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Detaljