorganisationer.

9

26
27
28
29

Herudover får Hovedbestyrelsen til opgave at forberede den videre debat om udviklingen af vores organisation til årsmødet
2021.
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31
32

5: SAMARBEJDE MED SOCIALISTISKE UNGE

33
34

Det ungdomspolitiske arbejde

Enhedslisten har et påtrængende behov for at tiltrække og or36 ganisere flere unge. Det er en løbende opgave for alle afdelin37 ger, udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt fokus38 punkt ved opstilling af kandidater til folketing, kommuner og re39 gioner. Det er også vigtigt at opsøge samarbejde med de unge
40 socialister, der har organiseret sig i et selvstændigt ungdomsar41 bejde. I den forbindelse konstaterer årsmødet, at der efter dan42 nelsen af Rød Grøn Ungdom nu er to ungdomsorganisationer
43 der ønsker et tæt samarbejde med Enhedslisten, nemlig SUF og
44 RGU. Et samarbejde med de to ungdomsorganisationer vil kunne
45 styrke det ungdomspolitiske arbejde på venstrefløjen og i En46 hedslisten, og sikre, at flere unge bliver aktive i Enhedslistens lo47 kalafdelinger, udvalg og andre aktiviteter, ligesom det vil kunne
48 styrke Enhedslisten ved valg til folketing, kommuner og regioner.
49 Samarbejdet kan have form af fælles brede aktiviteter for unge,
50 som Demokratiets Dag, skolevalg, ungdomsfestival, uddannelse
51 af unge debattører, og samarbejde i fagbevægelsen, klimabe52 vægelsen og elev- og studenterbevægelsen m.m. Vi håber dog,
53 at de to organisationer på længere sigt kan samlet til en, men
54 det er en beslutning, som kun ligger i RGU og SUF.
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6: SAMARBEJDE MED VENSTREFLØJEN I ANDRE
LANDE
Krisen er global og det er svaret også. Hovedbestyrelsen får til
opgave at tage initiativer, der kan styrke samarbejdet med partier og bevægelser i andre lande, der vil samme vej ud af krisen
som Enhedslisten. Der skal især tages initiativ til et tættere
samarbejde med vores søsterpartier i Norden og i Rigsfællesskabet, med henblik på at udvikle en fælles strategi over for krisen,
og et praktisk samarbejde parlamentarisk, organisatorisk og i
forhold til de folkelige bevægelser.
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7: PROGRAMMATISK ARBEJDE

77

Årsmødet 2019 besluttede, at årsmødet i 2021 skal tage stilling til
tre store programmatiske spørgsmål: Et boligpolitisk program,
en revision af EU-programmet og en stillingtagen til borgerløn.
Hovedbestyrelsen finder, at det sprænger rammerne for årsmødet i 2021, som både skal fortsætte diskussionen om Enhedslistens udvikling og sætte fokus på kommune- og regionsvalget i
efteråret 2021. Årsmødet ændrer derfor rækkefølgen, således at
boligpolitisk program behandles på årsmødet i 2021, mens revision af EU-program og spørgsmålet om borgerløn behandles i
2022. Årsmødet betragter hermed arbejdet med delprogrammer
som afsluttet.
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Stillet af Hovedbestyrelsen
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6.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL 6.0

6.0.1 S. 60 LINJE 34 INDSÆTTES NY PIND:
- Kampen mod nedskæringer og for geninvesteringer i sundhed
og uddannelse på finansloven.

6.0.4 S.61 EFTER LINJE 26 TILFØJES
”Det er desuden en selvstændig opgave i det kommende år at
udvikle en strategi for, hvordan vi forankrer os bedre blandt den
brede arbejderklasse uden for de større byer. Det kræver et
langt sejt træk, hvor det organisatoriske og politiske arbejde i
de mindre byer og landdistrikter styrkes. Hovedbestyrelsen får i
det kommende år til opgave at udarbejde et oplæg til en strategi for det arbejde.”

Begrundelse
Stillet af Enhedslisten Hvidovre

6.0.2 S. 60 EFTER LINJE 63 TILFØJES
„Som opvarmning til dette vil det være en styrke med nogle signaler, der klart viser, at vi er bevægelsernes parti. Det skal vi
vise ved:
(1) Tydeligt i Folketinget at bakke op om borgerforslaget om
„automatisk statsborgerskab efter 10 år“, som har opnået 50.000
underskrifter.
(2) Tydeligt at bakke op om borgerforslaget mod Lov 38 og ghettolisterne, som skal nå 50.000 underskrifter til december.

(Der bedes stemt separat om (1) og (2))

Begrundelse
· Det burde være en selvfølge, at EL bakker op om en automatisk ret til statsborgerskab efter et rimeligt åremål, da mange
års uhyrlige stramninger har ført til, at 10 % af den danske befolkning ikke har dansk statsborgerskab.
· Vi har ’årsmøde-vedtaget’, at EL (også parlamentarisk) skal
bakke op om kampen mod g-planerne. Det, som vi mangler, er
en tilstrækkelig synlighed.
· En vedtagelse af disse to punkter (eller bare et af dem) udelukker ikke opbakning til bevægelseskrav på andre spørgsmål.

Enhedslisten står stærkt i de større byer, særligt i København.
Men hvis vi skal være et parti for det store flertal, kræver det, at
vi i langt højere grad får os forankret uden for de større byer.
Det står der lige nu ikke noget om i arbejdsplanen. Ændringsforslaget fastlægger ikke, hvordan det arbejde skal ske, men pålægger den kommende hovedbestyrelse i det hele taget at arbejde selvstændigt med spørgsmålet.
Stillet af Esben Bøgh Sørensen (Århus Nord)

6.0.5 S. 61 EFTER LINJE 29 TILFØJES
„Endelig er det vigtigt, at Hovedbestyrelsen lever op til sin vedtægtsbestemte opgave som den øverste politiske ledelse mellem årsmøderne. Dette kræver at folketingsgruppen åbent
fremlægger eventuelle uenigheder før vigtige forlig indgås.“

Begrundelse
Det burde være en selvfølge, da det fremgår af vedtægterne, at
„Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved
uenighed skal sagen forelægges Hovedbestyrelsen til afgørelse.“
Men det skete ikke ved indgåelsen af affaldsforliget, som først
efterfølgende kom op i HB, hvilket nemt kortslutter den politiske
proces. Her fik vi kun at vide, at der var en uenighed, men ikke
en gang, hvem, der var uenige.

Stillet af Århus Vest
Stillet af Århus Vest

6.0.3 S. 61 EFTER LINJE 26 TILFØJES
Det er meget vigtigt at styrke Enhedslistens interne kommunikation og sammenhængskraft og debat. Rød og Grøn skal igen begynde at udkomme en gang om måneden, med start fra december og med genindførelse af debatsektionen, hvor medlemmerne har mulighed for at komme til orde. Det er også vigtigt at
udvikle Rød+Grøns hjemmeside og sikre den større udbredelse
og at udvikle debatmulighederne der.

Begrundelse
Det vil medføre ændringer i budgettet på nogle hundrede tusinde kroner. Men det er ikke noget problem. I 2019 foretog vi en
besparelse på Rød+Grøn, som viste sig ikke at være nødvendig
og vi kom ud af året med et stort overskud.
Stillet af Mikael Hertoft
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6.0.7 S. 61 LINJE 35 - 62 SLETTES OG ERSTATTES AF
Det ungdomspolitiske arbejde
Enhedslisten har et påtrængende behov for at tiltrække og
organisere flere unge. Det er en løbende opgave for alle afdelinger, udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt fokuspunkt at partiet støtter de bevægelser som unge mennesker er en del af, f.eks. Elev- og studenterkampe, fagligt ungdomdsarbejde, klimamarcher eller anti-racistiske manifestationer.
I den forbindelse konstaterer årsmødet at der er behov for at
Enhedslistens unge medlemmer kan mødes og diskutere ungdomsarbejdet. Derfor pålægger årsmødet den kommende hovedbestyrelse at organisere en ungdomskonference for Enhedslistens medlemmer under 30 år. Konferencen vil diskutere og
vedtage hvordan Enhedslistens ungdomsarbejde kan fortsætte
fremover. Der vil foregå delegeretvalg i hver storkreds og til
disse delegeretvalg vil det være Enhedslistens medlemmer un-

6.1 Ændringsforslag til 6.0

der 30 år som har stemmeret. Hovedbestyrelsen vil udstikke de
konkrete retningslinjer for proceduren.
Indtil ungdomskonferencen er afholdt fortsætter Enhedslisten
sin samarbejdsaftale med SUF.

Begrundelse
Det er fuldstændigt uholdbart at have to konkurrerende
pro-Enhedsliste ungdomsorganisationer. Til paneldebatter, skolevalg og mange andre arrangementer vil det være umuligt at
forestille sig at både RGU og SUF bliver inviteret. I provinsbyer vil
ungdomsarbejdet blive splittet op og det vil være ekstremt
svært at få to grupper til at fungere sideløbende. Oprettelsen af
en ny ungdomsorganisation er desuden i strid med årsmødevedtagelsen fra 2012.
Den eneste måde vi kan stoppe en splittelse på er at lade Enhedslistens unge medlemmer bestemme selv, nøjagtig ligesom
partiets medlemmer tager beslutninger på årsmøder. Dette er
en demokratisk løsning, som er langt at foretrække frem for en
opslidende skyggeboksning imellem to organisationer som
begge ligger tæt på Enhedslisten. En ungdomskonference vil
også give en mere politisk indgangsvinkel, hvor de unge selv kan
diskutere hvilke opgaver, bevægelser og aktiviteter de synes er
vigtige, samt hvordan de organisatoriske rammer for det skal
være.
Stillet af Andreas Bülow (Brønshøj)

6.0.8 S. 61 LINJE 35 - 62 SLETTES OG ERSTATTES AF
Enhedslisten vil gerne tiltrække og organisere flere unge. Det er
en løbende opgave for alle afdelinger, udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt fokuspunkt ved opstilling af kandidater til folketing, kommuner og regioner. Derfor er det også
vigtigt at opsøge samarbejde med alle unge socialister. I den
forbindelse konstaterer årsmødet, at der efter dannelsen af Rød
Grøn Ungdom nu er to ungdomsorganisationer, der ønsker et
tæt samarbejde med Enhedslisten, nemlig SUF og RGU. I Enhedslisten mener vi fortsat, at der er behov for at skabe enhed både
blandt unge og ældre socialister. Derfor arbejde vi på sigt for, at
der kommer en samlet ungdomsorganisation, med plads til alle
unge socialister. Samtidig erkender vi, at det kan være vanskeligt at sammenlægge de to ungdomsorganisationer i øjeblikket,
da det vil tage tid at genoprette tillid og skabe fælles kampgejst. Derfor vil vi arbejde ud fra følgende:
1. Samarbejdsaftalen med SUF fortsætter til 3. årsmøde efter
dette.
2. I den kommende årsmødeperiode samarbejder vi både med
RGU og SUF.
3. Årsmødet bemyndiger HB til at forhandle en samarbejdsaftale
med RGU som næste årsmøde tager stilling til. Denne aftale
løber, hvis den bliver godkendt til 3. årsmøde efter dette.
4. Forudsætningen for at Enhedslisten kan indgå samarbejdsaftaler med ungdomsorganisationer er, at alle Enhedslistens
unge medlemmer kan opnå medlemskab af organisationen.
5. Vi opfordrer de to ungdomsorganisationer til at samarbejde
med hinanden og Enhedslisten om politiske spørgsmål og
kampagner som f.eks. skolevalg, folketings-, regions- og kommunalvalg mm.

6. Der nedsættes et samarbejdsorgan med tre repræsentanter
for ledelsen af hver af de to ungdomsorganisationer og tre repræsentanter for Hovedbestyrelsen, til at koordinere de emner der samarbejdes om.
7. Efter et år håber vi, at de to ungdomsorganisationer begynder
at forhandle sammenslutning, med henblik på at dette kan
ske omkring 3. årsmøde efter dette.
Stillet af Mikael Hertoft(Østerbro) og Lone Degn (Århus Nord)

6.0.9 S. 61 LINJE 35 - 62 SLETTES OG ERSTATTES AF
“Enhedslisten er baseret på en samling af forskellige socialistiske
strømninger. Det samme er Socialistisk UngdomsFront (SUF). Enhedslisten og SUF har samme politiske mål og grundlæggende
samme politiske projekt.
Enhedslisten bakker op om at unge mennesker som er medlemmer af Enhedslisten, eller sympatiserer med Enhedslisten, er
organiseret sammen som unge i en selvstændig ungdomsorganisation.
Enhedslisten finder det derfor naturligt at have en samarbejdsaftale og en tæt relation til SUF med en række gensidige
rettigheder og forpligtelser overfor hinanden.
Enhedslisten kan samarbejde med alle mulige bevægelser,
foreninger, organisationer mv når vi finder det relevant. Men Enhedslisten kan ikke indgå en samarbejdsaftale med gensidige
pligter og rettigheder med en ungdomsorganisation, der ikke er
åben for alle Enhedslistens unge medlemmer.
Den nystiftede ungdomsorganisation, Rød-Grøn Ungdom (RGU),
har valgt at udelukke mange hundreder af Enhedslistens unge
medlemmer fra at blive medlemmer af RGU. På den baggrund afviser Enhedslisten at indgå en samarbejdsaftale med RGU.
Enhedslisten udtrykker endvidere kritik af den måde RGU er
blevet stiftet på, hvor de ikke har indkaldt deres stiftende møde
åbent, og hvor de heller ikke politisk har forklaret hvorfor de har
valgt at stifte en ny organisation i stedet for at indgå i SUF.
Vi opfordrer samtidig RGU og SUF til at indlede en dialog/proces om, hvorvidt og hvordan en samling af de to organisationer
kunne ske. Enhedslisten vil på alle måder gerne støtte og hjælpe
til med at få en sådan samling til at lykkes.”

Begrundelse
Enhedslisten har ikke brug for flere konkurrerende ungdomsorganisationer. Særligt udenfor de store byer er det vanskeligt nok
at etablere en ungdomsgruppe overhovedet. Og det vil bestemt
ikke være gavnligt med to organisationer der konkurrerer om de
samme medlemmer.
Rød Grøn Ungdom blev stiftet på et møde, der var indkaldt i
hemmelighed, samtidig med at SUF var igang med en stor nytænkningsproces, for netop at kunne favne bredere og samtidig
styrke samarbejdet med Enhedslisten. I den forbindelse havde
de allerede offentligt meldt ud i en artikel på Solidaritet.dk at de
forventede at tage navneforandring til netop Rød Grøn Ungdom
Når Juan Gaidó i Venezuela udråber sig selv til præsident, og
alle mulige rigmænd og imperialistiske magter straks melder offentligt ud med jubel og anerkendelse af ham som præsident,
så kalder vi det et kup. Det gør vi også, selvom vi har relevant
kritik af Maduro. Det gør vi fordi det ER et kup. Eller i hvert tilfælde et forsøg på et kup.
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På samme måde må vi kalde det hvad det er, når en ungdomsorganisation stiftes i hemmelighed og proklamerer sig selv
med anvendelse af vores navn og layout (vi hedder jo “Enhedslisten - de Rød-Grønne”) og når de straks (indenfor få timer) hyldes offentligt på sociale medier mv. af adskillige HB-medlemmer, ansatte og parlamentariske repræsentanter for Enhedslisten. Det ER et kup af vores ungdomsarbejde. Eller i hvert tilfælde et forsøg på det.
Det er værd at bemærke at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF),
som altså uddeler økonomiske midler til politiske ungdomsorganisationer, har følgende paragraf i deres regler for tilskud (§2, 10,
stk. 3): “Hvis to eller flere organisationer må anses for at sammenfaldende, ydes der kun tilskud til en af disse. I vurderingen
heraf indgår elementer som organisationens formål, målsætning, struktur, målgruppe og medlemsskare.”
Hvis Enhedslisten på dette årsmøde vedtager, at der skal indgås en samarbejdsaftale med RGU (således som Hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan lægger op til), så er der overordentlig
stor sandsynlighed for, at DUF vil vurdere at de to organisationers “formål” og “målgruppe” er sammenfaldende og dermed vil
det være op til deres tilskudsudvalg (som primært består at
unge socialdemokrater) at vurdere hvilken af organisationerne,
der skal have økonomisk tilskud. Altså vil Enhedslisten overlade
det i hænderne på DSU at bestemme hvilken slags ungdomsorganisation de ønsker at Enhedslisten skal have… Det er simpelthen dybt uansvarligt og skadeligt for vores ungdomsarbejde!
På samme måder er det usandsynligt at diverse skoler mv.,
når de arrangerer paneldebatter i forbindelse med f.eks. valg eller skolevalg vil acceptere at Enhedslisten har dobbelt repræsentation i panelet. Igen vil det blive op til en tredje part (skolerne) at vurdere hvilken ungdomsorganisation DE mener skal
repræsentere Enhedslisten.
Rød Grøn Ungdom har ikke formået på nogen måde at forklare politisk hvad der er baggrunden for, at de har stiftet en ny
organisation og ikke ønsker at indgå i SUF. Dette er definitionen
på sekterisk splittelsesmageri. HVIS det på nogen måde skal
have mening med to ungdomsorganisationer, må det i det
mindste være muligt at forklare hvad den politiske og/eller organisatoriske uenighed går ud på. Og forklaringen må desuden
være tilstrækkeligt alvorlig og relevant til at kunne retfærdiggøre alle de massive problemer som det vil give med to ungdomsorganisationer.
Sidst men ikke mindst er det aldeles uacceptabelt for Enhedslisten at lave en samarbejdsaftale med en ungdomsorganisation (med de rettigheder og pligter dette indebærer), når denne
ungdomsorganisation på forhånd udelukker adskillige hundreder af Enhedslistens egne unge medlemmer fra at blive medlemmer hos dem, således som RGU har gjort i deres vedtægter,
ved at nægte medlemskab til alle de unge medlemmer af Enhedslisten, der samtidig er medlemmer af SUF.
Når alt dette er sagt, så betyder det selvfølgelig ikke at Enhedslisten ikke ønsker at involvere og samarbejde med de unge
mennesker, der har meldt sig ind i RGU. De kan selvfølgelig fortsat være medlemmer af Enhedslisten og vi skal også tydeligt
signalere til SUF at vi forventer at SUF vil være villige til at indgå i
en dialog med RGU om hvordan en sammenlægning kan foregå.
Stillet af Astrid Vang Hansen (Aalborg)
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6.0.10 S. 61 LINJE 35 - 62 SLETTES OG ERSTATTES
AF
Enhedslisten vil gerne tiltrække og organisere flere unge. Det er
en løbende opgave for alle afdelinger, udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt fokuspunkt ved opstilling af kandidater til folketing, kommuner og regioner. Det er også vigtigt at
opsøge samarbejde med de unge socialister, der har organiseret
sig i et selvstændigt ungdomsarbejde. I den forbindelse konstaterer årsmødet, at der efter dannelsen af Rød Grøn Ungdom nu
er to ungdomsorganisationer, der ønsker et tæt samarbejde
med Enhedslisten, nemlig SUF og RGU.
Målet med at samarbejde er at styrke Enhedslisten som et
både aktivistisk og parlamentarisk parti. Samarbejdet kan fx
have form af fælles brede aktiviteter for unge, som skolevalg,
uddannelse rettet mod unge og samarbejde i forskellige bevægelser.
På den baggrund vedtager årsmødet følgende:
1. Samarbejdsaftalen med SUF fortsætter.
2. I den kommende årsmødeperiode samarbejder Enhedslisten
både med RGU og SUF. Der nedsættes for perioden et samarbejdsorgan med tre repræsentanter for ledelsen af hver af de
to ungdomsorganisationer og tre repræsentanter for Hovedbestyrelsen, til at stå for samarbejdet.
3. Årsmødet pålægger HB til at påbegynde forhandlingerne om
en samarbejdsaftale med RGU. På næste årsmøde skal der
vedtages et mandat til at Hovedbestyrelsen endeligt kan
indgå en samarbejdsaftale med RGU. Fordi mandatet vil skulle
omhandle enhedslisteaktiviteter skal der være en afklaring på
hvorvidt de to ungdomsorganisationer kan udelukke medlemmer af Enhedslisten efter andre kriterier end alder.
4. Inden næste årsmøde skal Hovedbestyrelsen sørge for at der
er en plan for, hvordan praktiske forhold ift. at have tilknyttet
to ungdomsorganisationer håndteres.

Begrundelse
Oprettelsen af Rød-Grøn Ungdom har sat gang i en heftig og til
tider direkte ubehagelig debat i partiet. Lige nu er konfliktniveauet højt, både internt i Enhedslisten og de to ungdomsorganisationer imellem. Der bør laves en samarbejdsaftale med
Rød-Grøn Ungdom, men det er i den forbindelse forståeligt, hvis
både SUF og RGU har brug for sikkerhed for at de hverken bliver
kørt ud på et sidespor eller kuppet.
Derfor har vi forståelse for RGUs regel om at man ikke kan
være medlem af SUF og RGU samtidig, men vi mener også at det
er meget problematisk, hvis nogle enhedslistemedlemmer ikke
er velkomne i en organisation vi har en fast aftale om udadvendt aktivitet med. For at løse det kunne man fx forestille sig
en overgangsperiode med delvist medlemsskab eller aftale om
at reglen forfalder efter et fastsat tidsramme. Årsmødet skal
tage stilling til det i forbindelse med indgåelse af endelig samarbejdsaftale.
Der er mange i Enhedslisten der har mange bekymringer ift.
hvad konflikterne om ungdomsarbejdet vil betyde for udviklingen i partiet i fremtiden.
Den bedste måde at få tilliden tilbage er at skabe klarhed
over hvad der skal ske. Det tror vi bedst man sikrer ved at udskyde den endelige beslutning til næste årsmøde og i mellemtiden give Hovedbestyrelsen ansvar for at få afklaret snitflader og
praktiske ting ift. hvordan samarbejdet skal forløbe - både ift.

6.1 Ændringsforslag til 6.0

samarbejdet mellem EL og RGU, og samarbejdet mellem SUF og
RGU, så alle parter, før der bliver truffet en endelig beslutning,
kan se for sig, hvordan det kan lade sig gøre.
Vi tror vi får den bedste langsigtede beslutning, hvis vi giver os
tid til eftertænksomhed. RGU er en helt ny orgsanisation og har
endnu ikke vedtaget et principprogram, SUF er i gang med en
større udviklingsproces, om et år ved vi mere om hvad de vil og
vi har gjort os de første erfaringer med at arbejde sammen med
to ungdomsorganisationer. Det tror vi stiller os i en bedre positions til at tage en god beslutning om det fremtidige samarbejde.
Stillet af Bodil Garde (Albertslund( og Laura Kofod (Bornholm)

6.0.11 S.61 LINJE 56 - 62 ÆNDRES TIL
· Samarbejdsaftalen med SUF fortsætter.
· På det kommende årsmøde – forår 2021 – besluttes det, om
der også skal indgås en samarbejdsaftale med RGU.

Begrundelse
Beslutningen om en eventuel samarbejdsaftale med RGU er så
væsentlig, og den indeholder så mange aspeckter, at den skal
behandles på et årsmøde – vores højeste myndighed.
Der har indtil nu foregået mange heftige debatter om RGU på
diverse fora.
Det er vigtigt, at vi får en seriøs debat om dette spørgsmål, og
ikke bare overlader det til den kommende hovedbestyrelse at
tage denne beslutning.

Stillet af Gustav Nielsen (Odense), Rina K. Krøyer (Odense), Yassin
Ayoub (Odense), Erik Kempf (Odense), Mads Harbo (Odense), Asbjørn
Steimle Pedersen (Århus Vest), Anne Hegelund (Århus Vest), Hanna-Louise Schou Nielsen (Århus Vest), Elsebeth Frederiksen (Århus
Vest), Sigurd Leth Lyk (Århus Vest), Jeanette Kusk – (Århus Syd), Kirstine
Jansdorf (Århus Øst), Jesper Bjerring Hansen (Århus Nord), Rune Holst
Jakobsen (Århus Nord), Jeppe Studtmund (Nordvest), Stinna Gammelgaard (Nordvest), Sinem Demir (Nordvest), Allan Krautwald (Svendborg), Ninna Hedeager Olsen (Blågård), Bodil Kvistgaard Olsen (Favrskov), Heidbra Jonsdottir (Favrskov), Jørgen Holst (Roskilde), Charlotte
Valløe (Skanderborg), Maria Temponeras (Skanderborg), Leif Mikkelsen
(Amager Øst), Lise Baastrup – (Randers), Lisbeth Sand (Randers), Karina Hjorth (Randers), Niels Overgaard Hansen (Skive), Martin Mørch
(Skive), Venus Fabricius (Aalborg), Rosalina Svane Christensen (Aalborg), Gitte Kjær Hansen (Indre Nørrebro – Den Røde Firkant), Lars
Hansen (Indre Nørrebro - Den Røde Firkant), Jens Otto Madsen (ThyMors), Trine Simmel (Valby).

6.0.13 S. 61 EFTER LINJE 58 TILFØJES
„Der kan ikke laves en samarbejdsaftale med et RGU, som ikke
er åben for fx medlemmer af SUF.“

Begrundelse
Enhedslisten kan ikke have et formelt samarbejde med en organisation, som ikke er åben for alle Enhedslistens medlemmer.
Det vil skabe en forkert præcedens.
Stillet af Århus Vest

Stillet af Ulla Elsted Jensen (Albertslund)

6.0.14 S. 61 EFTER LINJE 62 TILFØJES
6.0.12 S. 61 LINJE 57 - 58 SLETTES OG ERSTATTES AF
Hovedbestyrelsen får til opgave at forhandle en samarbejdsaftale med RGU der fremlægges til endelig vedtagelse på et Årsmøde.”

Begrundelse
Vi mener det er vigtigt at noget så essentielt som en samarbejdsaftale med to store organisationer som SUF og RGU kun
kan vedtages på et årsmøde. Dette blev også vedtaget på årsmødet i 2012, „Herudover vedtog årsmødet at prioriterer Enhedslisten vest for hovedstaden, samt at den samarbejdsaftale
med SUF som HB løbende administrere, ikke kan opsiges uden et
årsmøde“. I aftalen fra 2012 står der „Derfor afviser vi enhver
tanke om at nedtone samarbejdet med SUF eller der skal opbygges alternativer til SUF. Vi har intet behov for to konkurrerende ungdomsorganisationer med sympati med Enhedslisten“
Vedtagelsen fra Årsmødet 2018, hvori det fremgår at ungdomsarbejdet tager udgangspunkt i vedtagelsen fra 2012, bærer
også tydeligt overskriften „Vores ungdomsarbejde foregår i SUF“.
En revidering af denne aftale, eller en indgåelse af en samarbejdsaftale med RGU, er derfor i direkte konflikt med denne aftale, og vil kræve at et årsmøde tager stilling til en samarbejdsaftale med RGU, da en sådan aftale også vil kræve en ny samarbejdsaftale med SUF.

Alle unge i Enhedslisten skal kunne deltage i alt ungdomsarbejde
for Enhedslisten.
For at en eventuel samarbejdsaftale kan indgås er det en betingelse at Rød-Grøn Ungdom sikrer at alle unge medlemmer af
Enhedslisten har mulighed for at melde sig ind i organisationen.
Det vil sige at den nuværende regel om at medlemmer af Socialistisk Ungdomsfront mv. ikke kan blive medlemmer af Rød Grøn
Ungdom fjernes og ikke erstattes af andre regler der begrænser
muligheden for at unge medlemmer af Enhedslisten kan blive
medlemmer af Rød-Grøn Ungdom.” Begrundelse: Enhedslisten er
et parti der kan og skal rumme mange strømninger, det er en
del af vores helt grundlæggende DNA. Hvis vi skal sikre at Enhedslisten i fremtiden skal være et samlingssted for socialister
så må og skal vores ungdomsarbejde afspejle dette, og det kan
det kun hvis alle Enhedslistens unge medlemmer får lov at deltage i det ungdomsarbejde de ønsker. Rød-Grøn Ungdom fortæller selv at de ikke ønsker at være konkurrenter til SUF. Det
må betyde at de politisk og organisatorisk dækker over andre
områder end SUF gør, og derfor er det et problem at man udelukker de af Enhedslistens unge medlemmer der også er medlemmer af SUF fra at lave politisk arbejde på de områder der
dækkes af RGU. Ved at udelukke dobbeltmedlemskab i ungdomsorganisationerne bryder man med fraktionsfriheden - og
udelukker dermed medlemmer af SUF, Folkebevægelsen mod EU,
IS, SAP, KP etc. fra at deltage aktivt i alle led af Enhedslistens arbejde.
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6.1 Ændringsforslag til 6.0

Stillet af Absalon Schleck BIllehøj (Amager Øst), Rosalina Svane Christensen (Aalborg), Ayanle A. Farah (Blågård), Victor Holmfort (Aalborg),
Thea Lyngklip Kjeldgaard (Amager Vest), Jeppe Studtmund (Nordvest),
Henrik Skaaning (Nordvest), Stefan Christensen (Haderslev), Kirstine
Jansdorf (Aarhus Øst), Venus Fabricius (Aalborg), Christian Træholt
(Vejle), Ansgar Billehøj (Vesterbro), Helle Junker (Aalborg), Gustav Nielsen (Odense), Frida Groth (Christianshavn), Sally Morks (Aarhus Syd)

6.0.15 61. 7 LINJE 70 - 71
Der skal især tages initiativ til et tættere samarbejde med vores
søsterpartier i Norden og i Rigsfællesskabet...
Ændres til: Der skal især tages initiativ til et tættere samarbejde
med vores søsterpartier i Norden og i Rigsfællesskabet og venstrefløjen i EU og i FN.

6.0.16 S. 61 LINJE 84 - 87 ÆNDRES TIL
Årsmødet ændrer derfor rækkefølgen, således at boligpolitisk
program og spørgsmålet om borgerløn behandles på årsmødet
i 2021, mens revision af EU-programmet behandles 2022.
Stillet af Søren B. Andersen, Kim Pors, Lisbeth Petersen, Lasse P. N. Olsen, Rosalina Svane Christensen, Torben Skovgaard, Helle Junker og
Svend Elming, Susanne Flydtkjær og Per Clausen alle Aalborg.

6.0.17 S.61 LINJE 87 - 88 SLETTES
Stillet af Søren B. Andersen, Kim Pors, Lisbeth Petersen, Lasse P. N. Olsen, Rosalina Svane Christensen, Torben Skovgaard, Helle Junker og
Svend Elming, Susanne Flydtkjær og Per Clausen. alle Aalborg.

Begrundelse
Vi har lagt vægt på&arbejdet for, en EL repræsentant i EU og
fået dèt - den internationale storpolitik drives, i den forkerte
retning af højorienterede regeringer, på alle områder, af USA,
Kina m.fl. stormagter, og internationale menneskerettighedskonventioner vedtaget i, bla.a., FN, udfordres - især - af højrefløjene
- også den danske - og det er vigtigt at EL tager initiativer i organisationerne for at modvirke dette og samle venstrekræfter
om dette arbejde.
Stillet af Robert Refby (Vanløse)

6.0.18 S. 61 LINJE 87 - 88 SLETTES
Følgende sætning udgår:
“Årsmødet betragter hermed arbejdet med delprogrammer som
afsluttet.”

Begrundelse:
Jeg mener, at årsmødet bør have mulighed for at tage separat
stilling til denne formulering, da den har konsekvenser for de
næste mange års programmatiske arbejde (eller mangel på
samme. såfremt sætningen fastholdes).
Stillet af Lasse P. N. Olsen (Aalborg)
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7.0 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER
1
2

Enhedslistens gældende vedtægter kan ses på :
org.enhedslisten.dk/vedtaegter

kønskvoteringen, bortfalder afdelingens resterende mandater. I
afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 50% dog med 33%.”

3

55
56
57

4

58

5

§8. Hovedbestyrelsen (HB) – Kønskvotering Stk. 6.

59
60

8

”Ved valg til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10
pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og
kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne, suppleres
op fra den anden liste.”

Alle forslag til vedtægtsændringer er samlet her. Dvs. både alle
6 de forslag, der blev udsat fra årsmødet i 2019, og alle forslag der
7 er indkommet til årsmødet 2020.
9

10
11

Forslag 7.1 til 7.45 er indkommet i 2019 og ved deadlinen 13. februar 2020. Forslag 7.46 til 7.54 er indkommet ved deadlinen 19.
juni 2020.

13
14
15
16
17

KØNSKVOTERING
7.1
GENERELT SPROGLIGT FORSLAG

18
19
20

Alle vedtægter hvor der står ”et køn skal minimum udgøre 40%”
ændres til ”et køn må maks. udgøre 60%”

Vi er efterhånden blevet enige om at der ikke kun var to køn,
24 derfor burde man ikke lave et forslag der siger der kun er to køn,
25 hvis man siger max 60% i stedet for minimum 40% ændrer det
26 ingen reel betydning andet end at der nu er plads til nonbinære
27 og andre der ikke definere sig som mand eller kvinde.
28

67

Forslag A: “Ved valg til Hovedbestyrelsen kan ét køn højst have 15
pladser. Der opstilles to lister med henholdsvis “mænd” og “ikke-mænd”. Hvis der ikke er kandidater nok til at opfylde
kønskvoteringen, bortfalder de resterende pladser. Kandidaterne
vælges efter deres stemmetal.”

Stillet af Ezra Thomsen (aalborg) og queer udvalget

34
35

7.2
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER TIL
ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE 2019

37

§7. ÅRSMØDET – Valg af delegerede Stk. 3.

38

”Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke
er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger
med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %.”

40
41
42
43

ændres til

44

Forslag B: “Dog kan højst 12 pladser besættes af mænd. Der opstilles to lister med henholdsvis “mænd” og “ikke-mænd”. Hvis
der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen, bortfalder de resterende pladser. Kandidaterne vælges efter deres
stemmetal.”

Forslag A: “Dog kan højst 60% af pladserne besættes af ét køn.
46 Hvis der i en afdeling ikke er kandidater nok af forskellige køn til
47 at opfylde kønskvoteringen, bortfalder de overskydende man48 dater. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 60% dog
49 med 66%.”
50

Eller

52
53
54

71
72

76
77
78
79
80
81

§8. Hovedbestyrelsen (HB) – Suppleanter Stk. 7.

82

”De 5 mænd og 5 kvinder med højest stemmetal…”

83
85
86

„De fem personer med højest stemmetal på hver liste…“

Forslag B: “Dog kan højst 50% af pladserne besættes af mænd.
Hvis der i en afdeling ikke er kandidater nok til at opfylde

87
88

§12. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG

89

Stk. 2: ”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf
skal en liste på 4 spidskandidater med to kvinder og to mænd
vælges på årsmødet.”

90
91
92
93

ændres til

94
95

„Kønskvoteringen foregår på samme måde som ved valget af
Hovedbestyrelsen. Heraf skal en liste på fire spidskandidater
med mindst to “ikke-mænd” vælges på årsmødet.“

45

51

70

84

36

39

69

74

ændres til

31
33

68

73

Eller

30
32

64

75

Begrundelse

23

29

63

66

21
22

62

65

ændres til

12

61

96
97
98
99

Begrundelse

100

Ovenstående forslag har til formål at skærpe kønskvoteringen.
Vi har delt to af forslagene i a- og b-muligheder for at give årsmødet valget mellem et radikalt forslag og et endnu mere radikalt forslag. A-forslagene tager kønskvoteringen seriøst på den
måde at de gør den til et kollektivt ansvar. Hvis det er op til den
enkelte “ikke-mand” at melde sig som delegeret, er kønskvotering et personligt ansvar, ikke et fælles ansvar for at få skabt et
miljø, hvor folk er trygge ved at stille op. B-forslagene er mere

101

Årsmøde 2020

102
103
104
105
106
107
108

67

7.0 Forslag til vedtægtsændringer

radikale og giver forrang til dem, der ikke er på “mandelisten”,
hvis der skal vælges et ulige antal. Dette ser vi ikke som diskri3 mination, men som et opgør med en favorisering, der generelt
4 er af mænd i samfundet.
5
Kvotering af køn er ikke et perfekt system. Der er mange an6 dre sociale ting, der gør at nogle har nemmere ved at blive hørt
7 og få indflydelse end andre - og mange af tingene hænger så
8 tæt sammen med køn at det er meget mangelfuldt kun at se på
9 køn. Men denne skærpelse af kønskvoteringen er et skridt i den
10 rigtige retning, og med tiden kan vi forhåbentlig tage hensyn til
11 andre ting end kun køn
12
Grunden til at ordlyden er ændret fra “mindst 40%” til “højst
13 60%” er at sidstnævnte er kønsneutralt. I denne formulering står
14 der ikke “begge køn” “hvert køn” “mand- og kvindelister”, men kun
15 at ét køn ikke må dominere totalt. Det udelukker ikke eksisten16 sen af flere andre køn. En kvotering på 40% til hvert køn kan kun
17 fungere hvis man opererer med kun to køn. Vi er også med til at
18 stille et forslag om at dette indføres generelt i vedtægterne.
19
Ændringsforslagene til paragraf 8 stk 7 og paragraf 12 er kon20 sekvensrettelser af det kønsneutrale sprog.
1

2

hvorpå alle mennesker må stille op og en liste til at sikre mindstekvoteringen, hvorpå alle ikke-cis-mænd må stille op. På den
blandet liste må der højest vælges så mange mennesker som
der vælges på listen til at sikre mindstekvoteringen. Derfor skal
valget af listen til at sikre mindstekvoteringen foretages først.
Kandidaterne vælges efter deres stemmetal.

24
26
27
28

7.3
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER TIL
ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE 2019

29
30

§7. ÅRSMØDET – Valg af delegerede Stk. 3.

”Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afde32 ling kan dog vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke
33 er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger
34 med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %.”
31

35
36

Ved valg af delegerede findes der to lister til opstillingen for at
39 tage hensyn til kønsfordeling: en blandet liste, hvorpå alle men40 nesker må stille op og en liste til at sikre mindstekvoteringen,
41 hvorpå alle ikke-cis-mænd må stille op. På den blandede liste
42 må der højest vælges det samme antal mennesker som der
43 vælges på listen til at sikre mindstekvoteringen. Derfor skal val44 get af listen til at sikre mindstekvoteringen foretages først. Afde45 linger med mindre end en fjerdedel af ikke-cis-mænd kan be46 slutte undtagelser af reglen. Kvoteringen må dog ikke være min47 dre end andelen af ikke-cis-mænd i afdelingen på referenceda48 toen den 31. december i året før valget foretages.
38

49
50

§8. Hovedbestyrelsen (HB) – Kønskvotering Stk. 6.

51

”Ved valg til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10
pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og
kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne, suppleres
op fra den anden liste.”

53
54
55
56
57

Ændres til:

58
59
60

68

64
65
66
67
68

”De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal…”

69
70

Ændres til:

71
72

De fem mennesker med højst stemmetal på hver liste…

73
74

§12. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG

75

Stk. 2: ”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf
skal en liste på 4 spidskandidater med to kvinder og to mænd
vælges på årsmødet.”

76
77
78
79

Ændres til:
Kønskvoteringen foregår på samme måde som ved valget af Hovedbestyrelsen. Heraf skal en liste på fire spidskandidater med
mindst to ikke-cis-mænd vælges på årsmødet.

80

Ved valg til Hovedbestyrelsen skal der være to lister for at tage
hensyn til kønsfordeling. Der opstilles to lister: en blandet liste,
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82
83
84
85

Begrundelse

86

Mundtligt

87
88

Stillet af Yannic Cyrus Bakhtari, Morten Kjeldgaard Christensen-Hornehøj, Charisma Fries, Katrine Borgen Nielsen, Marianne Rohde (alle
Enhedslisten Frederiksberg)

89
90
91
92
93

7.4 FORSLAG OM AT FJERNE KØNSKVOTERING

Ændres til:

37

52

63

81

Stillet af Queerudvalget

23
25

62

§8. Hovedbestyrelsen (HB) – Suppleanter Stk. 7.

21
22

61

94
95
96

Alt omhandlende kønskvotering fjernes fra Enhedslistens vedtægter samt fra forretningsordener ved alle slags møder.

97
98
99

Enhedslistens vedtægter med de foreslåede ændringer (ændringer angivet med rødt):

100
101
102

§7. ÅRSMØDET

103

(...)
Valg af delegerede
Stk. 3. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor
alle medlemmer skal inviteres. På mødet vælges de delegerede
ved skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højst kan stemme
på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til
nærmeste hele tal) af det antal delegerede, der skal vælges.
De opstillede vælges efter deres stemmetal. Dog er mindst 40
% af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge
færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater
nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3
delegerede erstattes 40 % dog med 33 %.
Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil
vælge. De indgår på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes stemmetal, og skal fremgå af referatet fra mødet.
Dog kan afdelingen højst sende det antal af de valgte suppleanter til årsmødet, der svarer til den af HB fastsatte supple-

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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1
2

antkvote for afdelingen. Har en delegeret forfald indtræder en
suppleant efter prioritet, dog med respekt for kønskvoteringen.

3
4

§8. Hovedbestyrelsen (HB)

(...)
6 Kønskvotering
7 Stk. 6. Ved valg til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst
8 10 pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige
9 og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres
10 stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne
11 suppleres op fra den anden liste.
12 Suppleanter
13 Stk. 7. De 10 medlemmer 5 mænd og 5 kvinder med højst stem14 metal, der ikke opnår valg, indgår på en suppleantliste priori15 teret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges
16 samme princip for fordeling mellem kvinder og mænd som ved
17 valg til Hovedbestyrelsen. Suppleanter bliver medlem af Ho18 vedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder
19 permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De
20 mulige 1.-suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne
21 med taleret.
5

22
23

§12. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG

Stk. 2 Der afholdes en urafstemning om spidskandidater til
25 EU-parlamentet senest forud for årsmødet året før afholdelse
26 af EU-parlamentsvalg. Forud for årsmødet fastlægger HB hvor
27 mange kandidater der skal vælges. Som minimum kønskvote28 res de første 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 spidskandidater
29 med to kvinder og to mænd vælges på årsmødet.
30 (...)
31 Stk. 5 Kandidatudvalget udarbejder til årsmødet forslag til
32 spidskandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal
33 der bestræbes en bred sammensætning af spidskandidat-li34 sten fx ift køn, geografisk spredning og lokal forankring, og et35 nisk og uddannelsesmæssig baggrund Ved udarbejdelsen af
36 spidskandidatliste skal der tilstræbes en bred sammensætning
37 af spidskandidatlisten fx i forhold til køn og <uddannelses38 mæssig baggrund.

24

39
40

Begrundelse

Enhedslistens principprogram erklærer, at vi bygger på ”socia42 listiske værdier og visioner” og kritiserer, at ”uligheden vokser”.
43 Det er et valg, om Enhedslisten i sine vedtægter og forret44 ningsordener skal have kvoteringer, der minimerer uligheden i
45 samfundet og/eller i partiet. Da det af praktiske forhold ikke
46 er muligt at medtage og udligne alle ulighedsskabende fakto47 rer, må man enten helt undlade kvoteringer, hvilket dette for48 slag går ud på, eller prioritere de vigtigste.
49
Når de nuværende vedtægter nærmest udelukkende forsø50 ger at minimere ulighed udspringende af køn og ikke af f.eks.
51 uddannelsesbaggrund eller arv, sender det et ejendommeligt
52 signal om, at Enhedslisten, trods socialistiske værdier og visio53 ner, oplever netop kønsdiskriminering som den primære årsag
54 til ulighed –i samfundet og/eller i politik.
55
Det burde ellers være tydeligt, at den økonomiske ulighed er
56 gigantisk. Ifølge Oxfam Ibis ejer den rigeste procent af verdens
57 befolkning 45 % af al rigdom, mens næsten halvdelen af ver58 dens indbyggere lever for under 5,50 dollars om dagen. I Dan59 mark har den økonomiske ulighed i flere år været stigende. Ar60 bejderbevægelsens Erhvervsråd kunne i 2019 ikke overraskende
41

fortælle, at den gennemsnitlige topchef i dag får en løn svarende til 10 gange den typiske medarbejder. Der findes endda
25 store virksomheder, hvor topchefen får mere end 40 gange
den typiske medarbejders løn.
Der findes selvfølgeligt også urimelige lønforskelle mellem
mænd og kvinder. De er dog langt fra så store som de generelle økonomiske uligheder i samfundet, og heldigvis er løngabet mellem mænd og kvinder ifølge Danmarks Statistik faldende og angivet til i 2018 at være på 12,8 %. Det er stadig en
stor forskel – men dog på ingen måde en forskel, der bare
nærmer sig forskellen på topchefens og 3F´erens løn.
Politisk kan man desværre også finde en forskel mellem
mænd og kvinder. I folketinget sidder kvinder kun på knap 40
% af pladserne. Denne ulighed er dog ubetydelig i forhold til
hvor skæv, repræsentationen er, når man kigger på uddannelsesbaggrund hos folketingsmedlemmer. Cirka halvdelen af folketingsmedlemmerne har en akademisk uddannelse. En voldsom overrepræsentation, der desværre går igen også i Enhedslisten. Særligt slemt er det, når man kigger på partiformænd. Der skal man kigge langt efter at finde bare en enkel,
der ikke har haft sin gang på universitetet – man skal faktisk
helt hen til de konservative. Og ikke en eneste arbejder står i
spidsen af et parti. Dette gælder også arbejderpartierne. Når
man kigger på uddannelsesbaggrund, har det desværre heller
ikke gavnet ligheden, at vi i Enhedslisten har fået valgt mange
dygtige kvinder ind i Folketinget.
Ved sidste Europaparlamentsvalg var stemmeprocenten 20
procentpoint højere for vælgere med årsindkomst over kr.
600.000 end for vælgere med en på under kr. 300.000. Kontanthjælpsmodtagere stemte kun halvt så ofte som gennemsnittet.
Når vi i Enhedslistens vedtægter og forretningsordener ved
f.eks. årsmøder fokuserer så kraftigt på kønnet og ikke bekymrer os nævneværdigt om ulighed på baggrund af f.eks. uddannelse og beskæftigelse, kommer vi utilsigtet til at sende et signal til social- og sundhedshjælperen og buschaufføren om, at
det ikke er deres livsvilkår, vi først og fremmest er optaget af.
Hvis vi skal tiltrække medlemmer og stemmer fra en mere
bred kreds herunder fra arbejderklassen, er det bydende nødvendigt at sikre, at vi ikke i centrale dokumenter og arbejdsgange signalerer den misforståelse, at ulighederne imellem
mænd og kvinder er større end uligheden mellem højtuddannede og ikke-uddannede, mellem chefer og medarbejdere og
mellem kapitalist og arbejder. Det burde være tydeligt for de
fleste, at man har langt større chance for et liv i materiel velstand og politisk indflydelse, hvis man fødes som pige i en
akademikerfamilie med egen virksomhed i Nordsjælland, end
hvis man fødes som dreng af ufaglærte kontanthjælpsmodtagere i Husum.
Skal der absolut være en kvotering i vores vedtægter, skal
man ikke kigge mange gange på vores valgte politikere for at
indse, at en kvotering efter uddannelsesbaggrund er mere fornuftig, hvis vi ønsker at f.eks. Folketingets sammensætning skal
afspejle befolkningssammensætningen bedre.

61
62
63
64
65
66
67
68
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

Stillet af Henrik Andersen (Brønshøj-Husum)
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

AFDELINGER

ÅRSMØDET

7.5
ÆF TIL ELS VEDTÆGTER TIL ÅRSMØDET 2019
VEDR. AFDELINGER OG REGIONER

7.6
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER PÅ
ÅRSMØDET 2020

7

„§5. AFDELINGER OG REGIONER

§ 7 Årsmødet

67

8

1. I stk. 1 ændres „lokalområder“ til „områder“, og der tilføjes: „,
hvor der ikke er en afdeling i forvejen.“

Stk. 1 Årsmødet er Enhedslistens højeste myndighed. Årsmødet
afholdes som delegeretmøde hvert andet år

68

1
2
3
4
5
6

9

18

Herved kommer stk. 1-3 samlet til at se sådan ud:

20

Stk. 1 Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i Enhedsli22 sten og kan oprettes i områder med medlemmer af Enhedsli23 sten, hvor der ikke er en afdeling i forvejen. Oprettelse og ned24 læggelse af afdelinger godkendes af Enhedslistens hovedbesty25 relse.
26 Stk. 2 Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne ved27 tægter.
28 Stk. 3 Nye afdelinger kan også oprettes ved opdeling af en afde29 ling hvis der i afdelingen er flertal for det. Eller ved udskilning fra
30 afdelinger, som dækker flere kommuner, hvis der er et flertal for
31 det i den kommune, som vil udskilles. Sker det ved udskilning fra
32 en afdeling i én kommune, skal der både være flertal for det i
33 hele afdelingen og i det område, som ønskes udskilt.“
21

34

Begrundelse

På den generalforsamling, hvor Århus-afdelingen blev opdelt,
37 blev det besluttet at stille ovenstående ÆF Enhedslistens land38 vedtægter til det næste årsmøde.
39
Da afdelingen i sagens natur ikke længere eksisterer, blev vi
40 på et fællesmøde mellem de nye bestyrelser enige om at stille
41 det.
42
Behovet for denne vedtægtsafklaring understreges af, at flere
43 HB-medlemmer under behandlingen af Århus-opdelingen gav
44 udtryk for, at det var en svær sag at forholde sig til uden et lo45 kalkendskab – og at spørgsmålet dybest set burde afklares i År46 hus. Det kunne dette ÆF have sikret.
47
Som nævnt ovenfor, har forslaget ikke længere en særlig År48 hus-relevans, da vi er opdelt. Det er motiveret af et ønske om,
49 at den lange og opslidende delingsdebat, som vi i Århus har haft
50 på et uklart vedtægtsgrundlag ikke skal overgå andre. Vi skal
51 bruge tiden på politik og ikke på lange struktur-diskussioner.
52
54
55
56

Stillet af Enhedslisten Århus Nord, Enhedslisten Århus Syd, Enhedslisten
Århus Vest, Anne Hegelund, medlem af HB (2019-20), Astrid Vang, medlem af HB (2019-20), Marie Lassen, medlem af HB (2019), Michael Voss,
medlem af HB (2019), Rune Popp, medlem af HB (2019)
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Begrundelse:

71

Vi har hidtil afholdt årsmøde en gang årligt. Det var i sin tid
uden tvivl en rigtig beslutning. Flere partier med forskellige organisationsstrukturer gik sammen og der skulle opbygges et tillidsfuldt samarbejde, medlemmerne skulle lære hinanden at kende
og der skulle udvikles politik, der omfattede langt mere end det
første valggrundlag. Forberedelsen af årsmøderne var ikke så
omfattende. Nu går landskontor, HB og FU nærmest i gang med
at forberede det næste årsmøde, så snart det ene er afviklet. I
praksis betyder det, at der ofte er al for kort til at forberede politiske udspil, for kort tid til at diskussionerne i afdelingerne og
for kort tid til at virkeliggøre vedtagelserne i praksis. Samtidig er
det uhensigtsmæssigt at vælge folketingskandidater hvert år,
frem for at arbejde med kandidaterne i en længere periode i
opstillingskredsen. Endelig gennemføres der nu løbende året
igennem en lang rækker landsdækkende kurser, hvor medlemmerne har mulighed for at mødes.
Årsmøde hvert andet år vil give organisationen bedre tid til
forberedelse af politiske udspil og flere kræfter til udadvendt
arbejde. I stedet for afholdes der hvert andet år rød-grønne
temadage.
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Stillet af Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens
Høver, Lole Møller, Karl Vogt-Nielsen, Kathrine Paulsen, alle Amager
Øst

36

53

63

70

2. Der indsættes et nyt stk. 3: „Nye afdelinger kan også oprettes
12 ved opdeling af en afdeling hvis der i afdelingen er flertal for
13 det. Eller ved udskilning fra afdelinger, som dækker flere kom14 muner, hvis der er et flertal for det i den kommune, som vil ud15 skilles. Sker det ved udskilning fra en afdeling i én kommune, skal
16 der både være flertal for det i hele afdelingen og i det område,
17 som ønskes udskilt.“ (herefter ændres stk. 3 til stk. 4 osv.).
11

35

62

66
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19
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7.7
RØD-GRØNNE DAGE

98
99
100
101

§7 Stk. 9

102

Der afholdes hvert andet år Rød-Grønne dage i form af tematræf eller politisk festival

103
104
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Begrundelse:

106

Rød-Grønne dage skal inspirere til debat og politikudvikling om
temaer som f.eks.: Hvordan kan en moderne socialisme se ud? Er
borgerløn vejen frem? Hvordan kan økonomien demokratiseres?
Hvordan sprænger vi den kapitalistiske økonomiske ramme?
Hvordan stopper vi militarismen og styrker fredarbejdet? Er international solidaritet en død sild?
Rød-Grønne dage skal mobilisere til aktiviteter om aktuelle
politiske temaer som klimakrise, by og boligudvikling, social
dumping, voksende ulighed og fattigdom, ulighed i sundhed, udsatte boligområder.
Rød-Grønne dage holdes over 2-3 dage. De kan dels tilrettelægges som træf, der er åbent for alle medlemmer, sympatiserende, vælgere og andre organisationer, dels kombineres med
udvalgstræf, netværksmøder og kommunal- og regionstræf.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

Træffet kan med fordel afholdes på skift i større byer i provinsen
og være med til at styrke Enhedslistens profil uden for Hoved3 staden.
4
Hovedbestyrelsen kan indkalde til delegeretmøde med årsmø5 depunkter som en del af programmet, hvis der er behov for det.
6
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for at fastlægge programmet
7 og et deltagelsesgebyr.
8
Vi har hentet inspiration hos Vänsterpartiet i Sverige, se f.eks.
9 https://www.vansterpartiet.se/vansterdagarna/
1

2

10
11
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Stillet af Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens
Høver, Lole Møller, Karl Vogt-Nielsen, alle Amager Øst
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7.8
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE,
§7 ÅRSMØDE

19
20

Ændring:

21

§7 Årsmøde

22
23

Ændres til:

24
25

§7 Årsmøde og partitræf

26
27

Ændring:

Stk. 1. Årsmødet afholdes som årligt delegeretmøde og er En29 hedslistens højeste myndighed.

28
30

31

Ændres til:

32
33
34
35

Stk. 1. Der afholdes årsmøde for valgte delegerede hvert 2. år og
er Enhedslistens højeste myndighed. På årsmødet vælges spidskandidater til folketinget og medlemmer til HB.

Stillet af Else Kayser (Aarhus Syd, Region Midtjylland) og Thorvald Jepsen (Horsens, Region Midtjylland)
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7.9 FORSLAG TIL VEDTÆGTERNE: NYT STK. UNDER
§7 ÅRSMØDET

Nyt punkt:

38

Stk. 3. De år, hvor der ikke afholdes årsmøder afholdes partitræf
for interesserede medlemmer, udvalg i Enhedslisten, eksperter
og bevægelser med bred politisk indhold. Afholdelse af partitræf planlægges i og udenfor København med støtte fra sekretariat i Studiestræde og Christiansborg.

41
42
43
44

Ændring:

45

Nummerering Stk. 3-7 ændres til Stk. 4-8

46
47

65
66
67
68

Medlemsindflydelse på kampagner

69

Forud for hvert ordinært årsmøde udvælger Hovedbestyrelsen
op til fem potentielle kampagner for det kommende år. Disse
sendes til urafstemning forud for årsmødet. De en til to kampagner med mest opbakning, udgør et omdrejningspunkt for det
kommende år. Årsmødet fastlægger den overordnede strategi
for kampagnerne. Udmøntningen af kampagnerne sker i samarbejde mellem folketinget, lokalt valgte, Hovedbestyrelsen, regionsansatte, landskontoret, netværk og udvalg og afdelingerne.
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Begrundelse

79

Vi ønsker at flere skal være en del af kampen for forandring. Hvis
det skal lykkes, skal vi give alle medlemmer en kortere vej, til at
være en del af vores kampagner. Ved dette forslag, ønsker vi at
give medlemmerne mere direkte indflydelse på hvilke politiske
omdrejningspunkter, vi som samlet organisation skal have i løbet
af et år. Vi ønsker at skabe et større ejerskab over kampagnerne,
så flere medlemmer i fremtiden kommer til at være aktive.
Vi specificerer ikke formen på kampagnerne yderligere, fordi vi
mener, at der skal være plads til variation fra år til år og kampagne til kampagne.
Intentionen er, at skabe stærkere kampagner, og for at det
kan lykkes, skal alle led i organisationen spille sammen i arbejdet, i højere grad end vi gør i dag. Derfor skal vi blandt andet
bruge de årsmøder, hvor vi mødes på tværs af hele landet, til at
lægge strategi for, hvordan vi i fællesskab laver de stærkeste
kampagner.
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40
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36

39
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Begrundelse

Årsmøde hvert 2. år vil give den samlede organisation bedre tid
49 til politiske udspil og flere kræfter til udadvendt politisk arbejde
50 og samtidig bruge mindre tid til drøftelse af personspørgsmål
51 som HB-medlemmer og folketingsspidskandidater.
52
I dag bruger organisationen og afdelingerne meget tid til for53 beredelse og gennemførelse af årsmødet. Den tid kunne i stedet
54 bruges til opfølgning og gennemførelse af politisk vedtagne be55 slutninger i den samlede organisation.
56
Det virker uhensigtsmæssigt at skulle vælge folketingskandi57 dater hvert år fremfor at arbejde med at de valgte kandidater
58 sikres bedre mulighed for at markere og manifestere sig politisk
59 i opstillingskredsen, i offentlighed og overfor organisationer og
60 bevægelser sammen med partiafdelingerne.

Stillet af: Trine Simmel (Valby), Christine Lundgaard (Blågård), Ivan
Mott (Lejre), Jakob Ruggaard (Brønshøj-Husum), Amalie Bonde (Nørrebro Park), Mathilde Vinther (Indre Nørrebro - Den røde firkant)
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VALG TIL HB

103

7.10
FORSLAG OM GEOGRAFISKE KVOTER VED
VALG TIL HB

48

104
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Geografiske kvotering ved valg til HB

109

Der indføres en geografisk kvotering, således at der ud af de 25
HB medlemmer, der vælges på det ordinære årsmøde, skal der
vælges to, af forskelligt køn, fra hver region. Er der kun kandidater af et køn fra en region, overgår regionens mandat nr. 2 til
puljen af øvrige kandidater og udgør et sikkert mandat til et køn
der er underrepræsenterede blandt de regionsvalgte. Kønskvoteringen bibeholdes for de resterende 15 ikke regionskvoterede
HB medlemmer.

110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ændringsforslag til vedtægterne som følge af forslaget (fremhævet med rødt)
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1

Den nuværende §8 stk. 1 –6 erstattes af følgende

2
3

§8. Hovedbestyrelsen (HB)

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem
5 årsmøderne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre, at partiet
6 både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktu7 elle politiske kampe. Samtidig skal Hovedbestyrelsen sikre en
8 langsigtet udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på
9 relevante områder og dels ved at der udvikles strategier for
10 partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal
11 foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der
12 vedtages af årsmøder, delegeretkonferencer og Hovedbesty13 relsen selv.
4

14

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer
16 valgt på årsmødet. Ud af disse skal der vælges to fra hver re17 gion. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret
18 i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmø19 derne.
15

20
21
22
23
24
25
26

Valg af hovedbestyrelse (tidligere stk. 4)
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges hvert år på ordinære årsmøder eller på ekstraordinære årsmøder, hvor dette er dagsordensat. Hver delegeret kan stemme på op til 13 personer. Kandidater til Hovedbestyrelsen skal have minimum 20 stemmer
for at opnå valg.

27

Mindretalsbeskyttelse
29 Stk. 4. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller
30 flere hele femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan
31 (forud for hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få
32 valgt deres kandidater til Hovedbestyrelsen i overensstem33 melse med den angivne brøkdel af delegerede, de når op på.
34 Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt
35 på denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal
36 udtræde af Hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst
37 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. Min38 dretalsbeskyttelse går ligeledes forud for kønskvotering og ge39 ografisk kvotering. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper
40 har herefter ingen indflydelse på resten af Hovedbestyrelsens
41 sammensætning.
28

42
43
44
45
46

Stk. 5. Resten af Hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal)
af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Geografisk kvotering (nyt stk.)
Stk.6. Ud af de 25 HB medlemmer der vælges på det ordinære
årsmøde, skal der vælges to, af forskelligt køn, fra hver region.
Er der kun kandidater af et køn fra en region, overgår regionens mandat nr. 2 til puljen af øvrige kandidater, og udgør et
sikkert mandat til et køn, der er underrepræsenterede blandt
de regionsvalgte. Er der ingen opstillede fra en region, har
denne region ikke repræsentation i Hovedbestyrelsen i perioden frem til den næsteårsmøde.

57
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60
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Kønskvotering (tidligere stk. 6)
Stk. 7. Blandt de 15 ikke regionskvoterede HB medlemmer skal
der være minimum 6 af hvert køn. Mandater der er overgået

Årsmøde 2020

fra regionskvoten tæller ikke med, idet deres køn er forud defineret. Der opstilles 2 lister efter køn. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 6 kandidater på én af listerne suppleres op fra den anden liste.
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Ansattekvote (tidligere stk. 3)
Stk. 8. Højst 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres
af fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets
karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten
i løbet af en hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller
valget medfører, at mere end 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer
samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør
mere end 1/5 af det siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemmer
ved hovedbestyrelsesvalget.
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Begrundelse

84

Med forslaget ønsker vi at sikre en bredere geografisk sammensætning af HB. Samtidig ønsker vi at fastholde den blandede kønssammensætning i HB.
Når vi fastholder, at HB medlemmer skal vælges på årsmødet, skyldes det tre ting. For det første vil de små afdelingers
indflydelse svækkes ved en urafstemning ift. årsmødevalg, idet
små afdelinger har en forholdsmæssigt større repræsentation
på årsmøder end store afdelinger, som ligger i de større byer.
For det andet vil kendiseffekten skævvride en urafstemning
mere end et årsmødevalg, da man må forvente at flere ikke-aktive medlemmer stemmer på dem, de kender, mens kandidater uden adgang til medier ikke slår igennem. Og for det
tredje vil en urafstemning gøre valget af HB uafhængig af årsmødets demokratiske kontrol med partiets ledelse.
Derudover er det vigtigt for os, at hovedbestyrelsesvalget er
et politisk valg. Hovedbestyrelsesmedlemmer skal ikke varetage regioner eller afdelingers særinteresser, men skal tage
ansvar for ledelse af hele partiet. Samtidig er det vigtigt, at
partiet ledes af medlemmer fra alle dele af landet. Så når vi
foreslår, at den geografiske kvotering skal være i forhold til regionerne og ikke storkredsene, er det altså ikke fordi, vi tænker
de kvotevalgte som særlige repræsentanter for regionerne,
men fordi storkredsene i hovedstadsområdet er meget små, og
hvilket vil give København og omegn en fordel - altså det stik
modsatte af forslagets intention.
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Stillet af Enhedslisten Randers, Enhedslisten Thy-Mors, Enhedslisten
Favrskov, Bestyrelsen i Enhedslisten Århus Nord, Marie Lassen (Århus
vest), Lone Degn (Århus Nord), Jesper Hjelm Kristensen (Kalundborg),
Niels Christian Pedersen (Esbjerg), Maria Temponeras (Skanderborg),
Tina Vejby (Halsnæs), Gert Møller (Århus Øst), Bestyrelsen i Århus
Vest, Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Freddy Jensen (Århus Vest), Rune
Holst Jacobsen (Århus Nord)
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2
3

7.11
VALG VED URAFSTEMNING OG MED
GEOGRAFISK KVOTERING

4

Hovedbestyrelsen vælges ved en årlig digital urafstemning, som
6 afholdes samtidig med urafstemningen til folketingskandidater.
7 Alle medlemmer af Enhedslisten har stemmeret og kan stemme
8 på op til 20 hovedbestyrelsemedlemmer. De nuværende regler
9 for ansattekvoter og kønskvotering fastholdes. Desuden indføres
10 en geografisk kvotering, der indebærer, at der som udgangs11 punkt mindst skal sidde et hovedbestyrelsesmedlem fra hver
12 storkreds (forudsat, at der er opstillede kandidater i storkredsen).

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer
valgt ved urafstemning blandt partiets medlemmer. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

5

13
14

Begrundelse

Vi har igennem flere år arbejdet på at blive et landsdækkende
16 parti, med afdelinger i hele landet og med repræsentationer i så
17 mange byråd og regionsråd som muligt. Og for at blive et parti
18 der rækker ud og engagere mange flere mennesker. Og vi har
19 opnået gode resultater med både afdelinger og valgte til byråd
20 og regionsråd. Ikke mindst har vi haft succes med at bidrage til
21 opbygningen af brede bevægelser, forankret i hele landet, hvil22 ket vi bl.a. har set i forhold til OK 18, de sociale modstandsbe23 vægelser og velfærdskampen.
24
Vores parti er vokset fra få tusinde medlemmer i de første år,
25 der primært boede i de store byer, til i dag over 9.000 medlem26 mer over hele landet. Der er gennemført flere organisatoriske
27 ændringer gennem årene for at tilpasse vores organisation til
28 den udvikling vi har været igennem. Men den måde vi vælger
29 hovedbestyrelse på er stadig den samme som ved partiets start.
30 Og nogle af reglerne afspejler stadig situationen med forskellige
31 stiftende partier, der skulle sikres indflydelse.
32
Derfor er der brug for en ny måde at vælge hovedbestyrelse.
33 Både for at sikre en bredere geografisk repræsentation, fra hele
34 landet og for at alle partiets medlemmer får direkte indflydelse
35 på valget af vores højeste politiske myndighed. I dag er det kun
36 de delegerede ved årsmødet som har mulighed for at være med
37 til at vælge Hovedbestyrelsen, og det betyder sammen med de
38 gamle regler for beskyttelse af fraktioner, at en del hovedbesty39 relsesmedlemmer er valgt med under 100 stemmer ud af vores
40 9.000 medlemmer. Med en urafstemning sikres det, at Hovedbe41 styrelsen får en bredere forankring i hele medlemskredsen, og at
42 mange flere får lov at deltage i valget af vores ledelse. Og med
43 en geografisk kvote sikres det, at alle områder i Danmark frem44 over får mulighed for at blive repræsenteret i Hovedbestyrelsen.
15

45

Ændringer til vedtægterne som følge af forslaget (fremhævet
47 med rødt)

46
48
49

Den nuværende §8 stk. 1 – 9 erstattes af følgende

50
51

§8. Hovedbestyrelsen (HB)

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem års53 møderne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre, at partiet både
54 politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle po55 litiske kampe. Samtidig skal Hovedbestyrelsen sikre en langsigtet
56 udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på relevante
57 områder og dels ved at der udvikles strategier for partiets ar58 bejde på udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal foretage de
59 nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af års60 møder, delegeretkonferencer og Hovedbestyrelsen selv.
52

61
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65

Valg af hovedbestyrelse (tidligere stk. 4)
Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges ved en digital urafstemning
forud for hvert ordinært årsmøde. Hvert medlem kan stemme
på op til 20 personer. Årsmødet godkender at valget af Hovedbestyrelsen er foregået på lovlig vis. Den nye hovedbestyrelse
træder til efter årsmødets godkendelse.
Hvis en tiendedel af medlemmerne kræver det, udskrives en
ekstraordinær urafstemning til valg af Hovedbestyrelse. Der
indkaldes samtidig et ekstraordinært årsmøde som kan godkende den nye hovedbestyrelse og behandle eventuelt andre
punkter, der er sat på dagsordnen jvnf §7, stk. 7.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Geografisk kvotering (nyt stk.)
Stk.4. De første ti pladser i Hovedbestyrelsen besættes af 10
kandidater bosiddende i de 10 storkredse, der hver især har
fået flest stemmer blandt de opstillede i den pågældende
storkreds. Er der ingen opstillede fra en storkreds, eller ingen af
de opstillede fra storkredsen, der får over 30 stemmer, har
denne storkreds ikke repræsentation i Hovedbestyrelsen i perioden frem til den næste urafstemning.
De tilbageværende pladser i Hovedbestyrelsen besættes af
de kandidater, der har fået de højeste stemmetal ved urafstemningen – dog således at der leves op til reglerne om ansattekvoter og kønskvotering.
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Kønskvotering (tidligere stk. 6)
Stk. 5. Ved valg til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst
10 pladser. Hvis der ikke er mindst 10 af det ene køn, blandt de
der er valgt efter den geografiske kvote og de der har fået de
højeste stemmetal uden at være omfattet af den geografiske
kvote, rykkes personer af det underrepræsenterede køn op på
listen af valgte hovedbestyrelsesmedlemmer i forhold til deres
stemmetal, mens personer af det overrepræsenterede køn
rykkes ned på listen i forhold til deres stemmetal og dermed
ikke vælges til Hovedbestyrelsen.
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Ansattekvote (tidligere stk. 3)
Stk. 6. Højst 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres
af fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets
karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten
i løbet af en hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller
valget medfører, at mere end 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer
samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør
mere end 1/5 af det siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemmer
ved hovedbestyrelsesvalget ved urafstemningen.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

Suppleanter
Stk. 7. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke
3 opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stem4 metal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme princip for
5 fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til Hovedbesty6 relsen. Suppleanter bliver medlem af Hovedbestyrelsen, når ho7 vedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en pe8 riode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-suppleanter indkal9 des til hovedbestyrelsesmøderne med taleret.
10 Stk. 8. Der føres statistik over hovedbestyrelsesmedlemmernes
11 deltagelse i hovedbestyrelsesmøderne på baggrund af en mø12 deprotokol.
1

2

13

Hovedbestyrelsens funktion
15 Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder mindst 5 møder i perioden. Ho16 vedbestyrelsesmøderne er åbne for Enhedslistens medlemmer.
17 Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et lukket
18 punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt
19 fremgår af dagsorden. Referater af hovedbestyrelsesmøderne
20 skal være tilgængelige for medlemmerne. Dog kan Hovedbesty21 relsen beslutte, at referater vedrørende personsager er fortro22 lige. Ligesom Hovedbestyrelsen kan beslutte, at referater vedrø23 rende forhandlingsmandater og lignende er fortrolige indtil for24 handlingerne er afsluttede.
14

25
26

Konsekvensrettelser andre steder i vedtægterne :

27
28
29
30

I §7, stk. 5, som behandler dagsordenen for et ordinært årsmøde,
skal ordene ”og valg til HB” ændres til ”godkendelse af valg til
HB”.
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Stillet af Vordingborg afdeling, Kolding Afdeling , Line Barfod (Ydre Nørrebro), Mai Villadsen (Nordvest), Allan Ahmed (Blågård), Pelle Dragsted
(Frederiksberg), Peter Ussing (Rudersdal), Peter Engsted (Ikast-Brande),
Gyda Heding (Blågård), Jan Spangenberg (Vanløse), Maja Albrechtsen
(Århus Nord), Eva Flyvholm (Holbæk), Anders Olesen (Fredensborg),
Linda Havanna Hansen (Vanløse), Martin Kaas (Glostrup), Mikkel Hedegreen (Brøndby), Mikael Solgaard Andersen (Assens), Jonas Kylov Gielfeldt (Roskilde), Steen Hartmann (Nordvest), Maja Irene Føgh (Indre By),
Anne Rasmussen (Østerbro), Jakob Nerup (Frederiksberg), Lasse Andersen (Nordvest), Rosa Lund (Blågård), Jan Hoby (Østerbro), Alvin Mosegaard Jensen (Faaborg), Marianne Sylvia Petersen (Esbjerg), Grethe
Gyldensted (Slagelse), Rasmus Vestergaard Madsen (Århus Nord), Ingelise Bech Hansen (Odense), Gunhild Justesen (Hvidovre), Niels Christian Petersen (Esbjerg), Henrik Kjær (Ringsted), Sejer Folke (Stevns),
Lærke Louise Pippin Petersen (Esbjerg), Jonas Paludan (Roskilde), John
Andersen (Sydhavnen), Marianne Rasmussen (Vesterbro)
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7.12
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE

53
54

§8. Hovedbestyrelsen (HB), stk. 1 er den samme som i dag.

55
56

Men stk. 2 til stk. 7 erstattes af:

57
58
59
60
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Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 29 medlemmer.
10 valgt på årsmødet og 19 valgt ved lokale urafstemninger i
hver af Danmarks 10 storkredse for folketingsvalg.

Årsmøde 2020

Valg af i alt 19 medlemmer ved 10 lokale urafstemninger
Stk. 3. Ved lokale urafstemninger i landets 9 største storkredse
vælges to medlemmer til Hovedbestyrelsen for hver af de pågældende storkredse, mens der i Bornholms storkreds vælges et
medlem. De lokale urafstemninger gennemføres blandt alle
medlemmer inden for hver storkreds samtidig med urafstemningen om kandidater til folketinget.
Stk. 4. Alle medlemmer af afdelingerne inden for en given storkreds, der har betalt deres kontinent, har stemmeret ved den
lokale urafstemning. Medlemmer kan kun stille op til den lokale
urafstemning i en given storkreds, såfremt de er tilknyttet en afdeling inden for storkredsen. Urafstemningerne gennemføres
elektronisk, men medlemmer der ikke har adgang til en computer skal have mulighed for at brevstemme
Stk. 5. I de 9 storkredse, hvor der skal vælges to repræsentanter,
har hvert medlem to stemmer. For at sikre ligestilling må intet
køn dog udgøre mere end 50% af de valgte. De valgte er således
de to kandidater af forskelligt køn, som har opnået det højeste
stemmetal ved den lokale urafstemning.
Stk. 6. kandidater, der ikke har opnået valg indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal og ordnet efter køn. Såfremt
et lokalt valgt hovedbestyrelsesmedlem udtræder i løbet af perioden erstattes vedkommende af den suppleant af samme køn,
der opnåede det højeste stemmetal.
Stk. 7. hovedbestyrelsesmedlemmerne valgt ved lokale urafstemninger er forpligtet til at fungere som bindeled mellem Hovedbestyrelsen og afdelingerne i den storkreds, som de er valgt
fra.
Stk. 8. Resultatet af de lokale urafstemninger skal offentliggøres
forud for årsmødet, således at opstillede kandidater, som ikke
har opnået valg lokalt, har mulighed for også at stille op til Hovedbestyrelsen på årsmødet
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Valg af i alt 10 hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet

94
95

Mindretalsbeskyttelse
Stk. 9. Årsmødet vælger 10 repræsentanter på årsmødet. Hver
delegeret har seks stemmer svarende til en over halvdelen. Intet
køn må udgøre over 60% af de valgte medlemmer af Hovedbestyrelsen på årsmødet. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de
mandlige og kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter
deres stemmetal. Hvis der ikke er 6 kandidater på én af listerne
suppleres op fra den anden liste.
Stk. 10. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller
flere hele tiendedele af årsmødets delegerede kan (forud for
hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres
kandidater til Hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den
angivne brøkdel af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde går
forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af Hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 1/5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. De eventuelt anmeldte
mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af
Hovedbestyrelsens sammensætning.
Stk. 11. Resten af Hovedbestyrelsen vælges herefter ved skriftlig
afstemning, hvor hver delegeret kan afgive seks stemmer svarende til en over halvdelen af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der normalt skal vælges.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

Suppleanter
Stk. 12. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke
3 opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stem4 metal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme princip for
5 fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til Hovedbesty6 relsen. Suppleanter bliver medlem af Hovedbestyrelsen, når ho7 vedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en pe8 riode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-suppleanter indkal9 des til hovedbestyrelsesmøderne med taleret.
1

2

10

Ansattekvote (som den nuværende stk. 3 i vedtægterne)
12 Stk. 13. Højst 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres
13 af fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i til14 knyttet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets
15 karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hoved16 bestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i
17 løbet af en hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hoved18 bestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget
19 medfører, at mere end 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer
20 dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansæt21 tes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i lø22 bet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer
23 blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at an24 satte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det
25 siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette
26 afgøres efter færrest modtagne stemme ved hovedbestyrelses27 valget på årsmødet.
11

30
31

Indholdet af §8. fra stk.8 til stk. 16 er fortsat som hidtil, men
nummereringen rettes så den passer med de nye vedtagne paragraffer.

32
33

Dette forslag indebærer, at Hovedbestyrelsen fremover 1) er re35 præsentativ for opfattelserne blandt flertallet af partiets me36 nige medlemmer, 2) styrker medlemsdemokratiet og sikrer
37 større engagement blandt de menige medlemmer til valget af
38 ledelsen, 3) sikrer geografisk repræsentation for HELE landet, og
39 samtidig 4) tager det både hensyn til små og store afdelinger, 5)
40 sikrer fortsat mindretalsbeskyttelse og 6) fastholder årsmødets
41 centrale betydning i partidemokratiet.
42

Betyder dette forslag, at det vil være ”kendisser” som bliver valgt
44 ved urafstemningerne?
45 Man kan kun vælges, hvis man er tilknyttet en afdeling i den på46 gældende storkreds. Og hvis man er kendt fra det lokale afde47 lingsarbejde eller fra bevægelsesarbejde o.lign. i den pågæl48 dende landsdel, vil der givetvis være større chance for at flertal
49 af de lokale enhedslistemedlemmer vælger én. Det er dog noget
50 svært at se, hvorfor det skulle være et problem hvis eksempelvis
51 medlemmerne i Sydjylland prioriterer at stemme på opstillede
52 repræsentanter til HB, som er kendt fra det lokale politiske ar53 bejde i Enhedslisten og i bevægelser i Sydjylland - tværtimod,
54 skulle man mene.
55
Modellen vil sikre, at hele landet omsider har repræsentanter i
56 Hovedbestyrelsen, samtidig med at der også tages hensyn til de
57 områder, hvor Enhedslisten har mange medlemmer og afdelin58 ger. De lokale urafstemninger tilgodeser således medlemmerne i
59 de områder, hvor partiet har små afdelinger, mens de årsmøde60 valgte som i dag, sikrer at der også er en repræsentation som
43
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Stillet af Knud Holt Nielsen (Vesterbro), Mikkel Warming (Sydhavnen),
Jacob Nicolaisen (Frederiksberg), Ken Poulsen (Vesterbro), Rikke Lauritzen (Vesterbro), Louise Hvelplund (Hjørring), Ingelise Bech-Hansen
(Odense)
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7.13
§8 HOVEDBESTYRELSEN

83
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Nyt stk.2.
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- hver storkreds skal være repræsenteret med mindst 1 medlem.
Hvis en storkreds ikke opnår direkte valg, vælger storkredsen senere et medlem, der får status som fuldgyldigt medlem af HB.

Begrundelse

34

61

64

Hvordan vil kønssammensætningen være?
I de mest skæve tilfælde ved model 1) nemlig af Bornholm vælger et mandligt HB-medlem og årsmødet vælger 6 mænd oveni,
eller Bornholm vælger en kvinde og årsmødet vælger 6 kvinder,
så vil Kønsfordelingen være eksempelvis 16/13. Det er bedre end
det har været tilfældet ved mange årsmøder, og langt over den
nuværende sikring af en 15/10-fordeling. Der er dog også gode
chancer for, at de 6 valgte på årsmødet er af et andet køn end
Bornholms HB-medlem, og så vil kønsfordelingen være 15/14 i
Hovedbestyrelsen.

Årsmødet vælger en hovedbestyrelse på 25 medlemmer, hvor

28
29

afspejler medlemstallene i Enhedslisten eftersom de vælges af
de delegerede, hvor de store afdelinger har flere delegerede end
de små.

90
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- hver region skal være repræsenteret ved mindst to medlemmer. Hvis regionen ikke får valgt to, vælges den/disse efterfølgende på møde i Regionen. Den/de valgte får status som fuldgyldigt medlem af HB
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Begrundelse

99

For at sikre at alle dele af landet er repræsenteret i Hovedbestyrelsen foreslås der etableret en suppleringsordning, der enten
kan basere sig på storkredsene eller regionerne.
Der er 10 storkredse. I dag er Vestjysk storkreds og Fyns storkredse ikke er repræsenteret i HB. Alle regioner er i dag repræsenteret i HB.
Repræsentation i HB fra alle storkredse eller regioner vil styrke
forbindelse mellem alle dele af organisationen og sikre at beslutninger udmøntes i praktisk handling overalt i landet, HB er
den samlede organisations politiske ledelse.
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Stillet af: Stillet af: Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver,
Mogens Høver, Lole Møller, Karl Vogt-Nielsen, Kathrine Paulsen alle
Amager Øst
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2
3
4

7.14
NY METODE TIL VALG AF HB-MEDLEMMER
FOR AT SIKRE BREDERE GEOGRAFISK
REPRÆSENTATION

5
6

§8

7

Nuværende:
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer
valgt på årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er
repræsenteret i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

8
9
10
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12
13

Ændres til:

14

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer,
16 heraf er 15 valgt på årsmødet, og 10 er valgt i storkredsene, én
17 i hver storkreds. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er re18 præsenteret i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbe19 styrelsesmøderne.
15

20

Nyt stk. 3
22 Stk. 3. Medlemmer har ret til at stille op til HB-valg i den stor23 kreds, de er bosiddende i. Ved valg i storkredsene kan hvert
24 stemmeberettiget medlem afgive én stemme, enten på en
25 kandidat eller til fordel for, at storkredsens mandat ønskes
26 overdraget til valg på årsmødet. Det årlige repræsentant27 skabsmøde/generalforsamling i hver af de fem regioner afgør
28 om valget i storkredsene skal afgøres ved en urafstemning el29 ler på repræsentantskabsmøde/generalforsamling i storkred30 sene.
21

31
32

Nuværende stk. 3 bliver til stk. 4

33

Nuværende
35 Stk. 5. Resten af Hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstem36 ning, hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandi37 dater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal)
38 af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

34

39
40
41
42
43
44
45

Ændres til:
Stk. 6. Valget af HB-medlemmer på årsmødet vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste
hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal
vælges.
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Nuværende
Stk. 7. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke
opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme princip
for fordeling mellem kvinder og mænd som ved valg til Hovedbestyrelsen. Suppleanter bliver medlem af Hovedbestyrelsen,
når hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller
for en periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret.

prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året
følges samme princip for fordeling mellem kvinder og mænd
som ved valg til Hovedbestyrelsen. Suppleanter bliver medlem
af Hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De
mulige 1.-suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne
med taleret.
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Begrundelse

69

Vi er et parti med mere en 9.000 medlemmer spredt over hele
landet, men stadig med de fleste medlemmer samlet i de største byer. Vi mener dog ikke, at HB, som det er tilfældet i dag,
stort set alene skal bestå af medlemmer fra de største byer,
men at HB også skal have indsigt i og repræsentere de afdelinger, der er hjemmehørende i de geografisk store områder med
relativt mindre byer. I vores vedtægter står: ”HB skal løbende
sikre, at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og
kan deltage i aktuelle politiske kampe”, og videre står ”at der
udvikles strategier for partiets arbejde på udvalgte områder”,
derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den samlede viden i HB
dækker hele landet og ikke kun de største byer. En måde at
sikre en bedre geografisk dækning på er ved at lade hver storkreds vælge et HB-medlem således, at 10 ud af HB’s 25 medlemmer vælges i storkredsene.
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Et valg forudsætter valgmuligheder
Et valg forudsætter, at der er noget at vælge i mellem, men
der vil måske kunne være storkredse, som ind i mellem oplever, at der kun er én, der kandiderer til storkredsens HB-post.
Det kan være en kandidat som har stor opbakning i brede
dele af storkredsen, men der kan også være tale om, at det er
en kandidat med meget begrænset opbakning. Der kan naturligvis også være tale om, at der er to eller flere kandidater,
som har meget ringe opbakning i storkredsen, og derfor foreslår vi, at der til afstemninger i storkredsene altid skal være en
mulighed for, at man kan afgive en stemme til fordel for, at
mandatet skal overgå til valg på årsmødet. Afstemningstemaet
kunne f.eks. lyde: ”Jeg foretrækker at mandatet overgår til årsmødeafstemningen i år”.
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Kønskvotering
Da det kun er 10 ud af 25, der skal vælges i storkredsene, vil
det fortsat være muligt at sikre en kønsmæssig fordeling, som
vi har qua de nuværende vedtægter, og derfor kan valget på
årsmødet rette op på et evt. kønsmæssigt skævt valg i storkredsene.

101
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107

Urafstemning eller fremmødevalg
Vi ved, at flere er stærke modstandere af, at personvalg i Enhedslisten foregår ved urafstemning, selvom vi nu i en årrække
har haft urafstemning af folketingskandidater. I håb om, at vores forslag om en bedre geografisk dækning ikke forkastes
pga. afstemningsmetode, foreslår vi, at afstemningsmetoden
til valget i storkredsene afgøres på det/den årlige repræsentantskabsmøde/generalforsamling i hver af de fem regioner.
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Ændres til:
Stk.8. Der vælges ikke suppleanter for HB-medlemmer valgt i
storkredsene. De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal,
der ikke opnår valg på årsmødet, indgår på en suppleantliste
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Stillet af Jan Jespersen (Stevns), Sejer Folke (Stevns), Peter Engsted
(Herning), Inger Moos (Skanderborg), René Rafn (Aarhus Øst), Mikkel
Zøllner Andersen (Silkeborg), Lene Fruelund (Silkeborg)
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2

7.15
FORSLAG OM VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

3
4
5
6

1. Referater af Enhedslistens hovedbestyrelsesmøder skal være
udførlige mht. stemmeafgivning til større punkter, herunder
mandatafgivning til folketingsgruppen.

7
8
9
10
11

2. HB-medlemmer, som genopstiller til hovedbestyrelsesvalg,
skal i deres opstillingsgrundlag redegøre for deres stemmeafgivning til større beslutninger i den forgangne HB-periode. Andre
HB-kandidater redegør for, hvordan de ville have stemt til disse.

12
13
14

3. Alle HB-kandidater redegør for deres holdning til større beslutningsforslag på det forestående årsmøde.

talsbeskyttelse, at et mindretal vil kunne besætte op til 1/3 af
pladserne, selv om de ikke udgør 1/3 af de årsmødedelegerede.
Med en hovedbestyrelse på 25 må der i dag stemmes på maksimalt 13. Med forslaget vil det blive ændret til 17.

18

Begrundelse

Vi er tilhængere af en stærk hovedbestyrelse, som kan træffe
21 beslutninger om hovedlinjer i folketingsgruppens politik, og som
22 kan tage initiativer til partiets virke i bred forstand.
23
Derfor er det vigtigt, at medlemmerne/årsmødedeltagerne er
24 så godt orienteret som muligt om kandidaternes politiske linje,
25 så der kan stemmes hensigtsmæssigt.
26
De skriftlige HB-referater og kandidatpræsentationer, som
27 traditionelt har været bragt i Rød+Grøn, giver ikke tilstrækkelig
28 baggrund til en sådan hensigtsmæssig stemmeafgivning. Derfor
29 forslaget.
20
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Forslag stillet af Susanne Lysholm Jensen, Per Kristensen, Torben
Ankjærgaard, Henning Bentzen, Åge Skovrind alle Roskilde, Rolf
Czeskleba Dupont, Patrick Wymer , Ivan Mott, alle Lejre, Jørgen Nielsen og Pelle Andersen-Harrild begge Frederikssund, Clark Pratt
(Odsherred), Jesper Steppat og Gert Møller begge Århus Øst, Søren
Kolstrup, Bente Borreskov, Birthe Lauridsen, Torben Hansen alle Lolland, Jens Otto Madsen (Thy-Mors), Helge Bo Jensen, Ebbe Rand Jørgensen, Lene Rygaard Jessen alle Albertslund, Stine Rahbek Pedersen, Mohammad Ali Abassi, Janne Toft-Lind alle Ballerup, Morten
Schjøtt (Faaborg-Midtfyn), Peter Ussing (Rudersdal), Rasmus Keis Neerbek (Allerød)
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7.16
FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE
§ 8 STK. 5 (VALG AF HOVEDBESTYRELSE)

Begrundelse

De gældende vedtægter siger, at der maximalt må stemmes på
57 1 over halvdelen af de opstillede. Forslaget ændrer det til mak58 simalt 2/3 dele. Forslaget vil forbedre muligheden for at få en
59 sammensætning af Hovedbestyrelsen, som er mere repræsen60 tativ i forhold til årsmødet. Det er stadig en vidstrakt mindre56

66
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7.17
ÆNDRING AF PARAGRAF 8, STK.5

71
72
73

Ordet ”halvdelen” ændres til ”3/5”.

74

Begrundelse

76

Der har været kritik af, at paragraf 8 stk.5 giver en ”overdreven”
mindretalsbeskyttelse, der i en (tænkt) situation med en klart
defineret ”flertalsfløj” ikke nødvendigvis vil sikre dette et stabilt,
arbejdsdygtigt flertal i HB. Denne kritik er rimelig. Det er imidlertid fortsat også vigtigt at sikre repræsentation af andre synspunkter end et ”flertals” (eller et ”største mindretals”, for øvrigt),
hvilket er intentionen med paragraffen.
En ændring til ”3/5” (=60% = 15 stemmer ved et normalt valg af
25 HB-medlemmer) vil i rimelig grad tilgodese begge hensyn.
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Stillet af Falle Hjorth (Frederiksberg)
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ANDET VEDR. FU/HB

91

7.18
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNES
§ 8 STK 9.

92
93
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Ændring 1: Sætningen „Referater af hovedbestyrelsesmøderne
skal være tilgængelige for medlemmerne“

97
98
99

erstattes af:

100
101

„Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne
skal være tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens
hjemmeside.“
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Ændring 2: Som konsekvens erstattes ordet „referater“ i de næste
to sætninger af: „punkter“

106
107
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Stk. 5 ændres til:
”Resten af Hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning,
hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater
svarende til 2/3 (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal
hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges”
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64
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48
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75

4. Hovedbestyrelsen beslutter, hvilke større beslutninger/beslut17 ningsforslag, HB-kandidaterne skal forholde sig til.

16

31

62

65

Stillet af Finn Sørensen (Amager Vest), Anders Olesen (Fredensborg-Hørsholm), Trine Henriksen (Gladsaxe)

15

19

61

Så §8 stk.9 herefter lyder:
Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder mindst 8 møder i perioden. Hovedbestyrelsesmøderne er åbne for Enhedslistens medlemmer.
Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et lukket
punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt
fremgår af dagsorden. Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens hjemmeside. Dog kan Hovedbestyrelsen
beslutte, at punkter vedrørende personsager er fortrolige. Ligesom Hovedbestyrelsen kan beslutte, at punkter vedrørende forhandlingsmandater og lignende er fortrolige indtil forhandlingerne er afsluttede.
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77

7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1

Begrundelse

Begrundelse

61

2

Det er vigtigt for vores demokrati, at medlemmer kan finde frem
til de oplysninger, som er tilgængelige for medlemmerne.
En tilsvarende åbenhed og tilgængelighed har vi fået gennemført i vores arbejde i Randers byråd.

Posten som FU-ansvarlig er arbejdskrævende, og for at sikre at
posten kan varetages sideløbende med arbejde, familieliv og
studier, er det nødvendigt med fleksibilitet. Mulighed for frikøb
vil give en betydeligt større diversitet i gruppen af personer, der
kunne tænkes at være interesserede i posten. Samtidig giver
åbner det op for at kunne deltage i møder og være tilstede på
landskontoret i dagtimerne. Det er vigtigt at vi prioriterer sammenhængskraften mellem det politiske og det organisatoriske,
og det gør vi blandt andet ved at sikre at praktiske ting ikke er
det, der forhindrer det.

62

3
4
5
6
7

Stillet af Bestyrelsen Enhedslisten Randers
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7.19
HBS ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNES
§8 VEDR. TEGNINGSRET

18
19

Nuværende stk. 13 (tekst: ”Forretningsudvalget tegner Enhedslisten i økonomisk henseende.”) slettes og stk. 14 bliver til stk. 13.
Og stk. 15 bliver til stk. 14.

20
21
22

Efter stk. 14 (nuværende stk. 15) indsættes nyt stk. 15 med følgende tekst:

29

Derefter indsættes et nyt stk. 16:

31
33

”Enhedslisten forpligtes ved sin underskrift af FU-ansvarlig, økonomiansvarlig og sekretariatsleder i forening.

34
35

URAFSTEMNINGER
7.21
FORSLAG OM ÆNDRING FRA 10 TIL 3%

Forretningsudvalget kan meddele prokura til enkeltpersoner.”

39

Begrundelse:

40

Efter de nye hvidvaskregler og skrappere sikkerhedskrav fra
bankernes side har det vist sig meget vanskeligt at foretage selv
mindre bankforretninger uden at hele forretningsudvalget skal
skrive under. Desuden har det ikke været muligt at give nye
medarbejdere prokura.
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Stillet af Hovedbestyrelsen

47

”Procentsatsen i stk. 2 ændres fra 10 procent til 3 procent.”

50
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52

7.20
HBS ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNES
§8 VEDR. FORRETNINGSUDVALGET
Under § 8 (overskriften Forretningsudvalg) tilføjes stk.15:

55

Forretningsudvalget vælger i deres midte en forretningsudvalgs57 ansvarlig, hvis opgaver er beskrevet i udvalgets forretningsor58 den. Den forretningsudvalgsansvarlige kan frikøbes op til 7,4 ti59 mer om ugen.
56
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Ligesom vi støtter ideen om borgerforslag for at sætte dagsorden i folketinget, på samme måde kan urafstemninger give menige medlemmer og græsrødder en mere direkte indflydelse på
den førte politik. Vi forslår derfor, at en urafstemning udløses
når 3% af medlemmerne skriftligt har skrevet under på et sådan
forslag. 3% vil kræve arbejde fra initiativtagerne, men er ikke
umuligt. Forslaget vil give enkelte medlemmer direkte indflydelse
på partiets politik og får derfor, et klart incitament til at være
aktiv i partiet og i lokalafdelingerne.
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Stillet af Jonas Paludan (Roskilde), Rasmus Vestergaard Madsen (Århus
Nord, Jesper Hjelm Kristensen (Kalundborg), Magne Pihl (Gentofte), Sarah Nørris (Esbjerg), Mogens Jensen (Esbjerg), Mathias Jæger (Odense)
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VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER
7.22
FORSLAG OM OPSTILLING AF ENHEDSLISTENS
FOLKETINGSKANDIDATER I STORKREDSE
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70

Begrundelse

48
49

69

96

Stk. 1 bliver herefter stk. 17.

38

41

68

81

Forslag til ændring af vedtægternes §9, stk. 2. Urafstemning:

36
37

67

83

”Væsentlige økonomiske beslutninger vedrørende partiet, herun25 der køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og
26 ophævelse af lejekontrakter, træffes af forretningsudvalget med
27 2/3 flertal. Investering af Enhedslistens midler skal godkendes af
28 et samlet forretningsudvalg.”

24

32

66

75

23

30

65

74

§ 8 ændres således:

16
17

64

72

Stillet af Hovedbestyrelsen

14
15

63
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§10. FOLKETINGSKANDIDATER

109

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
af Enhedslisten. Folketingskandidater vælges på årlige møder i
storkredsene forud for årsmødet, efter en vejledende urafstemning i de enkelte storkredse. Medlemmer, som ønsker at opstille
som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen i den eller de
storkreds(e) hvor de ønsker at opstille. Ved urafstemningen kan
hvert medlem maksimalt stemme på det antal spidskandidater,
der skal opstilles i storkredsen, besluttet af Hovedbestyrelsen.
Resultatet af urafstemningen bestemmer hvem der inviteres til
stormøderne som kandidater. Til stormøderne inviteres det antal spidskandidater der skal vælges plus 2.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

Stk. 2. Hvis en kandidat inviteres til stormøder i flere storkredse
er det op til kandidaten at vurdere hvor vedkomne ønsker at
3 deltage. Man kan kun deltage som kandidat på ét opstillende
4 stormøde.
5 Stk. 3. Stormøderne indkaldes af Regionsbestyrelsen i den på6 gældende storkreds. Alle afdelinger inviteres til at deltage med
7 et antal delegerede, efter samme regler som ved årsmødet (§7
8 stk 2 og 3). De delegerede får rejserefusion til stormødet. På
9 stormødet præsenteres de kandidater der ønsker at opstille i
10 storkredsen. De delegerede har herefter mulighed for gennem
11 debat med og mellem kandidaterne at bestemme hvem de øn12 sker at stemme på. Afstemningen på stormødet afgør placerin13 gen på listen.
14 Valg af øvrige kandidater
15 Stk. 4. Valg af øvrige kandidater kan ske enten ved stormødet,
16 eller ved et efterfølgende møde i regionen. Regionsbestyrelserne
17 er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater fra lokalafde18 lingerne samt invitere de kandidater der ikke opnåede at blive
19 inviteret til valget om spidskandidatur, og for at sikre afholdel20 sen af møderne. Valget af øvrige kandidater skal være gennem21 ført senest 1. september.
22 Stk. 5. Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at
23 sikre, at der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres
24 område, og at kandidaterne er prioriteret på partilisten. Forret25 ningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald træffe de
26 nødvendige beslutninger.
27 Stk. 6. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle En28 hedslistens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og
29 regionsgrænser

delegeredes fulde opmærksomhed til dagsordenen på årsmødet, hvilket forstyrres af at de går til og fra for at deltage i diverse ikke altid gennemsigtige gruppe- og netværksmøder for at
fremme deres kandidaters placering på den endelige liste.
Der er ikke noget galt i at grupper af partimedlemmer arbejder sammen om at få en bestemt kandidat op på listen, men vi
synes at det skal ske mere åbent og med mulighed for debat
mellem forskellige synspunkter og personer, som ønsker at blive
stillet op. Desuden vurderer vi at lokale møder i storkredsene vil
tiltrække større og mere stabil deltagelse, når det bliver kendt
at disse møder faktisk får afgørende indflydelse på, hvem der
bliver valgt til Folketinget.
Endelig synes vi det vil være hensigtsmæssigt om andre dele
af landet end København i højere grad lyser op på Enhedslistens
politiske landkort, både når det gælder kandidaternes tilhørsforhold og som de steder, hvor vigtige møder og valg finder sted.
Opstillingsmøder i alle storkredse vil skabe sådanne fokuspunkter overalt i landet, hvor Enhedslisten vil markere sig, både indadtil i partiet og i den brede offentlighed.

30

Vedtægterne ændres på følgende måde:

1

2
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Stillet af Signe Rønnow Mouritzen (Vesterbro), Jørgen Colding-Jørgensen (Amager Øst), Sara Tschertok (Herlev)
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7.23
FORSLAG: LOKALT VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER
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Begrundelse

Vi stiller dette forslag for at fremme en åben og demokratisk
33 proces med debat i Enhedslisten af hvem vi vil have som kandi34 dater til Folketingsvalg. Der findes forskellige politiske opfattel35 ser af mange spørgsmål i vores parti og det er helt naturligt og i
36 orden, ikke mindst når vores parti vokser og udbreder sig i hele
37 landet. Det er derfor vigtigt at disse forskellige opfattelser kom38 mer åbent frem i en fair diskussion, også når vi vælger kandida39 ter. Vi har også brug for at organisere håndplukning af kandida40 ter fra de grupper vi særligt gerne vi have repræsenteret: arbej41 dere, kvinder, unge, etniske minoriteter osv. så det ikke er op til
42 hver enkelt at bane sig vej til toppen. Og denne håndplukning
43 sker bedst i lokale miljøer i storkredsene.Her kender man ofte
44 bedre nye kandidatemner med potentiale, som endnu ikke er
45 kendt i medierne og den store Enhedsliste offentlighed.
46
Urafstemningen på landsplan og efterfølgende prioriteringer
47 og endelig opstilling på Årsmøde fungerede hensigtsmæssigt, da
48 vi var et lille parti. Denne metode hjalp os til at få markante
49 personer med politisk tyngde i partiet stillet op i kampen mod
50 spærregrænsen. Med vores vækst og forsøg på at vinde udbre51 delse over hele landet og få flere kandidater frem med lokal for52 ankring både geografisk og i forskellige sociale, kulturelle og et53 niske miljøer, bliver det imidlertid nu mere og mere vigtigt at
54 kandidaterne på en eller anden måde har gjort sig fortjente
55 blandt deres partikammerater til opstilling og er kendt i et om56 råde, så det ikke bliver ren medie markedsføring og efterføl57 gende netværks manøvrer i sidste øjeblik på årsmødet, som af58 gør hvem det kommer øverst på listen. Dels fordi vi har brug for
59 at fremme en demokratisk og åben proces med diskussion af
60 hvem vi vil have som kandidater, og dels fordi vi har brug for de
32

61

91

I §10. stik. 1, slettes følgende:
”Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse
med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleantpladser
fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen
kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater,
som Hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater og 1.
suppleanter. ”
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Og erstattes med:

101
102

”Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i
Københavns storkreds og spidskandidaten i de øvrige storkredse
med undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen kan hvert
medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater.
Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.”

103
104
105
106
107
108

Som konsekvens af dette slettes følgende i stk. 2: ”og evt. suppleanter”.

109
110
111

Samtidig slettes hele stk. 4 og erstattes med følgende:

112
113

”Stk 4 : Samtidig med den landsdækkende urafstemning, afholdes en urafstemning i hver enkelt storkreds om de øvrige folketingskandidater. Alle medlemmer af Enhedslisten kan opstille til
såvel den landsdækkende som til den lokale urafstemning. Men
kun i en lokal storkreds.
Resultatet af urafstemningerne er vejledende for storkredsens
beslutning om kandidatliste.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

Efter Årsmødet afholdes delegeretmøde i hver storkreds. Afdelingerne har særskilt valg af delegerede til kredsmøderne og
3 samme antal delegeretpladser som til årsmødet. Regionsbesty4 relserne har ansvar for at indkalde til storkredsmøderne. På
5 storkredsmøderne skal der opstilles kandidater i alle opstillings6 kredse i storkredsen, og de øvrige kandidater, som ikke er valgt
7 på årsmødet, prioriteres på partilisten.
8
Storkredsene skal tilstræbe en bredt sammensat kandidatli9 ste, f.eks. i ft. til køn, alder, etnicitet, erhvervs og uddannelses10 baggrund.
11
Den liste som har størst opbakning i storkredsen skal sættes
12 til afstemning på storkredsmødet og opnå mindst 2/3 af stem13 merne på mødet. Opnår den ikke det, sendes de to lister der fik
14 størst opbakning på storkredsmødet til urafstemning i storkred15 sen. Valget skal være gennemført senest 3 måneder efter års16 mødet, dog 4 måneder, hvis der er sommerferie i perioden. ”

7.24
FORSLAG: LOKALT VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER MED SIKRING AF FAIR
KØNSFORDELING

17

I §10. stik. 1, slettes følgende:

1

2

18

I flere år har der været debat om måden der vælges folketings20 kandidater på. En række afdelinger har på flere årsmøder rejst
21 forslag om en styrkelse af den lokale indflydelse om direkte lo22 kale valg af folketingskandidater med valgchancer.
23
Debatten handler grundlæggende om tillid, demokrati og ud24 vikling af lokale de partiorganisationer.
25
Tillid : Om vi som parti har tillid til, at partiets medlemmer lo26 kalt kan varetage valg af folketingskandidater med valgchancer.
27 Eller om der skal være et årsmøde der træffer sådanne beslut28 ninger.
29
Demokrati : At man som medlem af Enhedslisten skal have så
30 megen indflydelse på centrale beslutninger i partiet som muligt.
31
Derfor er det vigtigt at man som medlem – uanset hvor man
32 bor, kan være med til at beslutte hvem der stilles op med de
33 største valgchancer for Enhedslisten.
34
Samtidig er det vigtigt at man som medlem i et lokalområde,
35 kan være med til at beslutte, hvem man vil stille op, som man
36 mener kan udføre opgaven som kandidat og måske valgt på
37 bedste måde i netop dette lokalområde
38
I stedet for at opleve at en kandidat med valgchancer ”træk39 kes ned over hovedet på et lokalområde”
40
Udvikling : At udvikle og styrke partiets lokale organisationer.
41
Hvis de vigtigste beslutninger – herunder valg af folketingskan42 didater med valgchancer kun foretages centralt, så udvikles lo43 kale organiseringer dårligere, og medlemmernes opmærksom44 hed rettes i stor grad mod det centrale niveau.
45
Med dette forslag vil de 10 øverste spidskandidater (en fra
46 hver af de 9 kredse og nr. 2 i kbh.) blive valgt på årsmødet som
47 vi plejer. Derefter vil de øvrige kandidater blive valgt i de enkelte
48 kredse for sig, med tilhørende urafstemning og procedure der
49 svarer til metoden på årsmødet.
50
Forslaget bygger på den grundlæggende opfattelse, at En51 hedslistens lokale partiorganisationer er fuldt i stand til at vur52 dere hvilke kandidater der skal opstilles lokalt – på baggrund af
53 lokale urafstemninger og delegreretmøder.
54
55
56
57

Stillet af Allan Ahmad (Blågård), Stine Rahbek Pedersen (Ballerup), Ingelise Bech-Hansen (Odense), Margit Kjeldgaard (Helsingør), Maja Albrechtsen (Århus Nord), Mikkel Warming (Sydhavnen)
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59
60
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62
63
64
65

Med dette forslag vil de 10 øverste spidskandidater (en fra hver
af de 9 kredse og nr. 2 i kbh.) blive valgt på årsmødet som vi
plejer. Derefter vil de øvrige kandidater blive valgt i de enkelte
kredse for sig, med tilhørende urafstemning og procedure der
svarer til metoden på årsmødet. Samtidig forpligtes kredsene til
at den 2’er de vælger ikke må have samme køn som den 1’er
årsmødet har valgt for kredsen, hvorved det sikres at den samlede liste får en rimelig kønsfordeling.

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Vedtægterne ændres på følgende måde:

75
76

Begrundelse

19

61

77
78

”Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse
med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleantpladser
fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen
kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater,
som Hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater og 1.
suppleanter. ”

79
80
81
82
83
84
85
86

Og erstattes med:

87
88

”Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i
Københavns storkreds og spidskandidaten i de øvrige storkredse
med undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen kan hvert
medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater.
Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.”

89
90
91
92
93
94

Som konsekvens af dette slettes følgende i stk. 2: ”og evt. suppleanter”.

95
96
97

Samtidig slettes hele stk. 4 og erstattes med følgende:

98
99

”Stk. 4. Efter hvert årsmøde hvor der er blevet valgt spidskandidater, afholdes urafstemning om øvrige folketingskandidater i de
enkelte storkredse for sig. Alle medlemmer af Enhedslisten kan
opstille til urafstemningen i en hvilken som helst storkreds, men
ikke i flere storkredse i det samme år. Resultatet af urafstemningerne er vejledende for storkredsenes beslutning om kandidatliste. Efter urafstemningen afholdes delegeretmøde i hver kreds.
Afdelingerne har særskilt valg af delegerede til kredsmøderne og
samme antal delegeretpladser som til årsmødet. Regionsbestyrelserne har ansvar for at indkalde til kredsmøderne. På kredsmøderne skal der opstilles kandidater i alle opstillingskredse i
storkredsen, og de øvrige kandidater, som ikke er valgt på årsmødet, prioriteres på partilisten. I de storkredse hvor årsmødet
vælger én kandidat, er storkredsene forpligtet til at vedtage en
liste, hvor den øverst placerede af de øvrige kandidater i storkredsen, ikke har samme køn som den årsmødevalgte spidskandidat i storkredsen. Den liste som har størst opbakning i kredsen
skal sættes til afstemning på kredsmødet og opnå mindst 2/3 af
stemmerne på mødet. Opnår den ikke det, sendes de to lister
der fik størst opbakning på kredsmødet til urafstemning i kredsen. Valget skal være gennemført senest 1. september.”
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1

Begrundelse

Vi er enige i at de øverste spidskandidater skal vælges på års3 mødet. Det betyder at alle medlemmer kan få indflydelse på
4 valget af spidskandidater – også hvis vi på et tidspunkt går til5 bage og ikke længere får mandater i alle kredse (bortset fra
6 Bornholm).
7
På den anden side mener vi ikke at metoden med valg på
8 årsmøde kan holde til et ubegrænset antal pladser. Får vi 15,
9 20, 30 – måske en dag 40 – mandater, giver det ikke mening at
10 holde fast i at alle spidskandidater vælges på årsmødet. Med11 lemmer i den ene ende af landet kender ikke nødvendigvis de
12 lokale aktive i den anden ende af landet og systemet vil favo13 risere kandidater fra store byer som har et stort netværk. Der14 for skal vi udvikle en metode til at vælge kandidater lokalt –
15 også til pladser der har rimelige chancer for at give valg.
16
Lokalt valg af kandidater gør det dog svært at lave en sam17 let koordinering af andre hensyn, herunder hensynet til en fair
18 kønsfordeling. Desværre har Enhedslistens fremgang – både
19 ved folketingsvalg og ved kommunalvalg – betydet at andelen
20 af kvinder i de parlamentariske forsamlinger er gået tilbage.
21 Også på dette punkt har vi altså en opgave vi skal løse. Dette
22 forslag kombinerer derfor hensynet til at vælge flere kandida23 ter lokalt, med en sikring af en fair kønsfordeling på den sam24 lede liste.
2

61

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
af Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en
urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder
sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem
stemme på 10 kandidater Resultatet er vejledende for årsmødets valg af de 10 kandidater, som placeres på de 10 placeringer
i storkredsene med størst sandsynlighed for valg.
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Begrundelse

71

Enhedslisten har udviklet sig til et landsdækkende parti. Alligevel
kan vi konstatere at valgte spidskandidater i høj grad koncentrerer sig i København og i storbyerne.
Årsmødet skal selvfølgelig have en stor indflydelse på valg af
spidskandidater. Samtidig oplever vi at Enhedslisten i stigende
grad udvikler/opdyrker stærke lokale kandidater med opbakning i lokalområdet, storkreds og region.
Vi mener derfor at der skal sikres en balance mellem årsmødeindflydelsen og storkredsindflydelsen.
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Stillet af Else Kayser (Aarhus Syd, Region Midtjylland) og Thorvald Jepsen (Horsens, Region Midtjylland)

82
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84

25
26

62

85

Stillet af Per Clausen (Aalborg), Astrid Vang Hansen (Aalborg), Shilan
Sadek (Aalborg), Vibeke Syppli Enrum (Faaborg-Midtfyn), Laura Kofod
(Bornholm), Ida Skov (Frederikshavn), Ulf V. Olsen (Odense), Reza Javid
(Odense), Ingelise Bech Hansen (Odense), Mathias Jæger (Odense),
Rune Popp (Århus Vest), Lars Mogensen (Esbjerg), Martin Mørch (Skive),
Berit Raldin (Thy-Mors), Tina Vejby (Halsnæs), Steen Andersen
(Brøndby), Søren Andersen (Aalborg), Flemming Gade (Aalborg), John
Ørtoft (Aalborg), Svend Elming (Aalborg), Torben Skovgaard (Aalborg),
Susanne Flydtkjær (Aalborg), Kim Pors (Aalborg), Nick Groth (Aalborg),
Poul Erik Pedersen (Aalborg), Ezra Lundtoft Thomsen (Aalborg), Susanne Sørensen (Aalborg), Marianne Thorius Ruskjær (Odense), Iben
Kvist (Odense), Allan Krautwald (Svendborg), Freddy Jensen (Århus
Vest), Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Jan Hoby (Østerbro), Søren Rasmussen (Helsingør), Helena Jørgensen (Helsingør), Magnus Westergaard
(Rødovre), Aage Olsen (Frederikshavn), Kirsten Lundgaard (Faaborg),
Alvin Mosegaard Jensen (Faaborg)

86

7.26
VEDTÆGTSÆNDRINGER

87
88
89

§ 10, stk. 1. Efter „Urafstemningen omhandler spidskandidater i
alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleantpladser fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding.“

90
91
92
93

tilføjes:

94
95

„Antallet af pladser i de enkelte storkredse, som indgår i Årsmødets fastsættelse af kandidater, jf. stk 2, kan ikke overstige det
faktisk antal valgte i en storkreds ved det senest foregående
valg.“

96
97
98
99
100

Stillet af Flemming Allermand på vegne af Enhedslisten i Køge

101

42

102

43
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7.25
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE,
§10 FOLKETINGSKANDIDATER

48
49

Ændring:

104

7.27
ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 10 STK. 1.

105
106
107

Efter “Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater,
tilmelder sig urafstemningen.”

50

109
110

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
52 af Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en
53 urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Med54 lemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder
55 sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem mak56 simalt stemme på det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen
57 har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende for års58 mødets valg af spidskandidater og 1. suppleanter.
51

59
60

108

Ændres til:

Tilføjes:

111
112

Det skal fremgå af opstillingen, hvis kandidaten ikke stiller sig til
rådighed for alle valgkredse.

113
114
115

Begrundelse

116

Det har tidligere givet udfordringer for kandidatudvalget, at
kandidater efter offentliggørelse af urafstemningsresultatet, har
tilkendegivet at de kun vil opstilles i bestemte kredse. Ved at
bede kandidaterne tilkende dette i deres opstilling, giver det

117
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2
3
4

medlemmerne mulighed for at vurdere, om de vil stemme på en
kandidat med begrænset rådighed. Får kandidaten stadig et
godt resultat, ved udvalget at vedkommende har opbakning,
også selvom han/hun ikke stiller sig til rådighed alle steder.

5
6
7

Stillet af Marie Lassen (Århus Vest), Maja Laursen Bøje og Lone Degn
begge Århus Nord

8
9
10
11
12

7.28
ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 10 STK. 2

13
14
15

Fra “ Storkredsen giver samtidig mandat til” frem til “ Valget af
spidskandidater” erstattes af:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

“Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende sammensætning af den samlede kandidatliste. Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste.
Kandidatlisten må kun afvige fra urafstemningsresultatet, for
at sikre en bredere liste, ud fra følgende objektive kriterier:
Køn, geografisk spredning samt etnisk og uddannelsesmæssig
baggrund. Mindretal og andre kan stille alternative forslag.
Disse er underlagt samme betingelser som kandidatudvalgets
liste.”

26
27

Begrundelse

Kandidatlisten har gennem årene givet anledning til store uenig29 heder, da alle - forståeligt nok -, ønsker at listen afspejler deres
30 holdninger. Det har dog aldrig været hensigten, at valg af folke31 tingskandidater skulle foretages ud fra individuelle ønsker eller
32 holdninger. Derimod er opgaven, at sammensætte en folke33 tingsgruppe, som bredest muligt afspejler de mennesker, den
34 skal repræsentere og arbejde for. F.eks. Ift. køn eller uddannel35 sesmæssig baggrund.
36
Med dette ændringsforslag ønsker vi dels at sikre, at det er
37 objektive kriterier, som lægges til grund for den endelige liste
38 samt at spare årsmødet for unødige debatter, som skaber mere
39 splittelse en samling.
28

40
41
42

Stillet af Lone Degn og Maja Laursen Bøje begge Århus Nord og Marie
Lassen (Århus Vest)

ningsresultaterne, et forslag til en samlet opstillingsliste, hvor
der tilstræbes hensyn til køn, alder og fordeling på regionens
kredse og geografi. Ledelsens forslag til opstillingsliste udsendes
senest 14 dage før mødet. Alternative lister, stillet af delegerede,
sendes til ledelsen inden mødet, således at listerne ligger klar
på mødet.
Endelig liste vedtages ved delegeretmøde indkaldt i alle storkredse.
Regionerne har ansvaret for at indkalde til delegeretmøder i
storkredsene og fastsættelse af delegeretkvoter. Den liste, der
har størst opbakning i kredsen, sættes til afstemning på kredsmødet og skal opnå mindst 2/3 af stemmerne på mødet. Opnås
det ikke, sendes de to lister der fik størst opbakning på storkredsmødet til urafstemning i kredsen. Alle medlemmer kan opstille til både den landsdækkende og den lokale urafstemning.
Der kan kun opstilles i en lokal opstillingskreds.
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Begrundelse

78

Der er et udbredt ønske om at sikre større lokal indflydelse på
opstillingen af kandidater til folketinget. Det vil kunne opnås
ved at vælge de første 10 spidskandidater på årsmødet efter
den landsdækkende urafstemning og derefter vælge de øvrige
på opstillingsmøder i storkredsene, så der opnås direkte lokal
indflydelse. Ud over den lokale forankring skal der tilstræbes en
bred sammensætning i forhold til køn, alder, etnicitet, erhvervsog uddannelsesmæssig baggrund. Det vil kræve, at der arbejdes
kontinuerligt med at spotte og tilskynde medlemmer til at opstille og deltage aktivt i det daglige politiske arbejde. Ud over
opmærksomhed på den enkeltes baggrund og politiske erfaring
og en vurdering af den enkelte kandidats tilgang til samarbejde,
den respekt kandidaten nyder i og uden for partiet og om kandidaten vil kunne leve op til det ansvar og den tillid et evt. valg
indebærer.
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Stillet af Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens
Høver, Lole Møller, Karl Vogt-Nielsen alle Amager Øst

95
96
97
98

7.30
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNES
§10 STK.2

43

99
100
101
102
103

44

Opstilling af spidskandidater til Folketinget

104

45

Opstillingen af spidskandidater til folketinget for Enhedslisten
foregår efter vejledende urafstemninger i valgsystemets tre
landsdele, dvs. Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Nord&Midtjylland.
Forud for årsmødet træffer Enhedslistens Hovedbestyrelse beslutning om, hvor mange kandidater, der skal placeres af Årsmødet i de enkelte landsdele og dermed (indirekte) om hvor
mange, der skal besættes 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

105

46
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7.29
VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER

48
49
50
51
52
53
54
55

§10
Nyt Stk.1 Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i Københavns storkreds og spidskandidaten i de øvrige
storkredse med undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen
kan hvert medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede
kandidater. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af
spidskandidater.

56
57
58
59
60

82

61

Nyt Stk.4 Efter årsmødet afholdes der urafstemning om de øvrige
pladser i alle storkredse. Urafstemningen er vejledende. Der skal
opstilles kandidater i alle opstillingskredse i storkredsen. Efter
urafstemningen udarbejder regionsledelsen, på basis af afstem-
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

uge før årsmødet tilkendegive, hvilken landsdel de prioriterer
højest, næsthøjest og tredjehøjest.
3
På årsmødet nedsættes kandidatudvalg for hver af de tre
4 landsdele, som består af to repræsentanter for hver af lands5 delenes storkredse samt en repræsentant for Hovedbestyrel6 sen. Kandidatudvalgene udarbejder herefter et forslag til kan7 didatliste. Der er kønskvotering således, at hvert køn skal ud8 gøre mindst en 40% del af de opstillede. Ligeledes skal begge
9 køn være at finde som spidskandidater i landsdelens stor10 kredse. Kandidatudvalgene briefer gensidigt hinanden på års11 mødet.
12
Andre delegerede fra den enkelte landsdel kan stille æn13 dringsforslag til listen fra landsdelens kandidatudvalg. Alterna14 tive lister skal også overholde reglerne om kønskvotering.
15
Er der flere lister stemmes der blandt landsdelens delegerede
16 om disse i flere runder, hvor listen med det færreste antal stem17 mer hver udgår. Hvis ingen lister opnår tilslutning fra mere end
18 2/3 sendes de to lister med størst opbakning til urafstemning
19 blandt landsdelens medlemmer.

sidde i Folketinget 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.
Man kan godt spekulere på om bornholmere har alverden tilfælles med nordsjællændere og på hvad Sønderjylland har med
Lolland-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 Folketinget. Der vil være en tendens til, at Landsdel
Hovedstaden vil være få lidt flere mandater end de to andre
landsdele, men dette er – som listens medlemmer og vælgere
aktuelt fordeler sig – heller ikke urimeligt.
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Begrundelse

22

Forslaget sikrer en fastholdelse af det, der er den store kvalitet
ved Enhedslistens hidtidige urafstemninger, nemlig at medlemmer overalt i landet har indflydelse på, hvem der kommet til at

23
24

Mandater i hele landet

Hovedstaden*
Sjælland
-Syddanmark**
Nord- Midtjylland***

4

7

11

15

20

KBH2

Nordsjæl. 1, KBH 3

KBH 4

KBH omegn 2

Sjæl. 1

Fyn 1

Sydjyl 1

Østjyl. 1

Nordjyl. 1

Vestjyl.1

KBH 1,
KBH Om. 1

Sjæl. 2,
Fyn 2
Østjyl. 2

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sydjylland 2, Sjæl. 3

Nordjyl. 2, Østjyl. 3

Kilde: Årsmødehæfte 1. Enhedslisten Årsmøde 2019
*Landsdel hovedstaden omfatter storkredsene, København (KBH), Københavns Omegn KBH Om, Nordsjælland og Bornholm
**Landsdel Sjælland-Syddanmark omfatter storkredsene Sjælland, Fyn og Sydjylland
***Landsdel Nord- og Midtjylland omfatter storkredsene Nordjylland, Vestjylland og Østjylland

Forslaget vil til gengæld modvirke den voldsomme Hovedstadsdominans, som gentagne gange har sat sig igennem i vores nu51 værende urafstemninger. Aktuelt udgøres vores Folketings52 gruppe for mere end 2/3 af folketingsmedlemmernes vedkom53 mende af folk, der kommer fra Hovedstadsregionen til trods for,
54 at det er under en tredjedel af landets befolkning, der bor i
55 denne region.
56
Det er demokratisk uholdbart og svækker Enhedslistens mu57 ligheder for at udvikle sig til et landsdækkende parti. Som Peder
58 Hvelplund fra Nordjylland så rammende har udtrykt det, så ”kan
59 det ikke passe, at man skal flytte til København for at blive op60 stillet i Nordjylland”. Men det er faktisk sådan det er i dag.
61
Med det her forslag vil vi altså sikre en langt større lokal for49

50

ankring 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 landsdækkende tilslutning til partiet. Dette betyder
dog ikke at københavnere og andre fra hovedstadsregionen ikke
fortsat kan blive opstillet i provinsens landsdele. Det vil de fortsat kunne blive – under forudsætning af, at de har opbakning
fra medlemmerne i de pågældende 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.
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Stillet af Ulf V.Olsen (Odense)
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2
3

7.31
HB’S FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING AF
§10 FOLKETINGSKANDIDATER, SÅ DEN LYDER:

4
5
6

BLÅ er teksten i de nuværende vedtægter, der erstattes af
RØD, der er HB’s forslag til vedtægtsændringer

7
8

§10. FOLKETINGSKANDIDATER

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
10 af Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en
11 urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Forud
12 for årsmødet efter et ft-valg og herefter hvert 2. år afholdes en
13 urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Med14 lemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder
15 sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskandidater
16 i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt en antal
17 suppleringskandidater fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmel18 ding. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme
19 på det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen har fastlagt, at
20 der skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af
21 spidskandidater og 1. suppleanter. Resultatet er vejledende for
22 årsmødets valg af spidskandidater. Forslaget træder i kraft efter
23 næste folketingsvalg.
9

24

Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes
26 et kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke
27 har stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver
28 af de 10 storkredse afholder et møde for de delegerede til års29 mødet forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der
30 af og blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til
31 kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin re32 præsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning
33 af den samlede kandidatliste. Kandidatudvalget udarbejder et
34 forslag til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal
35 der bestræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen
36 fx ift køn, geografisk spredning og lokal forankring, og etnisk og
37 uddannelsesmæssig baggrund. Kandidatudvalget samles og ud38 arbejder forud for årsmødet et forslag til kandidatliste. Ved ud39 arbejdelsen af kandidatlisten skal der tilstræbes en bred sam40 mensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geografisk spred41 ning, lokal forankring, etnisk- og uddannelsesmæssig baggrund.
42 Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spids43 kandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister
44 (med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt.
45 suppleanter). Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der
46 får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige kandidat47 liste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af li48 sterne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne ved49 taget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i lø50 bet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist
51 spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan
52 opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget
53 og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt med54 lemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning.
25

55

Stk. 4. Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for
57 hver storkreds for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at
58 indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at
59 sikre afholdelsen af møderne. Hver storkreds skal afholde sær60 skilt møde og vælge kandidaterne til kredsene i deres storkreds,

alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende delegerede til mødet. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre
afholdelsen af urafstemning blandt de opstillede kandidater,
således at pladserne blandt de øvrige kandidater placeres som
et selvstændigt valg. Valget af øvrige kandidater gennemføres
på tilsvarende måde som årsmødedelen dvs samlede hele lister,
der skal have 2/3 flertal, hvis der ikke skal være urafstemning i
storkredsen. Valget skal være gennemført senest 1. september. 4
måneder efter årsmødet. Det er bestyrelsen for regionen, som
har pligten til at sikre, at der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres region, og at kandidaterne er prioriteret på
partilisten. Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent
fald træffe de nødvendige beslutninger.
Stk. 5. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedslistens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og
regionsgrænser
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Stillet af Hovedbestyrelsen
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UDVALG
7.32
§16 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG UDVALG

82
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Vi stiller Flg ændringsforslag til §16. UDVALG OG NETVÆRK
(udstregninger skal slettes, tilføjelser markeret med rødt)
(...)

88
89
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91

Stk. 5. Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er:
· at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale underudvalg så mange steder i landet som muligt.
· at sikre, at udvalget/netværket så vidt muligt fungerer på lokalt og/eller regionalt plan så mange steder i landet som muligt
· at være politisk aktive i.f.t. de relevante folkelige bevægelser
på feltet,
· at forholde sig til udviklingen i folkelige bevægelser på feltet,
· at fungere politikudviklende, såvel generelt og programmatisk
som i.f.t. større udspil fra Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen,
· at informere Enhedslistens øvrige medlemmer,
· at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere dele
af Enhedslisten.
Stk. 6. Folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen skal sende udspil
samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og
netværk.
Stk. 7. Udvalg og netværk kan kun udtale sig i eget navn.
Stk. 8. Møder i udvalg og netværk er åbne og skal annonceres for
alle medlemmer af Enhedslisten. Undtagelser herfra er udvalg,
der organiserer særligt undertrykte grupper. Interesserede, der
ikke er medlem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i udvalg og netværk.
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Begrundelse

117

· Vi synes, det er vigtigt, at udvalgene får de bedst mulige betingelser for at organisere sig lokalt og blive reelt landsdækkende.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2

· Vi synes, det er vigtigt, at udvalgene også Hr til opgave at forholde sig til folkelige bevægelser, og hvordan de udvikler sig.

3

Vi synes, det er problematisk, hvis vores udvalgsstruktur ikke åb5 ner mulighed for selvorganisering af undertrykte grupper. Det
6 betyder f.eks. at vi lige nu ikke kan have et kvindeudvalg for
7 kvinder.

4

8
9
10

Stillet af Marie Lassen (Århus Vest), Sinem Kiraz Demir (Nordvest), Anne
Hegelund (Århus Vest), Lone Degn (Århus Nord)
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ANSATTE
7.33
ÆNDRINGSFORSLAG TIL ENHEDSLISTENS
VEDTÆGTER

19
20

§17. ANSATTE

Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastlægger øvrige ansættelsesvilkår i en
22 personalehåndbog og kan indgå overenskomst med de ansattes
23 faglige organisationer, der ligger inden for rammerne fastlagt af
24 vedtægterne. Personalehåndbogen skal forhandles med de an25 satte. Folketingsgruppen og andre organer i Enhedslisten med
26 ansatte inddrages i drøftelserne vedrørende vilkår for ansatte i
27 partiet.
21

28
29

Efter sidste linje tilføjes:

30
31
32
33
34

”Overenskomstforhandlinger vedrørende vilkår for lønnet graviditetsorlov, barselsorlov, forældreorlov og omsorgsdage for partiets ansatte føres med udgangspunkt i vilkårene for metalarbejdere ansat i staten.”

bruge som udgangspunkt for forhandlingerne.
Det er selvsagt uholdbart, hvis en arbejdsgiver – herunder
også os selv – på den måde kan plukke hist og pist i forskellige
overenskomster, så det nu passer arbejdsgiverne bedst – om
det så er et firma, en organisation eller en institution, vi taler
om. Faglige tillidsfolk ville aldrig acceptere det på andre dele af
arbejdsmarkedet.
Vi vil gerne understrege meget, at det her for os ikke er et moralsk spørgsmål. Det er derimod for os et arbejdsmarkedspolitisk og et ligestillingspolitisk spørgsmål. Men som det er i dag, så
læner partiet sig omkring barselsvilkår op af overenskomstvilkårene på de – i en ligestillingspolitisk optik – mest fodslæbende dele af arbejdsmarkedet.
Da forhold omkring barsel og omsorgsdage mv. i Enhedslisten
netop afgøres ved overenskomstforhandlinger mellem partiets
ledelse og partiets ansatte, så er vores forslag 1) fremadrettet
og vil gælde den næste runde af overenskomstforhandlinger, 2)
en præcisering af vedtægterne, så det fremadrettet står klart,
hvor udgangspunktet for forhandlingerne skal tages.
Omkring barselsvilkår mv. for metalarbejdere ansat i staten,
så kan man på linket forneden (fra Dansk Metals hjemmeside)
læse om, hvordan de gældende vilkår er.
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Stillet af Knud Holt Nielsen (Vesterbro), Charlotte Lund (Vesterbro), Kim
Benzon Knudsen (Blågård), Jan Hoby (Østerbro), Mikkel Larsen (Nordvest), Birgit Jensen, Maja W. Albrechtsen (Århus Nord), Jonas Paludan
(Roskilde), Michael Riber Jørgensen (Thy-Mors), Matilde Walter Fønss
(Vesterbro), Kristian Bruun (Ydre Nørrebro), Lars-Emil Nybo Nissen
(Amager Øst), Kristina Gammelgaard-Larsen (Aalborg)
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Begrundelse

Ansatte i Enhedslisten har i dag væsentligt ringere barselsvilkår
38 end der er gældende for en lang række andre lønmodtagergrup39 per på det danske arbejdsmarked. Mødre er har en væsentligt
40 kortere graviditetsorlov og fædre/medmødre har langt ringere
41 rettigheder når det handler om den lønnede forældreorlov.
42
Det handler med andre ord om partiet som arbejdsgiver. Vi
43 mener selvsagt ikke, at ansatte i Enhedslisten skal tilbyde væ44 sentligt bedre vilkår end arbejderklassen i lignende jobs har til45 kæmpet sig i andre dele af samfundet, men de skal sørme heller
46 ikke tilbyde væsentligt ringere.
47
Vi står i den paradoksale situation at faglige kammerater i En48 hedslisten har rejst– og fortsat rejser – krav om bedre barsels49 vilkår og ligestilling i barsel mellem kønnene og familieformerne,
50 og har fået vundet væsentlige sejre – bl.a. indenfor hele det of51 fentlige område – men at vores parti på det her område har en
52 praksis, der repræsenterer det stik modsatte.
53
En anke har været, at forholdene omkring barselsvilkår, gravi54 ditetsorlov, omsorgsdage osv. i Enhedslisten blev afgjort ved
55 overenskomstforhandlingerne med vores egne ansatte med ud56 gangspunkt i de gældende overenskomster i øvrigt.
57
Imidlertid er det sådan, at vores vedtægter faktisk ikke giver
58 noget fingerpeg overhovedet om, hvilke andre overenskomster
59 Enhedslisten som arbejdsgiver skal læne sig op af, og dermed
60 heller ikke noget om, hvilke overenskomster vores ansatte kan
37

62
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https://www.danskmetal.dk/Overenskomster/Documents/
Overenskomster-i-staten/2015/2015%20Cirk.%20-%20
Barsel,%20adoption,%20omsorgsdage.pdf
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96

ROTATIONSORDNING

97
98

7.34
LIGESTILLING AF ROTATIONSREGEL

99
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Dette forslag betyder at rotationsperioden for folketingsmedlemmer bliver maksimalt lige under 11 år, i stedet for de nuværende max. 12 år. Dermed kommer vi tættere på en ligestilling
mellem folketingsmedlemmerne og de andre som er omfattet af
vores rotationsregler (borgmestre, rådmænd, medlemmer af
EU-parlamentet, ansatte osv.) som alle har rotationsperioder på
mellem 8 og 10 år.
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I vedtægterne ændres:

110
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I paragraf 18, stk. 3 slettes: ”opstille til urafstemningen ved årsmødet” og erstattes af ”opstilles til folketingsvalg”, således at
sætningen lyder:
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”Stk. 3. Medlemmer af folketinget kan ikke opstilles til folketingsvalg efter deres syvende år i Folketinget.”
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På samme måde slettes i stk. 5 ”opstille til urafstemningen ved
årsmødet” og erstattes af ”opstilles til EU-parlamentsvalget”.
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1

Begrundelse

Der er to årsager til at stille dette forslag. Den ene er at Hoved3 bestyrelsen har stillet forslag om at vi vælger folketingskandi4 dater hvert andet år, i stedet for hvert år. Hvis dette vedtages,
5 risikerer det at udvande vores rotationsregel, hvis vi ikke tager
6 højde for det i vedtægterne.
7
Den anden årsag er at de nuværende vedtægter betyder at
8 folketingsmedlemmer kan blive på posten i op til 12 år, mens
9 vores andre rotationsregler ligger på enten 8 år (borgmestre og
10 rådmænd) eller 10 år (ansatte, medlemmer af EU-parlamentet
11 og folk med kombinationer af forskellige hverv). For HB-medlem12 mer er perioden helt nede på 7 år. Med dette forslag vil folke13 tingsmedlemmer kunne sidde på posten i maksimalt lige under
14 11 år i træk, mens den normale periode vil ligge et sted mellem
15 8 og 10 år (afhængig af hvornår valgene falder). Det harmonerer
16 bedre med vores øvrige rotationsregler. Med dette forslag kom17 mer vi således tættere på en ligestilling mellem de forskellige
18 medlemmer der er omfattet af vores rotationsregler.
2

19
20

Stillet af Astrid Vang Hansen (Aalborg), Ingrid Beijk (Østerbro)
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7.35
FORSLAG OM TILPASNING AF ROTATIONSORDNINGEN (VEDTÆGTERNES §18)
§18. ROTATIONSORDNING

Stk. 3 ændres til:
30 Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til urafstemningen
31 ved årsmødet efter deres elvte år i Folketinget.
32 Stk. 4 ændres til:
33 Medlemmer af EU-parlamentet kan ikke opstille til urafstemnin34 gen ved årsmødet efter deres elvte år i EU-parlamentet.
35 Stk. 5 ændres til:
36 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke gen37 opstille til hvervet efter tre fireårsperioder.
38 Stk. 7 ændres til:
39 Ved en kombination mellem stk. 3, 4, 5 eller 6, således at man
40 både har perioder, hvor man har været fastansat og perioder,
41 hvor man har været medlem af folketinget og/eller af EU-parla42 mentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker kan man
43 højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem eller
44 EU-parlamentsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 14 år
45 indenfor en 16 års periode.
46
Hvis man er medlem af folketinget eller EU-parlamentet eller
47 fuldtidsansat lokalpolitiker, kan man dog blive valgperioden ud.
48
Ved opstilling til urafstemning for spidskandidater til folketin49 get og EU-parlamentet kan man dog kun opstille, hvis man ikke
50 har været medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet og/
51 eller været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i
52 mere end elleve år.
54

Begrundelse

Rotation på vores politiske poster er en god idé. Den er - sam56 men med vores demokratiske processer omkring opstilling af
57 kandidater til Folketing og kommunalbestyrelser – med til at
58 sikre, at Enhedslistens fuldtidsansatte politikere ikke udvikler sig
59 til levebrødspolitikere. Rotationsordningen er med til at sikre, at
60 nye talenter kan komme til.
55
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53
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Stillet af Henning Hyllested

27
28

Den nuværende rotationsordning er imidlertid for kort. Det tager faktisk lang tid at sætte sig ind i arbejdet som medlem af
Folketinget eller som borgmester eller rådmand i en kommune.
Med til dette arbejde hører også at blive et kendt ansigt i offentligheden – og dermed et effektivt talerør for Enhedslisten og
for bevægelserne over for ”systemet” og pressen.
Som rotationsordningen er nu, udvikler vi nye dygtige og afholdte politikere – for derefter i rask tempo at smide dem ud
igen. Vi får slet ikke tilstrækkeligt udbytte af den viden og erfaring og det netværk og de ”forbindelser”, som vores politikere
opbygger gennem flere år.
Problemet er måske særligt stort i folketingsgruppen i al almindelighed – for posten som politisk ordfører i særdeleshed.
Som ordningen er nu, vil den politiske ordfører typisk kun kunne
repræsentere Enhedslisten ved ét valg. Herefter skal en ny vælges, vinde genkendelighed og respekt i befolkningen. Det er spild
af politisk kapital og goodwill.
Derfor disse forslag til tilpasning af rotationsordningen. Det
betyder, at folketingsmedlemmer kan sidde i tre fulde valgperioder (12 år) – i nogle tilfælde mere, hvis et folketingsvalg falder
”uheldigt” i forhold til vores årsmøde (som i 2015 og 2019) eller et
valg bliver udskrevet i utide. For borgmestre/rådmænd betyder
det, at de ligeledes kan bestride posten i tre valgperioder (12 år).
Naturligvis under forudsætning af, at alle de pågældende får
medlemmernes opbakning ved urafstemningen.
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INDTÆGT OG PARTISKAT
7.36
§19 ANG. INDTÆGT
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I §19 stk 1, 2 og 3 indsættes efter paranteserne:

96
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„Ved indtægt forstås både vederlaget og andre personlige indtægter i forbindelse med hvervet.“

98
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Begrundelse

101

Forslaget garanterer, at ingen professionel politiker tjener mere,
end den i partiet aftale - og offentligt fremførte - mindsteløn.
Udgifter vil stadig blive fuldt dækket. Min oplevelse er, at dette
er den fortolkning af vores vedtægter, som de fleste af vores
støtter har og også den vi præsenterer på hjemmesiden, det
står klart med dette forslag.
Dette er særligt vigtigt fordi vi stiller op til EU-parlamentet.
Her udbetales ’dagpenge’ på 306€ om dagen. Denne udbetaling
skal ses ud over rejser, som dækkes af EU, og udover dokumenterbare personlige udgifter op til 4416€ om måneden. Ingen af
disse tillæg er skattepligtige. Ingen af disse tillæg har at gøre
med de såkaldte ’Blyantspenge’, der er til sekretariatsdrift.
Hovedbestyrelsen lovede sidste år at man ville forholde sig
samlet til spørgsmålet, herunder præsentere en løsning på
dette spørgsmål om EU parlamentarikernes absurde tillæg. Det
er ikke sket og derfor stiller jeg forslaget.
Da alle kammerater skal stilles ens, er forslaget formuleret så
det også dækker skattefri tillæg for øvrige kammerater i Enhedslisten og dermed opretholder princippet om enhedsløn, der
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer
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3
4

garanterer at vores valgte kammerater bevarer forbindelsen til
baglandet.
Jeg vil anbefale alle delegerede kammerater til selv at læse
op på spørgsmålet om aflønning.

Begrundelse
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Hovedbestyrelsen vedtog på HB-mødet 3. dec 2016
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/forside/organisatorisk/retningslinjer-for-partiskat/retningslinjer-for-partiskat
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5

10

Stillet af Peter Saxtrup Nielsen (Aarhus Vest)
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7.37
VEDTÆGTSÆNDRINGER

17
18
19

Enhedslistens vedtægter – Det som er markeret med rødt er det
som ønskes ændret.

20

”Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmed22 lemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelin23 gen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation.
24 Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke
25 partiskat af denne del. Hovedbestyrelsen vedtager mere præ26 cise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende valg27 periode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om re28 duktion af partiskat i særlige situationer. Konkrete afgørelser
29 træffes af FU på baggrund af de vedtagne retningslinjer. Forud
30 for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift
31 til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i til32 fælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde
33 ovennævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af
34 bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (doms35 mænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten ud36 peger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i
37 partiet, der har opstillet den/de valgte. ”
21

Reduktion i partiskat

66

Nedsat partiskat skal altid være baseret på skriftlige aftaler
mellem KB/RB-medlemmet og den relevante afdeling/region og
forudsætter, at KB/RB medlemmet er gået ned i arbejdstid.
I udgangspunktet kan der kompenseres for reduktion på 7,4 timer om ugen for fuldtidsbeskæftigede, men det kan i særlige
tilfælde aftales kompensation for en større reduktion. Det kan
f.eks. ske, hvis KB/RB medlemmet har et handicap, er udvalgsformand eller der er andre grunde, som gøre dette nødvendigt.
Nedsættelse af partiskatten skal altid bruges til at skabe bedre
tid til at passe arbejdet i byrådet eller i regionsrådet.
Man kompenseres for den reducerede løn ved fradrag i det
beløb der partiskat af op til Enhedslistens partiløn (http://org.
enhedslisten.dk/om-enhedslisten/partiskat) samt pension.
Desuden reduceres i partiskatten i.f.t. Tabt indtægt i feriepenge
ved afslutning af ansættelsesforholdet (hvis dette sker mens
man er KB-medlem).

67

Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem42 mer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/
43 lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Mod44 regnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke parti45 skat af denne del. Retningslinjerne for de valgtes ret til at blive
46 frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer lavet af
47 HB den 3 december 2016 fjernes. Afgørelser om frikøb og reduktion
48 af partiskat træffes af lokalafdelingerne. Både afdelinger/regio49 ner og KB/RB medlemmer har mulighed for at bede FU om at tage
50 stilling i konkrete sager hvis der er uenighed vedrørende reduktion
51 af partiskat. I sådanne tilfælde træffer FU afgørelse efter at have
52 hørt de relevante parter. Forud for opstillingen forpligter kandida53 terne sig med deres underskrift til at udtræde af kommunalbe54 styrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf
55 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om
56 partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtæg57 ter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn),
58 hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfal59 der den organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte.
60
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74
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76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91

KB/RB medlemmer skal i udgangspunktet kompenseres for konkrete udgifter/ mindreindtægter i forbindelse med og/eller på
grund af sit arbejde som KB/RB medlem. Dette gælder også i
forhold til reducerede indtægter for en sambo eller ægtefælle.
De konkrete aftaler omkring det indgås mellem KB/RB medlemmet og den relevante afdeling/region og indsendes til FU.

92
93
94
95
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98

Ændres til:

40
41

68

83

Se regneark:
· Beregning af partiskat og nedsat tid (1/4 2019)
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/
sites/62/2019/04/Beregning-frik%C3%B8b-feb-2018.xlsx
· Beregning af partiskat og nedsat tid (2018 og frem til 1/4 2019)
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/
sites/62/2019/04/Beregning-frik%C3%B8b-feb-2018.xlsx

38
39

64
65

Det fulde overblik er her: https://www.eu.dk/da/faq/alle-faqs/
7 hvad-tjener-et-medlem-af-europa-parlamentet#
8 Og her: http://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernes-vil9 kaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619
6

11

63

Skriftlige aftaler

99

Aftaler om nedsættelse af partiskat skal underskrives af både
KB/RB-medlem og af den relevante afdeling/region og herefter
indsendes til FU. I udgangspunktet godkender FU aftaler, der lever op til ovenstående uden krav om yderligere dokumentation.
Hvis FU mener, at aftalerne strider mod vedtægternes bestemmelser eller har spørgsmål i den forbindelse, skal FU reagere senest 15 hverdage, efter at FU har modtaget aftalen.
Både afdelinger/regioner og KB/RB medlemmer har mulighed
for at bede FU om at tage stilling i konkrete sager vedrørende
reduktion af partiskat. I sådanne tilfælde træffer FU afgørelse
efter at have hørt de relevante parter.”
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Med denne justering af vedtægterne vil vedtægterne igen leve
op til følgende:

112
113
114

1. Punkt 5 stk 2 i Enhedslistens vedtægter; ”5. AFDELINGER OG
REGIONER. Stk. 2. Afdelinger skal have selvstændig økonomi og
egne vedtægter.”

115
116
117
118

2. Decentral selvbestemmelse i stedet for central styring.
Fordi vi organisatorisk skal prioritere ressourcerne, så vore afde-

Årsmøde 2020

119
120

87

7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2

linger og aktivister i de folkelige bevægelser bliver kraftcentre
for lokal aktivitet og bevægelse.

3
4
5
6

3. Ejerskab og mulighed for fleksibilitet i den enkelte afdeling.
Fordi hver afdeling lokalt har forskellige vilkår og har brug for at være
så agile som muligt i samarbejdet med de folkelige bevægelser.

7
8
9
10
11
12
13

4. Færre konflikter mellem lokalafdelinger og FU og HB. Fordi regler skaber unødig bureaukrati og ikke tager individuelle hensyn
og dette skaber konflikter internt i lokalafdelingerne og imellem
lokalafdelingerne og FU og HB når deres afgørelser og retningslinjer går imod lokalafdelingernes politiske dispositioner og afgørelser.

14
15

præsentant i en bestyrelse, og det kræver planlægning og smidighed for at kunne gøre den bedste indsats. Arbejdsbyrden svarer ca. til vederlaget, dvs. et sted mellem 10 og 20 timer om
ugen, alt iberegnet. Det betyder omvendt, at det er svært at
kombinere hvervet med et arbejdsliv af normalt omfang, og det
er svært at rekruttere ny kandidater. Derfor vil en forenkling og
nedsættelse af partiskatten betyde en mere reel kompensation
for de folkevalgte, større villighed hos medlemmerne til at varetage enkeltopgaver og simplere kommunikation om vilkårene
for at varetage hvervet som folkevalgt.

Stillet af Ulf Harbo på vegne af Enhedslisten Norddjurs

20
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7.38
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING
V. ÅRSMØDET 2020

22

Vedtægtens §19.5 med ordlyden
24 ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer
25 betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lo26 kalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modreg27 nes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat
28 af denne del. Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise ret29 ningslinjer for partiskat gældende for den følgende valgperiode,
30 herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion
31 af partiskat i særlige situationer. Konkrete afgørelser træffes af
32 FU på baggrund af de vedtagne retningslinjer. Forud for opstillin33 gen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at ud34 træde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af
35 partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde oven36 nævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af brutto37 beløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd,
38 valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger re39 præsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet,
40 der har opstillet den/de valgte.”
23

41
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foreslås ændret til:
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72
73
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7.39
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING TIL §19

77
78
79
80

Ændringsforslag: §19 stk. 5 ændres til:
Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer
betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat
af denne del. 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 retningslinjer. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af
partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet den/de valgte.

81
82
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86
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Ændringsforslagets eneste ændring er, at hvervet som domsmænd udskrives af vores vedtægter, som værende obligatorisk
at betale partiskat af.

100
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”Medlemmer, der er valgt til tillidsposter i regioner, kommuner
45 og deraf afledte bestyrelser, og som modtager fast vederlag,
46 skal betale 1/5 af bruttosummen af det modtagne vederlag i
47 partiskat. Partiskatten går til lokalafdelingen/lokalafdelingerne
48 hhv. Enhedslistens regionale organisation, og der kan ikke gives
49 dispensation. Diæter, kørselsgodtgørelse og andet, som knytter
50 an til enkelte mødegange, omfattes ikke af partiskat. Udstyr og
51 andre goder, som stilles til rådighed for udøvelsen af hvervet,
52 omfattes ikke af partiskat. Forud for opstillingen forpligter kan53 didaterne sig med deres underskrift til at udtræde af kommu54 nalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. pa55 ragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmel56 ser om partiskat.”

44

57

88

64

75

43

58

Begrundelse

59

Det er både omfattende og forpligtende at være repræsentant
for Enhedslisten som valgt i et tillidshverv. Ofte er man ene re-

60

63

76

17
19

62

71

Stillet af Thomas Olsen, Annemette Leth Nielsen, Kirsten Lundgaard,
Allan Bech, Lars Bennedbæk, Alvin Skovmose, Kit Skovmose, Morten
Schjøtt; alle Faaborg-Midtfyn

16
18

61

Årsmøde 2020

Begrundelse

104

Historisk har partiskatten været et helt centralt element for os
i Enhedslisten, og det skal det også blive ved med at være på
sigt. Dog er det også vigtigt, at vores regler for partiskat opdateres sammen med den generelle udvikling. Historisk set har
domsmænd været udpeget af og blandt de forskellige partier,
men det er ikke længere tilfældet med de nye grundlisteudvalg. Her er det ikke længere oplyst, hvilket parti ansøgerne til
grundlisten er medlem af eller støtter, og som det allerede står
i vedtægterne, så er partiskatten for de hverv ”hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter”. Dette gør vi altså kun, hvis vi
har repræsentanter i grundlisteudvalgene, og selv da, så udvælger man ikke domsmænd ud fra deres politiske standpunkt, tværtimod tilsidesættes dette fuldstændigt. Derfor mener forslagsstilleren ikke, at det længere er aktuelt at betale
partiskat for sit hverv som domsmand. Partiskatten er tiltænkt
til hverv, hvor man specifikt er udpeget af, eller på vegne af,
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
2

Enhedslisten, og det er ikke tilfældet for dem, der er udpeget
som domsmænd.

3
4

Stillet af Martin Graff Jørgensen (Vordingborg)

5
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7
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7.40
FORSLAG FRA HB OM PARTISKAT

10
11
12
13

§ 19, stk. 5 opdeles i to, så den sidste del bliver til et nyt stykke 6
(og det eksisterende stk. 6 bliver så stk. 7), der kommer til at lyde
således:

Kontingentsatser:

61
62
63

Indkomst

Nuværende

Forslag

i promille af
grænsen

<108.000

240

108

1

<228.000

600

456

2

67

<300.000

996

900

3

68

<400.000

1460

1600

4

>400.000

1460

2500

5

64
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Stillet af Enhedslisten Køge

73

14

74

“Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra
16 andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd, nævn, besty17 relser, mv.), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Der
18 kan i særlige tilfælde godkendes en reduktion i partiskatten.
19 Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har udpeget
20 den pågældende. De samlede indtægter fra denne type hverv
21 må dog ikke overstige partilønnen. Fuldtidspolitikere der udpe22 ges til andre lønnede hverv, betaler således hele honoraret for
23 de yderligere hverv i partiskat.”

75

15

24
25

Stillet af Hovedbestyrelsen
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7.43
PARTISKAT OG ØKONOMI

77
78
79

Vedtægt ændringsforslag:
§19 stk. 6 ændres til:

80
81
82

Enhedslistens regnskaber fra såvel landsorganisation, folketingsgruppe, som EU-parlament skal offentliggøres, således at
enhver kan se, hvad pengene er blevet brugt til.

26

29
30
31

7.41
FORSLAG TIL ÆNDRING AF ENHEDSLISTENS
VEDTÆGTER VEDR. PARTISKAT

32
33
34
35
36

Enhedslisten Tårnby/Dragør foreslår: At de af Enhedslistens
medlemmer, som er omfattet af de økonomiske vilkår fritages
for partiskat. De bredeste skuldre, må bære de tungeste byrder
også i Enhedslisten.

(Nuværende formulering: Stk. 6 Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen sikrer at deres regnskaber offentliggøres, således
at enhver kan se, hvad de modtagne midler er anvendt til.)

Begrundelse

39

Kontanthjælpsmodtagere, unge på SU, førtidspensionister, unge
på uddannelseshjælp, hjemløse, dagpengemodtagere, handicappede, mennesker i fleksjob og andre medlemmer af Enhedslisten, som er på overførselsindkomst bliver straffet, hvis de bliver folkevalgte og modregnet i deres indkomst. Det betyder, at
de mennesker, vi er til for, ikke får mulighed for at kæmpe deres
egen kamp.

42
43
44
45
46
47

Stillet af Enhedslisten Tårnby/Dragør

48
49
50
51

REVISION

(Nuværende formulering: Stk. 7. Enhedslistens regnskab revideres
dels af årsmødevalgte interne revisorer, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet udskiftes mindst hvert 10 år. For
Enhedslisten hæfter alene dens formue.)
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7.42
VEDTÆGTSÆNDRINGER

56
57

88

102

Ændringsforslag: §19 stk 8 ændres til
Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De
interne revisorer kommenterer årsregnskaberne til HB, inden HB
vedtager sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskaberne og Enhedslistens samlede
økonomi (Landsorganisationens, Folketingsgruppens, EU-parlamentets-gruppens). Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til interne revisorer. De
interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift.

52
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87

97

38

41

85

90

Ændringsforslag: §19 stk. 7 ændres til:
Enhedslistens regnskaber (Landsorganisationens, Folketingsgruppens, EU-parlamentets-gruppens) revideres dels af årsmødevalgte interne revisorer, dels af ekstern revision, hvor revisionsselskaberne udskiftes mindst hvert 10 år. For Enhedslistens
landsorganisation hæfter alene dens formue.

37

40

84
86

27
28

83

§ 19, stk. 8. om de Årsmødevalgte revisorer tilføjes:
„Landsorganisationens revisorer har adgang til såvel Folketingsgruppens som EU-parlamenstgruppens regnskaber, men har ikke
pligt til at revidere disse.“

(Nuværende formulering: Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager sin beretning. De aflægger
desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til interne revisorer. De
interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift.)
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7.0 Forslag til vedtægtsændringer

1
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3
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Ny §19 stk. 9. Som led i regnskabsaflæggelsen skal der leveres en
oversigt over, hvad de anvendte lønmidler og dermed den anvendte arbejdstid er blevet brugt på. Dette gælder i såvel landsorganisation som i forhold til de ansatte i Folketingsgruppe og
EU-parlaments-gruppe.

6
7

Begrundelse

8

På årsmødet 2019 kom det frem, at vores revisorer var blevet
nægtet adgang til at revidere Folketingsgruppens regnskab. Som
begrundelse blev anført, at regnskabet allerede var revideret af
eksterne revisorer.
Sønderup revisorer, der har stået for at revidere Folketingsgruppens regnskab, skriver imidlertid selv i deres bemærkninger
til dette:
”Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Folketingsgruppen til at overholde
krav om regnskabsaflæggelse i ”Regler om tilskud til Folketingsgrupperne af 2. oktober 2017”. Som følge heraf kan regnskabet
være uegnet til andet formål”. (https://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/organisation/folketingets-administration/folketingets-regnskaber/folketingets-gruppestoette/gruppestoetteregnskaber_2018.ashx?la=da s.32)
Og Sønderup revisorer har ret i, at regnskabet er uegnet til
andet formål.
En ting er nemlig hvorvidt Folketingsgruppens regnskab og forvaltning af modtagne tilskud er i overensstemmelse med reglerne (som de selvfølgelig indiskutabelt bør og skal være). Noget
andet er hvilke politiske prioriteringer denne anvendelse af midlerne er udtryk for – og om disse prioriteringer er i overensstemmelse med de prioriteringer, som partiet har fastlagt gennem
vedtagelser på Årsmøde og i HB?
I forhold til at besvare dette, er det regnskab man kan finde
og læse på nettet (via ovenstående link) ikke videre informativt.
Vi har derfor brug for, at også de interne revisorer reviderer Folketingsgruppens regnskab og vi har brug for regnskaber, som
gør det muligt mere konkret og detaljeret at se, hvad Folketingsgruppen anvender de økonomiske ressourcer på.
Uanset om vi taler om landsorganisation, Folketingsgruppe eller EU-parlament er det åbenlyst at en meget stor andel af Enhedslistens ressourcer anvendes på løn og dermed betaling for
arbejdstid. For at kunne tage stilling til partiets ressourceanvendelse er det derfor nødvendigt, at HB og årsmøde også får indsigt i, hvad den anvendte arbejdstid er anvendt på.
Forslagsstillerne er bevidste om, at Enhedslistens centrale
økonomi er delt op i tre kasser som skal holdes adskilte. Men en
oversigt over den samlede økonomi vil også kunne give indsigt i
om Enhedslistens forskellige dele komplementerer hinanden på
en optimal måde eller om der tværtom kan gives eksempler på
dobbeltarbejde og lignende.
Forslagene har således til hensigt at gøre Enhedslistens samlede økonomi mere gennemskuelig.
En gennemskuelig økonomi er en ufravigelig betingelse for et
velfungerende demokrati.
En gennemskuelig parti-økonomi er ligeledes en ufravigelig
betingelse for et velfungerende partidemokrati.

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

90

Stillet af Allan Krautwald (Svendborg), Erik Kempf (Odense), Heidbra
Jonsdottir (Favrskov), Jan Olesen (Århus Vest), Jørgen Manniche (Helsingør), Karen Nygård (Århus Vest), Magnus Westergaard (Rødovre),
Margit Kjeldgaard (Helsingør), Marianne Ruskjær (Odense), Martin
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Mørch (Skive), Niels Overgaard Hansen (Skive), Susanne Flydtkjær (Aalborg), Ulf V. Olsen (Odense)
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ANDET
7.44
FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

65
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Ny paragraf 21:
Deltagelse og stemmeafgivelse til møder i Enhedslisten kan enten ske ved fysisk fremmøde eller gennem en elektronisk kommunikationskanal.

71
72
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74
75

Begrundelse

76

At være forhindret i at møde fysisk frem - fx på grund af sygdom, handicap eller børnepasning - skal ikke ekskludere partiets medlemmer fra at deltage i den demokratiske proces. Derfor
skal det fremover være muligt at deltage via for eksempel en
Skype-forbindelse. Vi ved at det oftest er folk med handicap,
langtidssyge, enlige forsørgere og folk med skiftende arbejdstider der har svært ved at deltage i partiets aktiviteter, grupper vi
rigtigt gerne vil knytte tættere på partiets arbejde.
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Stillet af Charlotte Lund (Vesterbro) og Daniel Panduro (Frederiksberg)
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7.45
FORSLAG OM VALG AF TALSPERSONER

89
90
91
92

(forslaget stilles som ny paragraf i vedtægterne)

93
94

Årsmødet vælger 2 talspersoner af forskelligt køn, som ansættes
af partiet. Talspersonerne vælges for en 2-årig periode og er
fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.
Talspersonerne tæller med i kvoten for ansatte i HB. Der gælder
samme regler for rotation som for øvrige ansatte, dog kan man
kan højst være medlem af HB i 8 år inden for en 10 års periode
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Begrundelse

102

Forslaget vil styrke den medlemsvalgte ledelse og give den
bedre forudsætninger for at lede partiets arbejde på daglig basis. Valget af to ansatte talspersoner for partiet vil også ændre
balancen mellem den valgte ledelse, som i dag arbejder på frivillig basis, og folketingsgruppen (inklusiv ansatte sekretærer og
rådgivere). Der skal naturligvis laves en arbejdsbeskrivelse for de
to talspersoner, som blandt andet redegør for relationen til folketingsgruppen. Hovedbestyrelsen udvides som konsekvens af
dette forslag med 2 medlemmer. Med hensyn til finansiering, så
vil to lønnede talspersoner, som arbejder på landskontoret, kun
belaste budgettet yderligere, for så vidt at ansættelserne sker
ud over de eksisterende ansættelser. Hvis personalebudgettet
derimod er uændret, vil lønudgiften til de to talspersoner betyde, at to eksisterende stillinger nedlægges. Forslaget tager
ikke stilling til dette, men under alle omstændigheder vil det
først være aktuelt efter næste årsmøde. Indtil da kan ledige stillinger eventuelt opslås som vikariater.
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1
2
3
4
5
6
7

Stillet af Torben Ankjærgaard, Per Kristensen, Henning Bentzen, Åge
Skovrind, alle Roskilde, Rolf Czeskleba Dupont, Patrick Wymer , Ivan
Mott, alle Lejre, Jørgen Nielsen, Pelle Andersen-Harrild (Frederikssund),
Jesper Steppat og Gert Møller begge Århus Øst, Søren Kolstrup, Bente
Borreskov, Birthe Lauridsen, Torben Hansen alle Lolland, Jens Otto
Madsen (Thy-Mors), Helge Bo Jensen,, Ebbe Rand Jørgensen, Lene Rygaard Jessen alle Albertslund, Reinout Bosch (Nordvest)

8
9
10
11
12
13
14

Forslagene til vedtægtsændringer der er samlet her
nedenfor, er de forslag der indkom ved den udskudte
deadline 19. Juni.

15
16
17
18
19

7.46
VALG AF HOVEDBESTYRELSE

20
21
22

Ændringsforslag til vedtægterne § 8 stk. 5 om valg af hovedbestyrelse

23
24

§ 8 stk. 5 ændres til:

25

„Resten af Hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning,
27 hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater
28 svarende til 64 % (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal
29 hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.“
26

30
31

Begrundelse

Forslagsstillerne mener, at det er rimeligt at hæve antallet af
33 kandidater man kan stemme på ved HB-valg. Derfor dette for34 slag, som med en hovedbestyrelse på 25 medlemmer vil med35 føre, at der kan stemmes på 16 kandidater, hvor den nuværende
36 bestemmelse betyder at der kan stemmes på 13 kandidater.
37 Hvis nogen undrer sig over procentsatsen, er der kun at sige: Ja,
38 det er et kompromis mellem to forslag der var fremsendt til det
39 årsmøde, som blev aflyst. Det ene forslag sagde 2/3, det andet
40 forslag sagde 3/5. Men vi synes det er godt, hvis vi kan finde
41 kompromisser, som alle kan se sig selv i, og vi er enige om, at
42 forslaget giver mulighed for at Hovedbestyrelsens sammensæt43 ning i højere grad afspejler årsmødets sammensætning, samti44 dig med at der er tale om en rimelig mindretalsbeskyttelse.
32

45
46
47

Stillet af Trine Henriksen (Gladsaxe), Falle Hjorth (Frederiksberg), Anders Olesen (Fredensborg-Hørsholm), Finn Sørensen (Amager Vest)

48
49
50
51
52

7.47
VALG AF HOVEDBESTYRELSE

53
54
55

Ændringsforslag til vedtægterne (forslag til samordning af 7.12,
7.13 og 7.14)

56
57

§ 8 stk. 2 ændres til:

58
59
60

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 31 medlemmer.
Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i Ho-

vedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

61
62

Der indsættes følgende nye stk i stedet for de nuværende stk.
4-7 (og stk. 3 flyttes):

63
64
65

Valg af i alt 19 medlemmer valgt i storkredse:
Stk. 3. Ved lokale valg i de 10 storkredse vælges to medlemmer
til Hovedbestyrelsen for hver storkreds, bortset fra Bornholms
storkreds der kun vælger et medlem. Hver storkreds beslutter
selv i god tid inden valgets afholdelse, om valget skal gennemføres som urafstemning i storkredsen eller på et møde i storkredsen. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at valgene gennemføres korrekt. Medlemmer kan kun stille op til valg i en storkreds, såfremt de er tilknyttet en afdeling inden for storkredsen.
Valget i storkredsene skal gennemføres samtidig med urafstemning om kandidater til folketinget, og resultatet skal offentliggøres så tidligt, at kandidater, der ikke har opnået valg i en storkreds, har mulighed for at stille op til Hovedbestyrelsen på årsmødet.
Stk. 4. Såfremt valget i en storkreds gennemføres som urafstemning skal alle medlemmer af afdelingerne inden for storkredsen,
der har betalt deres kontingent, have stemmeret. Urafstemningerne gennemføres elektronisk, men medlemmer der ikke har
adgang til en computer skal have mulighed for at brevstemme. I
alle storkredse, hvor der skal vælges to medlemmer, kan hvert
medlem stemme på op til to personer. Eller kan stemme for at
et eller begge af storkredsens mandater skal overgå til årsmødet.
Stk. 5. Såfremt valget i en storkreds gennemføres som et møde,
skal dette møde afholdes som et repræsentantskabsmøde i
storkredsen, hvor hver afdeling kan sende repræsentanter fordelt forholdsmæssigt efter medlemstal i afdelingerne. På repræsentantskabsmødet kan hver repræsentant stemme på stemme
på op til to personer. Eller kan stemme for at et eller begge af
storkredsens mandater skal overgå til årsmødet.
Stk. 6. For at sikre ligestilling må intet køn udgøre mere end 50%
af de valgte i de kredse, hvor der vælges to personer. De valgte
er således de to kandidater af forskelligt køn, som har opnået
det højeste stemmetal ved den lokale urafstemning. Man skal
dog have mindst 30 stemmer for at blive valgt. Såfremt der i en
storkreds vælges én eller 0 til Hovedbestyrelsen overgår mandaterne til valg på årsmødet.
Stk. 7. Kandidater, der ikke har opnået valg i storkredsen indgår
på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal og ordnet efter
køn. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem valgt i en storkreds
udtræder i løbet af perioden erstattes vedkommende af den
suppleant af samme køn, der opnåede det højeste stemmetal,
dog mindst 30 stemmer. Såfremt der ikke er en suppleant i storkredsen, der opfylder disse kriterier, indtræder i stedet en suppleant fra listen over de, der stillede op på årsmødet.
Stk. 8. Hovedbestyrelsesmedlemmerne valgt i en storkreds er
forpligtet til at fungere som bindeled mellem Hovedbestyrelsen
og afdelingerne i den storkreds, som de er valgt fra.
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Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet
Stk. 9. Årsmødet vælger mindst 12 hovedbestyrelsesmedlemmer
med tillæg af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke
måtte være valgt i storkredsene, således at Hovedbestyrelsen i
alt bliver på 31 medlemmer.
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Mindretalsbeskyttelse
Stk. 10. Anmeldte grupper af delegerede hver svarende til en el3 ler flere hele tolvtedele af årsmødets delegerede kan (forud for
4 hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres
5 kandidater til Hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den
6 angivne brøkdel af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyt7 telsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde går
8 forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af Hovedbe9 styrelsen, medmindre der er valgt mindst 1/5 hovedbestyrelses10 medlemmer for det enkelte mindretal. De eventuelt anmeldte
11 mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af
12 Hovedbestyrelsens sammensætning.
13 Stk. 11. Hver delegeret kan stemme på op til en over halvdelen af
14 det antal der skal vælges. Intet køn må udgøre over 60% af de
15 hovedbestyrelsesmedlemmer der vælges på årsmødet. Der op16 stilles en liste med de mandlige kandidater og en liste med øv17 rige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal.
18 Hvis der ikke er nok kandidater på én af listerne suppleres op
19 fra den anden liste.
20 Resten af Hovedbestyrelsen vælges herefter ved skriftlig afstem21 ning, hvor hver delegeret kan afgive et antal stemmer svarende
22 til 2/3 af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal væl23 ges.
1

2

24

Suppleanter:
26 Stk. 12. De 5 mænd og 5 af andet køn med højst stemmetal, der
27 ikke opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter
28 stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme prin29 cip for fordeling mellem køn, som ved valg til Hovedbestyrelsen.
30 Suppleanter bliver medlem af Hovedbestyrelsen, når hovedbe31 styrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode
32 af minimum 3 måneder. De mulige 1.- suppleanter indkaldes til
33 hovedbestyrelsesmøderne med taleret.
25

34
35
36

De nuværende stk. 3 og stk. 8-16 ændrer nummer, men forbliver
ellers uændrede.
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39
40
41
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43

Stillet af Knud Holt Nielsen (Vesterbro), Mikkel Warming (Sydhavnen),
Jacob Nicolaisen (Frederiksberg), Ken Poulsen (Vesterbro), Rikke Lauritzen (Vesterbro), Louise Hvelplund (Hjørring), Ingelise Bech-Hansen
(Odense), Jan Jespersen (Stevns), Sejer Folke (Stevns), Peter Engsted
(Herning), Inger Moos (Skanderborg), René Rafn (Aarhus Øst), Mikkel
Zøllner Andersen (Silkeborg), Lene Fruelund (Silkeborg)
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7.48
SAMORDNING AF FORSLAG VEDR. VALG AF
FOLKETINGSKANDIDATER 7.25 OG 7.29

50
51
52

Blå tekst er den nuværende
Rød er ændringsforslag

53
54

§10 FOLKETINGSKANDIDATER

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
56 af Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en
57 urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Forud
58 for årsmødet efter et folketingsvalg og herefter hvert 2. år afhol59 des en urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget.
60 Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmel55
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der sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem
maksimalt stemme på det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er vejledende
for årsmødets valg af spidskandidater og suppleanter.
Urafstemningen omhandler de to øverst placerede kandidater i
Københavns storkreds og spidskandidater i de øvrige storkredse
med undtagelse af Bornholm. Ved urafstemningen kan hvert
medlem maksimalt stemme på 10 af de opstillede kandidater.
Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater
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Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes
et kandidatudvalg. HB 20 vælger selv to repræsentanter, der
ikke har stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at
hver af de 10 storkredse afholder et møde for de delegerede til
årsmødet forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges
der af og blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til
kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning
af den samlede kandidatliste.
Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Ved
udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en bred
sammensætning af spidskandidat-liste ift køn, geografisk
spredning og lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæssig
baggrund.
Kandidatudvalget samles og udarbejder forud for årsmødet et
forslag til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal
der tilstræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen
ift. køn, geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund.
Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af
spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister. Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige kandidatliste skal
vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette 36 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 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.
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Stk. 4. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag
til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af
møderne. Hver storkreds skal afholde særskilt møde og vælge
kandidaterne til kredsene i deres storkreds, alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende delegerede til mødet.
Efter årsmødet afholdes der urafstemning i de øvrige storkredse. Resultatet af urafstemningerne er vejledende for storkredsens beslutning om kandidatliste. Der skal opstilles kandidater i alle opstillingskredse i storkredsen. Alle medlemmer af
Enhedslisten kan opstille til såvel den landsdækkende som til
den lokale urafstemning. Men kun i én lokal storkreds.
Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til
kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af
urafstemning blandt de opstillede kandidater.
Efter urafstemningen indkaldes der til delegeretmøde i hver
storkreds, der vedtager den endelige opstillingsliste for storkredsen. Afdelingerne vælger delegerede til storkredsmødet med
samme antal pladser som til årsmødet. Storkredsene skal til-

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

7.0 Forslag til vedtægtsændringer

stræbe en bredt sammensat kandidatliste ift. til køn, alder, etnicitet, erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund. Den liste som
3 har størst opbakning i storkredsen skal sættes til afstemning på
4 storkredsmødet og opnå mindst 2/3 af stemmerne på mødet.
5 Opnår den ikke det, sendes de to lister der fik størst opbakning
6 på storkredsmødet til urafstemning i storkredsen.
7
Valget skal være gennemført senest 4 måneder efter årsmø8 det.
9
Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at
10 der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres region, og
11 at kandidaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget
12 påser dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige be13 slutninger.
1

2

14
15

Begrundelse

Der har på flere årsmøder været udtrykt et udbredt ønske om
17 at sikre større lokal indflydelse på opstillingen af kandidater til
18 folketinget. Debatten handler grundlæggende om tillid, demo19 krati og udvikling af de lokale partiorganisationer. Som medlem
20 af Enhedslisten skal man have så megen indflydelse på centrale
21 beslutninger i partiet som muligt. Derfor er det vigtigt, at man
22 som medlem – uanset hvor man bor - kan være med til at be23 slutte, hvem der stilles op med de største valgchancer for En24 hedslisten. Det er derfor nødvendigt at sikre en bedre balance
25 mellem årsmødeindflydelsen og storkredsindflydelsen.
26 Ud over den lokale forankring skal der tilstræbes en bred sam27 mensætning i forhold til køn, alder, etnicitet, erhvervs- og ud28 dannelsesmæssig baggrund. Det vil kræve, at der over hele lan29 det arbejdes kontinuerligt med at spotte og tilskynde medlem30 mer til at opstille og deltage aktivt i det daglige politiske ar31 bejde. Lokalt er der opmærksomhed på den enkeltes baggrund
32 og politiske erfaring og viden om den enkelte kandidats tilgang
33 til samarbejde og hvilken respekt kandidaten nyder i og uden
34 for partiet og om kandidaten vil kunne leve op til det ansvar og
35 den tillid et evt. valg indebærer. Lokalt udvikles der allerede i
36 stigende grad stærke lokale kandidater med opbakning i lokal37 området, storkreds og region.
16
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Stillet af Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, Lis Høver, Mogens Høver, Thorvald Emil Jepsen, Else Kayser, Lole
Møller, Karl Vogt-Nielsen alle Amager Øast
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7.49
OPDELING I TO URAFSTEMNINGSOMRÅDER

47
48
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Vedtægternes §10, stk. 1-2 får en række tilføjelser (markeret med
rødt), så teksten fremover er:

50
51

§10. FOLKETINGSKANDIDATER

Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
53 af Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en
54 urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Uraf55 stemningen afholdes separat i to områder, Øst og Vest med
56 skillelinje ved Storebælt, således at område Øst består af stor57 kredsene København, Københavns Omegn, Sjælland, Nordsjæl58 land og Bornholm, mens område Vest består af storkredsene
59 Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. Medlem60 mer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig
52

urafstemningen i ét af de to områder. Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleantpladser fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen
har fastlagt, at der skal vælges i det enkelte område. Medlemmer har stemmeret i det område, hvor de bor. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater og 1. suppleanter.
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Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes
et kandidatudvalg for hhv. område Øst og Vest. HB vælger selv
to repræsentanter, hvoraf én deltager i hvert udvalg, dog uden
stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de
10 storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet
forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og
blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af
den samlede kandidatliste for det område, storkredsen tilhører.
Kandidatudvalgene udarbejder hver et forslag til kandidatliste
for eget område. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der
bestræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen fx
ift. køn, geografisk spredning og lokal forankring, og etnisk og
uddannelsesmæssig baggrund. Kandidatlisterne for område Øst
og Vest kombineres til en samlet liste, som sættes til afstemning.
Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister
(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. 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 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.
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Begrundelse

101

Enhedslistens måde at vælge kandidater på er lavet for at sikre,
at alle medlemmer har indflydelse på folketingsgruppens sammensætning. Valgmetoden blev lavet i en situation, hvor vi
havde markant færre folketingsmedlemmer end i dag, så vi i de
fleste storkredse ikke opnåede valg. Metoden var derfor en fordel for medlemmer i de områder, hvor vi har færrest medlemmer og får færrest stemmer. I dag er situationen en anden. Med
flere medlemmer er det vanskeligt at få godt kendskab til alle
kandidater på tværs af landet, og med flere folketingsmedlemmer har vi lige nu medlemmer valgt i alle storkredse, bortset fra
Bornholm. Det betyder, at effekten nu er blevet, at det snarere
er de mange medlemmer i særligt Københavnsområdet, der har
indflydelse på kandidaterne i provinsen, end det er omvendt.
Samtidig er det vigtigt, at vi ikke opgiver det centrale valg af
spidskandidater, som også giver mulighed for at få en bred
sammensætning af den samlede liste og dermed af vores valgte
repræsentanter. Forslaget her vil derfor dele landet i to ved Storebælt, så der med det nuværende antal pladser vil skulle findes 10 spidskandidater i hvert område. 10 kandidater er et rime-

102
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ligt antal i forhold til muligheden for at sikre en bred sammensætning af listerne i hvert område. Samtidig sikrer forslaget, at
3 årsmødet fortsat skal vedtage en samlet liste med det antal
4 pladser, som Hovedbestyrelsen fastsætter, aktuelt 20. Område
5 Øst vil p.t. have flere af de valgbare pladser end Vest. Dette af6 spejler realiteten i den nuværende stemmefordeling. Område
7 Øst vil således som i dag have større indflydelse end Vest på
8 den samlede folketingsgruppe.
9
Samtidig afspejler en deling ved Storebælt realiteterne i uraf10 stemningen, som viser en ganske stor forskel på stemmeafgiv11 ning i Øst og Vest. På de allerøverste pladser er der en høj grad
12 af lighed. Men fx har kandidat nr. 5 i Vest en placering som nr. 19
13 i Øst. Ligeledes har kandidat nr. 8 i Øst en placering som nr. 20 i
14 Vest. Der er mange tilsvarende tilfælde.
15
Endnu større forskelle ses lidt længere nede af listen. Kandidat
16 nr. 18 i Øst er placeret som nr. 36 i Vest. Næsten præcist tilsva17 rende er kandidat nr. 16 i Vest placeret som nr. 36 i Øst. Man kan
18 argumentere for, at det er vigtigt, at de opstillede spidskandida19 ter er vellidte i hele landet. Men her viser sig en afgørende for20 skel: Mens en placering som 18 i Øst og 36 i Vest giver en samlet
21 placering som nr. 22, og altså meget tæt på top 20, så giver en
22 placering som nr. 16 i Vest og 36 i Øst kun en samlet placering
23 som nr. 30, og dermed ganske langt fra en mulig placering som
24 spidskandidat.
25
Der er altså ingen tvivl om, at en kandidat som er forholdsvis
26 kendt og vellidt vest for Storebælt har langt sværere ved at få
27 tildelt en valgbar plads end en kandidat, som er tilsvarende
28 kendt og vellidt øst for Storebælt. Det giver en klar geografisk
29 skævvridning i de kandidater, vi som parti opstiller og får valgt.
30 Hvis vi vil sikre en bred repræsentation og opbakning i hele lan31 det, er vi nødt til at gøre op med denne skævhed. Forslaget her
32 gør det på en enkel måde, som samtidig sikrer, at årsmødet
33 fortsat vælger en samlet liste med lige så mange kandidater
34 som tidligere, og dermed fortsat har mulighed for at balancere
35 andre hensyn.

op fra den anden liste.“

36

Stillet af Lisbeth Torfing (Horsens)

§ 19, stk. 8 om valg af interne revisorer:
„Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn.“

7.50
FORSLAG OM KØNSKVORTERING

Foreslås ændret til:
„Årsmødet vælger 2 interne revisorer, der skal være af hvert sit
køn. Såfremt der kun er kandidater af samme køn vælges dog to
af samme køn.“

1

2

37

62

Foreslås ændret til:
„Ved valg til Hovedbestyrelsen må ét køn højst opnå 60 % af
pladserne. Der opstilles en liste med de mandlige kandidater og
en liste med øvrige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres
stemmetal. Hvis der ikke er kandidater nok på én af listerne til
at opfylde kønskvoteringen suppleres op fra den anden liste.“

42

53
54

68
70
71
72
73
74
76
77
78
79
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83
84
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§ 12, stk. 2 om valg til EU-parlamentet:
„Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en
liste på 4 spidskandidater med to kvinder og to mænd vælges
på årsmødet.“

86
87
88
89
90

Foreslås ændret til:
„Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en
liste på 4 spidskandidater med højst to af samme køn vælges
på årsmødet.“

91
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Begrundelse
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Vedtægterne bliver kønsneutrale.

105
106

Stillet af Hovedbestyrelsen

107
108
109

Foreslås ændret til:
„Dog må der højst vælges 60 % af ét køn. En afdeling kan dog
vælge flere end 60 % af det ene køn, i fald der ikke er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3
delegerede erstattes 60 % dog med 66 %. „

55

§8, stk. 6 om valg til Hovedbestyrelsen:
57 „Ved valg til Hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10
58 pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og
59 kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stem60 metal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne suppleres
56

94

67

82

§ 8, stk. 14 om valg til FU henviser til bestemmelsen for valg af
HB.

49

52

66

103

7, stk. 3. om valg af delegerede til årsmødet:
45 „Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afde46 ling kan dog vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke
47 er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger
48 med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %. „

44

51

65

75

Foreslås ændret til:
„De 5 personer med højst stemmetal, der ikke opnår valg, fra
hver af de to lister, indgår alle 10 på en suppleantliste prioriteret
efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme
princip for fordeling mellem de to lister som ved valg til Hovedbestyrelsen.“

43

50

64

98

39
41

63

69

§ 8, stk. 7 om valg til Hovedbestyrelsen:
„De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår
valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved
indsupplering i løbet af året følges samme princip for fordeling
mellem kvinder og mænd som ved valg til Hovedbestyrelsen.“

38
40

61
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7.51
FORSLAG OM HB-VALG

110
111
112
113

Dette forslag rummer både geografisk kvotering og vejledende
urafstemning med et samlet valg af HB på årsmødet. Der er følgende ændringer i forhold til de nuværende vedtægter:

114
115
116
117

Stk. 2 antallet af HB-medlemmer ændres fra 25 til 35
Stk. 3 om ansattekvote beholdes, men konsekvensrettes og bliver stk. 4

118
119
120
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Stk. 4 om mindretalsret til at vælge egne kandidater beholdes,
men konsekvensrettes og bliver stk. 5
3 Stk. 5 om valgmetode ændres og bliver stk. 3
4 Stk. 6 om kønskvotering udgår, da det er indeholdt i valgmeto5 den, det nye stk. 3
6 Stk. 7 om suppleanter udgår, da det er indeholdt i valgmetoden,
7 det nye stk. 3

”Enhedslistens bestyrelse består af 35 medlemmer valgt på årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret
i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.”

sterne 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 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 lister med størst opbakning. Den afgående HB fortsætter i så fald indtil den nye HB er valgt.
Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder permanent eller
for en periode af minimum tre måneder indkaldes en suppleant.
Ved indsupplering skal der tages hensyn til kønskvotering og ansattekvotering. De mulige første suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret.”

Der bliver følgende stk. 3 om valg:

Der bliver følgende ændrede stk. 4 om ansattekvote:

”Hovedbestyrelsen vælges på årsmøde efter forudgående urafstemning.
Forud for årsmødet afholdes en urafstemning om valg af hovedbestyrelse. Medlemmer, som ønsker at opstille til Hovedbestyrelsen tilmelder sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan
hvert medlem maksimalt stemme på det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Resultatet er vejledende for
årsmødets valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Medlemmer der ikke opnår mindst 30 stemmer ved urafstemningen kan ikke indgå i valget af hovedbestyrelsesmedlemmer
og suppleanter.
HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et
kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke har
stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de
10 storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet
forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og
blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af
den samlede hovedbestyrelse.
Kandidatudvalget mødes forud for årsmødet og udarbejder
med udgangspunkt i urafstemningsresultatet et forslag til en liste med en samlet hovedbestyrelse med 10 suppleanter, der
sendes til de delegerede mindst fire dage før årsmødet.
Ved udarbejdelsen af listen skal der tilstræbes en bred sammensætning af listen fx ift køn, geografisk spredning, lokal forankring, små og store afdelinger, etnisk og uddannelsesmæssig
baggrund, deltagelse i bevægelsesarbejde, kommunal- og regionsarbejde mv. Desuden tilstræbes det, at der indgår to folketingsmedlemmer.
Listen skal sammensættes, så der indgår mindst to medlemmer bosiddende i hver af de 10 storkredse af hvert sit køn. Er
der ingen opstillede fra en storkreds, eller ingen opstillede fra
storkredsen, der har fået over 30 stemmer i urafstemningen, har
denne storkreds ikke repræsentation i HB. Hvis der kun er to af
samme køn fra en storkreds, der har fået over 30 stemmer i
urafstemningen, så afhænger det af den samlede fordeling af
HB-medlemmer om begge kan vælges.
På årsmødet kan alle stille alternative forslag. Valget af hovedbestyrelse med suppleanter sker som et valg mellem de
foreslåede hele lister. Der stemmes i et antal runder, hvor den
liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige
liste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af li-

Stk. 4 (tidligere Stk. 6)
”Højst 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af
fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i
løbet af en hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget
medfører, at mere end 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer
dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer
blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det
siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette
afgøres efter færrest modtagne stemmer ved hovedbestyrelsesvalget ved urafstemningen.”

1

2
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Der bliver følgende stk. 2:
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Der bliver følgende ændrede stk. 5 om mindretalsret til at vælge 96
egne kandidater:
97
98

Stk. 5 (tidligere stk. 4)
”Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele
femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kandidater til Hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne
brøkdel af delegerede, de når op på. Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde skal indgå på listen af hovedbestyrelsesmedlemmer, for at en sådan liste gyldigt kan vælges.
Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer 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.”
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Begrundelse

114

På baggrund af den organisatoriske debat og de mange forslag
til årsmødet 2019 om ny måde at vælge HB på, besluttede HB
som del af det organisatoriske hovedforslag til årsmøde 2020, at
HB ville udarbejde et forslag til ny måde at vælge HB.
Dette er et forslag til at imødekomme meget af det, der har
været fremme i debatten.

115
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UNDERFORSLAG:
Uanset hvilket forslag der vedtages om HB-valg tilføjes følgende
3 nye bestemmelse i § 7 om årsmødet (og evt. også selvom der
4 ikke sker ændring i bestemmelsen om HB-valg):
5 ”Personer der opstiller til valg, enten ved urafstemning eller valg
6 på årsmødet skal udarbejde et skriftligt opstillingsgrundlag, der
7 offentliggøres til alle medlemmer i god tid inden afstemningen.
8 HB beslutter hvilke emner alle kandidater bedes forholde sig til i
9 deres opstillingsgrundlag. Desuden arrangerer HB virtuelle mu10 ligheder for at der kan stilles spørgsmål til kandidaterne. ”
1

2

11
12
13
14
15

FORSLAG OM SOLNEDGANGSKLAUSUL:
Uanset hvilket forslag der vedtages om valg af hovedbestyrelse,
vedtages samtidig følgende solnedgangsklausul, dvs., at ændringen af bestemmelsen gennemføres som en forsøgsordning.

16

„Forslaget gennemføres som forsøgsordning. Konkret betyder
18 det, at vi vælger Hovedbestyrelsen som ovenfor beskrevet til
19 årsmødet i 2021, 2022 og 2023.
20
Den valgte hovedbestyrelse får som bundet opgave at evalu21 ere ændringerne og komme med indstilling til årsmødet 2023
22 om hvorvidt ordningen gøres permanent, om vi går tilbage til
23 den nuværende ordning eller om der bør vælges en anden løs24 ning. Såfremt der ikke opnås flertal for hverken at gøre ordnin25 gen permanent eller at vælge en anden løsning, bortfalder
26 denne ændring og valg af hovedbestyrelse kommer fra og med
27 2024 igen til at foregå som til årsmøde 2019 og 2020.“
17

28
29

Begrundelse

30

Det er vigtigt at vi altid gentænker vores politiske arbejde og
afsøger ny måder at få aktiveret medlemmerne af partiet. Samtidig skal vi dog passe på, at vi ikke afskaffer eksisterende procedurer, som virker i dag. Derfor giver det mening at gå forsigtigt
frem og gennemføre forslaget som en forsøgsordning

31
32
33
34
35

KONSEKVENSRETTELSE:
37 Såfremt bestemmelsen om valg til HB ændres, så skal § 6, stk. 1
38 og 2 om valg til kommunalgruppe og regionsgruppe ligeledes
39 ændres.
36

40
41
42

§ 6. stk. 1 står der: Valg til kommunalgruppen sker efter bestemmelserne om valg til Hovedbestyrelsen.

43
44

Sætningen ændres til:

45

”Alle byrådsmedlemmer valgt af Enhedslisten kan opstille til
47 kommunalgruppen. Højst 1/5 af gruppen må være fuldtidsre48 præsentanter og ansatte. Højst en over halvdelen må være af
49 samme køn.”

7.52
VALG AF FOLKETINGSKANDIDATER

51
52
53

Og i § 6. stk. 2 står der: Valg til koordinationsgruppen sker efter
bestemmelserne om valg til Hovedbestyrelsen.
Sætningen ændres til:

54

”Alle regionsrådsmedlemmer valgt af Enhedslisten kan opstille til
56 koordinationsgruppen. Højst 1/5 af gruppen må være fuldtidsre57 præsentanter og ansatte. Højst en over halvdelen må være af
58 samme køn.”
55

59
60

96

Stillet af Hovedbestyrelsen
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62
63

§ 10. FOLKETINGSKANDIDATER

64

Stk. 1. ændres til:
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af
Enhedslisten. Forud for årsmødet efter et folketingsvalg og herefter hvert 2. år afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Medlemmer, som ønsker at opstille som
spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen. Urafstemningen
omhandler spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af
Bornholm samt en antal suppleringskandidater fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen kan hvert
medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges. Resultatet er
vejledende for årsmødets valg af spidskandidater. Forslaget
træder i kraft efter næste folketingsvalg.”
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Stk. 2. ændres til:
”HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et
kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke har
stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de
10 storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet
forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og
blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af
den samlede kandidatliste. Kandidatudvalget samles og udarbejder forud for årsmødet et forslag til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der tilstræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og uddannelsesmæssig baggrund.
Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister
(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. 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 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.”
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Stk. 4. ændres til:
”Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for hver
storkreds for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre
afholdelsen af urafstemning blandt de opstillede kandidater,
således at pladserne blandt de øvrige kandidater placeres som
et selvstændigt valg.
Valget af øvrige kandidater gennemføres på tilsvarende måde
som årsmødedelen dvs. samlede hele lister, der skal have 2/3
flertal, hvis der ikke skal være urafstemning i storkredsen. Valget
skal være gennemført senest 4 måneder efter årsmødet. Det er
bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at der altid
er kandidater i alle opstillingskredse i deres region, og at kandidaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser
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1
2

dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.”

7.54
TILRETNING AF BESTEMMELSEN OM PARTISKAT

Stillet af Hovedbestyrelsen

§ 19, stk. 5 opdeles i to, så den sidste del bliver til et nyt stykke 6
(og det eksisterende stk. 6 bliver så stk. 7), der kommer til at lyde
således:

3
4
6
8
9

7.53
REVISION

10
11
12
13

Ændring af § 19, hvor overskriften der nu er før stk. 7, flyttes op
før stk. 6. Der ændres i stk. 6, 7 og 8, der tilføjes nyt stk. 9, og en
sætning fra stk. 7, flyttes ned til nyt stk. 10:

14

Økonomi og hæftelse
16 stk. 6 Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, Folke17 tingsgruppen og EU-parlamentsgruppen offentliggøres, således
18 at enhver kan se, hvad de modtagne midler er anvendt til.
19 Stk. 7. Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, Folke20 tingsgruppen og EU-parlamentsgruppen revideres af statsauto21 riserede revisorer i overensstemmelse med de love og regler, der
22 gælder for de forskellige dele af Enhedslistens virke. Der skal
23 skiftes revisionsselskab mindst hvert 10. år.
24 Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer, der skal være af
25 hvert sit køn. Såfremt der kun er kandidater af samme køn væl26 ges dog to af samme køn. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbesty27 relsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til interne reviso28 rer.
29
De interne revisorer har til opgave kritisk at gennemgå om
30 ressourceforbruget i Enhedslistens landsorganisation afspejler
31 årsmødevedtagelser mv.
32
De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen
33 drift.
34
De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden
35 HB vedtager sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig be36 retning til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi.
37 Stk. 9. Der offentliggøres hvert år en let forståelig oversigt for
38 henholdsvis Landsorganisationen, Folketingsgruppen og EU-par39 lamentsgruppen over hvordan ressourcerne er anvendt i det
40 foregående regnskabsår. Herunder også hovedtal for anvendelse
41 af lønmidler opdelt på hovedområder.
42 Stk. 10 For Enhedslisten hæfter alene dens formue.”
15

43
44

Begrundelse

Det kommer til at fremgå klart, at regnskaberne for såvel
46 Landsorganisationen som Folketingsgruppen og EU-parlaments47 gruppen offentliggøres (hvilket i øvrigt altid har været tilfældet,
48 da det er lovpligtigt pga. offentlig støtte.)
49
Bestemmelsen om interne revisorer udbygges, så det bliver ty50 deligere, hvad deres opgave er.
51
Der tilføjes en ny bestemmelse om en let forståelig oversigt
52 over ressourceforbruget.
45

64
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Stk. 5:
”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer
betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat
af denne del. 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. Aftaler om evt. frikøb eller reduktion i partiskat aftales lokalt med udgangspunkt i HBs retningslinjer og aftalerne sendes til FU. I tilfælde af uenighed eller
væsentlig uoverensstemmelse med retningslinjerne, træffer FU
afgørelse, efter at have hørt de relevante parter. „
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Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at
overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat.”
(Link til HB’s retningslinjer for partiskat: https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/forside/organisatorisk/retningslinjer-for-partiskat/retningslinjer-for-partiskat)

82
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89

Nyt stk. 6:
“Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra
andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd, nævn, bestyrelser, mv.), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Der kan i særlige tilfælde godkendes en reduktion i partiskatten. Partiskatten tilfalder den organisation i
partiet, der har udpeget den pågældende. De samlede indtægter fra denne type hverv må dog ikke overstige partilønnen.
Fuldtidspolitikere der udpeges til andre lønnede hverv, betaler
således hele honoraret for de yderligere hverv i partiskat.”
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Baggrund for forslag til ændringer

102

Lokale aftaler skal stadig sendes til FU, men FU tager kun stilling
til aftalerne i tilfælde af uenighed, eller ved væsentlig uoverensstemmelse med retningslinjerne.
Sætningen fra stk 5, om at der ikke betales partiskat af den
del af vederlaget, som modregnes i anden indkomst, er også tilføjet i stk. 6, da dette også kan være relevant for udpegninger til
valgtilforordnede og hvis ikke-valgte udpeges til råd og nævn,
hvor møder foregår i arbejdstiden.
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7.1 Ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer

7.1 ÆNDRINGSFORSLAG
TIL FORSLAG TIL
VEDTÆGTSÆNDRINGER
7.1.1
Ændringsforslag til forslag 7.10
I linje 112 S. 71 efter punktummet tilføjes:
Med undtagelse af Region Sjælland gælder, at kun en af disse
må være medlem i regionens største by.

7.1.3
Ændringsforslag til 7.35 Forslag om tilpasning af rotationsordningen (vedtægternes 2 §18)
Stk. 6. Ændres til: Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af
højst 10 års varighed. Dog kan ansatte i åremålsansættelser der
følger en valgperiode forblive til kontraktudløb.

Begrundelse
F.eks. er kommunal- og regionsansatte typisk ansat til valgperiodens ophør, 1. januar eller 1. februar. Med den nuværende formulering risikerer disse at skulle stoppe midt i en valgkamp.
Stillet af Stig Larsen, Albertslund

I linje 50 S. 72 efter punktummet tilføjes:
Med undtagelse af Region Sjælland gælder, at kun en af disse
må være medlem i regionens største by.

Begrundelse
Vi er stillere på 7.10 og mener, det er det bedste forslag til at
sikre en bredt sammensat ledelse. Dog er der stadig risiko for,
at den geografiske kvote fyldes af kandidater fra landets største
byer. Med dette ændringsforslag sikres, at også kandidater
udenfor de fire største byer bliver valgt til Hovedbestyrelsen
Stillet af Lone Degn (Århus Nord) og Marie Lassen (Århus Vest)

7.1.4
Hermed et ændringsforslag til HBs forslag 7.51 om valg af
HB
S. 95 linje 22 - 24: Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal, HB-medlemmer der skal vælges“
Ændres til;
Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 20
kandidater til HB“.

Begrundelse

7.1.2
Ændringsforslag til forslag 7.22, 7.23, 7.24, 7.30, 7.48 og 7.49
NYT FORSLAG OM SOLNEDGANGSKLAUSUL:
Uanset hvilket forslag der vedtages om valg af folketingskandidater, vedtages samtidig følgende solnedgangsklausul, dvs at
ændringen af bestemmelsen gennemføres som en forsøgsordning.

„Forslaget gennemføres som forsøgsordning. Konkret betyder
det, at vi vælger folketingskandidater som ovenfor beskrevet til
årsmødet i 2021, 2022 og 2023.
Den valgte hovedbestyrelse får som bundet opgave at evaluere ændringerne og komme med indstilling til årsmødet 2023
om hvorvidt ordningen gøres permanent, om vi går tilbage til
den nuværende ordning eller om der bør vælges en anden løsning. Såfremt der ikke opnås flertal for hverken at gøre ordningen permanent eller at vælge en anden løsning, bortfalder
denne ændring og valg af folketingskandidater kommer fra og
med 2024 igen til at foregå som til årsmøde 2019 og 2020.“

Begrundelse
Det er vigtigt at vi altid gentænker vores politiske arbejde og
afsøger ny måder at få aktiveret medlemmerne af partiet. Samtidig skal vi dog passe på, at vi ikke afskaffer eksisterende procedurer, som virker i dag. Derfor giver det mening at gå forsigtigt
frem og gennemføre forslaget som en forsøgsordning

Dette sikrer at der er mindretalsbeskyttelse i forbindelse med
HB valget. Men vil også sikre at flertallet faktisk får flertal i HB.
Forslagsstilleren er i øvrigt af den opfattelse, at vi bør vælger HB
på årsmødet og ikke ved urafstemningen. Men skulle uheldet
være ude - og HBs forslag blive vedtaget - så vil det med denne
ændring være lidt nemmere at leve med.
Forslagsstiller Ulf V. Olsen (Odense)

7.1.5
Ændringsforslag til 7.48 samordning af forslag vedr. valg
af folketingskandidater 7.25 og 7.29
”kandidatudvalget samles (linie 85) ... linje 89: geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og erhvervs- og alders – og uddannelsesmæssig baggrund.” hver 8. politiker er over 60 år.

Ændringsforslag til 7.52
Valg af folketingskandidater, § 10
S. 96 linje 92: geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og
erhvervs- og alders – og uddannelsesmæssig baggrund.” hver 8.
politiker er over 60 år.
Tilføjelse af aldersspredning:
Der er en skæv alderssammensætning i Folketinget. Kun hver 8.
politiker, eller 24 ud af 179, er over 60 år, mens ældre danskere
over 60 år udgør hele 25 procent af befolkningen.

Stillet af Line Barfod (Ydre Nørrebro)
Stillet af Torben Conrad, kontaktperson for Senior- og ældreudvalget
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7.1.6
Forslagsstillerne til 7.15 stiller følgende ændringsforslag
til UNDERFORSLAGET til forslag 7.51, stillet af Hovedbestyrelsen S. 96 (linje 1 - 10).
Ændringsforslaget er markeret med grønt. Hvis ændringsforslaget vedtages, trækker vi forslag 7.15.
Uanset hvilket forslag der vedtages om HB - valg tilføjes følgende nye bestemmelse i § 7 om årsmødet (og evt. også selvom
der ikke sker ændring i bestemmelsen om HB - valg): „Personer
der opstiller til valg, enten ved urafstemning eller valg på årsmødet skal udarbejde et skriftligt opstillingsgrundlag, der offentliggøres til alle medlemmer i god tid inden afstemningen.
HB-medlemmer, som genopstiller til hovedbestyrelsesvalg, skal i
deres opstillingsgrundlag redegøre for deres stemmeafgivning til
større beslutninger i den forgangne HB-periode. Andre HB-kandidater redegør for, hvordan de ville have stemt til disse. Alle

HB-kandidater redegør for deres holdning til større beslutningsforslag, der er stillet til det forestående årsmøde. HB beslutter,
hvilke emner („større beslutninger“) alle kandidater bedes forholde sig til i deres opstillingsgrundlag. Desuden arrangerer HB
virtuelle muligheder for at der kan stilles spørgsmål til kandidaterne.
Forslag stillet af Susanne Lysholm Jensen, Per Kristensen, Torben
Ankjærgaard, Henning Bentzen, Åge Skovrind alle Roskilde, Rolf Czeskleba Dupont, Patrick Wymer , Ivan Mott, alle Lejre, Jørgen Nielsen og
Pelle Andersen-Harrild begge Frederikssund, Clark Pratt (Odsherred),
Jesper Steppat og Gert Møller begge Århus Øst, Søren Kolstrup, Bente
Borreskov, Birthe Lauridsen, Torben Hansen alle Lolland, Jens Otto
Madsen (Thy-Mors), Helge Bo Jensen, Ebbe Rand Jørgensen, Lene Rygaard Jessen alle Albertslund, Stine Rahbek Pedersen, Mohammad Ali
Abassi, Janne Toft-Lind alle Ballerup, Morten Schjøtt (Faaborg-Midtfyn), Peter Ussing (Rudersdal), Rasmus Keis Neerbek (Allerød)
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8.0 Resultat af vejledende urafstemning om spidskandidater til Folketinget

8.0 RESULTAT AF VEJLEDENDE URAFSTEMNING OM
SPIDSKANDIDATER TIL FOLKETINGET
Urafstemningen er gennemført elektronisk i marts 2020. 44.587 ud af 9.391 medlemmer deltog, hvilket giver en stemmedeltagelse på lige
knapt 49 %. Årsmødet vedtager den endelig kandidatliste efter forslag fra kandidatudvalget.
På hjemmesiden kan man se delresultater for storkredse og afdelinger

Nr.

100

Navn

Antal stemmer

Nr.

Navn

Antal stemmer

1

Rosa Lund, Blågård

2591

26

Jon Burgwald, Vesterbro

712

2

Rune Lund, Nørrebro Park

2339

27

Bruno Jerup, Næstved

668

3

Victoria Ninosca Risbjerg Velasquez, Vesterbro

2144

28

Jonas Paludan, Roskilde

661

4

Søren Søndergaard, Gladsaxe

2042

29

Helge Bo Jensen, Albertslund

624

5

Mai Villadsen, Brønshøj-Husum

1969

30

Sarah Nørris, Esbjerg-Fanø

588

6

Jette Gottlieb, Christianshavn

1672

31

Mehmet Zeki Dogru, Greve-Solrød

566

7

Peder Hvelplund, Hjørring

1641

32

Ditte Stage Kroman, Roskilde

550

8

Søren Egge Rasmussen, Århus Øst

1243

33

Ulf Harbo, Norddjurs

542

9

Poya Pakzad, Vesterbro

1192

34

Fatih Baran, Brøndby

539

10

Anne Hegelund, Århus Vest

1173

35

Hans Jørgen Vad, Århus Vest

535

11

Aida Ammary, Ydre Nørrebro

1164

36

Øjvind Vilsholm, Furesø

525

12

Ibrahim Benli, Herlev

1146

37

Allan Krautwald, Svendborg

518

13

Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus-Nord

1105

38

Jean Thierry, Nordvest

481

14

Astrid Vang Hansen, Aalborg

1098

39

Margit Kjeldgaard, Helsingør

444

15

Maria Temponeras, Skanderborg

1067

40

Mathias Jæger, Odense

443

16

Maja Albrechtsen, Aarhus N

1042

41

Janne Toft-Lind, Ballerup

361

17

Eva Milsted Enoksen, Christianshavn

1010

42

Thue Lundgaard, Halsnæs

340

18

Sinem Demir, Nordvest

979

43

Dorthe Hecht, Tårnby/Dragør

310

19

Mathilde Vinther, Indre Nørrebro – Den røde Firkant

945

44

Martin Graff Jørgensen, Vordingborg

280

20

Jonathan Simmel, Nordvest

892

45

Emil Ulrik Andersen, Østerbro

252

21

Jakob Nerup, Frederiksberg

851

46

Niels Bjarne Lund, Nordfyn

243

22

Anna Berg, Nørrebro Park

777

47

René Rafn, Aarhus Øst

223

23

Louis Jacobsen, Blågård

761

48

Just Worm, Holbæk

156

24

Anja Radeka, Vesterbro

760

49

Jess Haastrup, Rødovre

78

25

Tamara Aroch Rønbach, Ydre Nørrebro

742

Blanke stemmer
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Hovedbestyrelsen foreslår at vi arbejder ud fra denne fordeling af kredse. Den er opdateret efter valgresultatet.

1

København 1

2

Sjælland 1

3

Østjylland 1

4

Københavns omegn 1

5

København 2

6-7
8

Fyn 1 og Nordjylland 1
Nordsjælland

9 - 11

Sydjylland 1, København 3 og Vestjylland

12 - 14

Sjælland 2, København 4 og Østjylland 2

15

Fyn 2

16

Østjylland 3

17

Sydjylland 2

18 -19
20

Sjælland 3 og Københavns omegn 2
Nordjylland 2

Årsmøde 2020

101

9.0 Regnskab og budget

9.0 REGNSKAB OG BUDGET
Fremlæggelse af forslag til budget 2021
Forslaget er i alt væsentligt en fremskrivning af forslaget til det
reviderede budget 2020 ud fra de præmisser, som årsmødet og
efterfølgende HB har lagt:
· Nedskæring på ansatte og aktiviteter, primært Rød+Grøn
· Akkumuleret overskud (frie midler) på minimum 3 mio. kr. ved
udgangen af 2023
· Støtte til Folkebevægelsen svarende til en stilling
· Støtte til Solidaritet på 400.000 kr.
· Samme antal årsværk i landsorganisationen som i 2020
· Minimum 1 mio. kr. i opsparing til valgkamp om året, således
at der i 2023 er 5 mio. kr. til valgkamp Desuden foreslås:
· seks numre af Rød+Grøn (eller evt. flere, afhængig af mulighederne for øvrige besparelser, f.eks. ved at flere overgår fra den
trykte udgave til netversionen),
· 400.000 til kommunalvalget i 2021,
· færre udgifter til øvrige centrale kampagner under kommunalvalget (erfaringer fra sidste kommunalvalg),
· øget budget til årsmøderne, herunder højere deltagergebyr
· rogramseminarer/delegeretkonferencer medregnes som årsmødet har vedtaget.
Det foreslås endvidere, at eventuelt yderligere overskud fra tidligere år bruges til hensættelse til EP-valget, idet der ikke eksplicit er hensat til dette. Der er regnet med ca. 1,5% (op- og nedrundet), løn og husleje dog 2%.
Fremskrivning 2022 og 2023 Ud fra ovenstående forudsætninger. Dog stoppes støtten til Solidaritet i 2022, og der vil igen kun

være afsat midler til 4 numre af Rød+Grøn (eller flere, hvis prisen pr. nummer falder). Følges disse forudsætninger, vil målet
om 3 mio. kr. i 2023 i frie, ikke båndlagte midler være godt og vel
opfyldt. Prognose 2019 Selvom det ser ud som om der bliver et
stort overskud i 2019 i forhold til det forventede på årsmødet
(godt 1,1 mio. kr.), er der ingen grundlæggende ændringer i forhold til den besparelsesplan, der blev vedtaget på årsmødet. I
forhold til det reviderede budget var der allerede medregnet ½
mio. i planen men ikke i prognosen. To medarbejdere stoppede
tidligere end planlagt, hvorfor lønudgifterne bliver mindre, og
øvrige administrationsudgifter er også blevet færre.
Der har været større andel af EU-stof og folketingsstof i
Rød+Grøn, og ikke alle midler til aktiviteter som tilskud til afdelinger, centrale kampagner og kurser og træf er blevet afholdt.
Dertil kommer færre udgifter til ferieforpligtelse og hensættelser
end budgetteret. Resten af det større forventede overskud for
2019 er for størstedelens vedkommende aktiviteter der overføres
fra 2019 til 2020. Slutresultatet i 2023 efter brug af det forventede
overførte overskud er ca. 3,3 mio. kr., altså godt 100.000 kr. mere
end vedtaget på årsmødet. Fremlæggelse af det foreløbige
regnskab for 2019 kommer i det trykte årsmødehæfte i april. Revideret budget 2020 HB har vedtaget er en række justeringer af
budgettet for 2020 på baggrund af større viden om udgifter og
indtægter end i sommers. Af mere substantielle ændringer er:
Overførsler af midler fra 2019 til 2020, herunder et nr. af Rød +
Grøn og delegeretkonferencer/seminarer Frikøb af FU-medlem 5
t/ugen. Her er regnet med hele året Medlemsundersøgelse vedtaget af FU, delvist finansieret af overførte midler Udvidelse af
budgettet til årsmødet grundet prisstigninger.

BUDGETFORSLAG 2021 OG FREMSKRIVNING 2022-2023
Regnskab
2018

Revideret
budget
2019, HB
jan. 2018

Prognose
pr. 31/12
2019

Budget
2020,
ÅM 2019

Rev. budget 2020,
HB feb.
2020

Forslag til
budget
2021

Fremskrivning
2022

Fremskrivning
2023

6.185.253

6.275.000

6.300.000

6.350.000

6.350.000

6.350.000

6.350.000

6.350.000

936.601

1.700.000

1.535.000

950.000

950.000

950.000

950.000

1.700.000

1.652.381

1.815.000

1.865.000

1.848.812

1.888.880

1.757.444

1.685.000

1.715.000

72.436

155.000

155.000

160.000

160.000

165.000

9.057.279

8.209.625

8.209.625

8.332.769

8.455.000

8.578.500

INDTÆGTER
Kontingent
Indsamlet støtte til kampagner og valg
Partiskat folketingsgruppen og andre
Partiskat MEP
Statsstøtte, stemmepenge
Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg
Indtægter fra valgtilforordnede
Salg af merchandise m.v.
Renter og udbytter Rød Fond
Øvrige indtægter/renteindtægter
Indtægter i alt
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8.851.432

9.057.279

410.667

511.173

518.986

526.769

704.154

714.716

725.000

735.000

0

200.000

429.273

0

0

0

0

200.000

113.882

224.000

255.000

125.000

200.000

250.000

200.000

200.000

27.507
2.937

5.000

30.951

30.000

25.000

25.000

10.000

10.000

18.180.659

19.787.452

20.063.926

18.195.206

18.482.659

18.539.929

18.535.000

19.653.500
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UDGIFTER
Årsmøder og delegeretmøder/programseminarer

709.562

800.000

682.070

775.000

950.000

960.000

900.000

910.000

HB, FU og HB's arbejdsgrupper

192.687

245.000

220.500

250.000

325.000

325.000

330.000

335.000

Konflikthåndtering

30.038

50.000

32.898

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Udvalg

117.125

120.000

115.000

140.000

140.000

150.000

150.000

155.000

Faglige netværk

18.876

45.000

15.000

25.000

45.000

25.000

25.000

25.000

Organisation i alt

1.068.289

1.260.000

1.065.468

1.240.000

1.510.000

1.510.000

1.455.000

1.475.000

Løn m.m.

6.588.915

7.375.000

7.375.338

7.165.000

7.105.000

7.270.000

7.400.000

7.550.000

Regionalt løntilskud

925.932

975.000

948.931

985.000

975.000

995.000

1.015.000

1.030.000

Øvrige personale- og aktivistudgifter

311.865

355.000

312.083

370.000

370.000

385.000

390.000

395.000

Husleje, forsikringer, vedligehold m.m.

780.416

934.500

851.433

864.500

870.000

885.000

895.000

910.000

IT- og teleudgifter

170.864

190.000

155.000

185.000

185.000

190.000

195.000

200.000

Øvrig drift

146.405

260.000

143.978

210.000

175.000

185.000

190.000

195.000

57.807

35.000

65.000

50.000

75.000

75.000

80.000

80.000

135.690

120.000

110.000

110.000

100.000

85.000

80.000

75.000

77.250

100.000

100.000

110.000

110.000

110.000

115.000

120.000

451.375

270.000

306.000

280.000

325.000

310.000

315.000

320.000

9.646.519

10.614.500

10.367.762

10.329.500

10.290.000

10.490.000

10.675.000

10.875.000

657.450

900.000

560.000

334.545

505.000

510.000

345.000

350.000

0

400.000

400.000

400.000

400.000

0

Renter og gebyrer inkl. Rød Fond
PBS
Revision
Kartotek/medlemssystem
Administration i alt
Rød+Grøn/kommunikation
Tilskud til netmedie/Solidaritet
Øvrig kommunikation (hjemmeside, SMS m.m.)
Kurser og træf
Kommunalvalg m.m.

0
113.601

135.000

129.693

120.000

155.000

140.000

145.000

150.000

400.858

695.000

341.000

600.000

600.000

610.000

620.000

630.000

0

0

400.000

0

0

0

0

5.000.000

0

0

1.555.450

2.913.598

3.465.000

EU-afstemning/EP-valg

373.582

2.001.418

1.390.212

0

0

0

0

0

Øvrige centrale kampagner og indsatser

186.448

420.000

148.729

250.000

325.000

230.000

240.000

250.000

EU-aktiviteter (=nævnsmidler)

410.667

511.173

630.129

526.769

704.154

714.716

725.000

735.000

Internationale aktiviteter

41.204

90.000

25.000

90.000

60.000

60.000

65.000

65.000

Folketingsvalg

Udgifter EP inkl. løn
Støtte til Folkebevægelsen

0

81.357

0

0

0

0

0

217.026

470.726

470.726

480.000

490.000

495.000
450.000

Andre aktiviteter (folkemøde, kampagner m.m.)

149.690

430.000

272.657

430.000

410.000

295.000

440.000

Tilskud til lokalafdelinger, 1. maj, SUF m.m.

164.762

120.000

155.000

120.000

170.000

150.000

155.000

160.000

Merchandise, materialer m.m.

169.237

275.000

390.533

200.000

325.000

325.000

225.000

225.000

Dobbelt medlemskab SUF
Kontingentandel lokalafdelinger
Medlemskaber af andre org.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.546.900

1.700.000

1.572.700

1.750.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

50.982

75.000

52.419

75.000

65.000

75.000

80.000

80.000

5.820.832

10.266.189

9.431.455

5.367.040

5.939.880

6.139.716

5.680.000

10.340.000

Hensættelser til feriepenge og vikarfond

232.812

75.000

0

110.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Hensættelser FT-valg og EP-valg

426.418

0

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Hensættelser Rød Fond

276.600

20.000

20.000

0

0

0

0

0

-111.143

0

0

0

0

0

110.000

100.000

Øvrige aktiviteter i alt

Overførsel af EU-midler
Afskrivninger

130.651

150.000

110.000

130.000

130.000

130.000

Udgifter i alt

17.602.121

22.385.689

20.883.542

18.176.540

18.919.880

19.319.716

Overført fra hensættelser
RESULTAT
Overført resultat
AKKUMULERET OVERSKUD

578.538

3.170.466

3.170.466

0

0

0

572.229

2.350.850

18.665

-437.221

-779.787

18.970.000 23.840.000
0

3.000.000

-435.000 -1.186.500

3.217.243

3.795.782

3.795.782

4.907.228

6.146.632

5.709.410

4.929.623

4.494.623

3.795.781

4.368.011

6.146.632

4.925.893

5.709.410

4.929.623

4.494.623

3.308.123

9.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGET
Forslag til Budget 2021
Linje 32 om Rød+Grøn/kommunikation sættes op fra 510.000 kroner til 800.000 kroner. Pengene tages af overskuddet fra 2019.
Stillet af Mikael Hertoft (Østerbro)
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TIDSFRISTER ÅRSMØDET 2020
25. SEPTEMBER KL. 10
Frist for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden og budget.

3. OKTOBER KL. 10
Frist for opstilling til intern revisor.
Opstilling sendes til landskontor@enhedslisten.dk

3. OKTOBER KL. 21
Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til folketinget).
Sendes til kandidat20@enhedslisten.dk

Der har været afholdt 4 digitale medlemsmøder om forslag til
vedtægtsændringer, arbejdsplan og hovedforslag. Optagelser
fra møderne kan se her: https://mit.enhedslisten.dk/page/video

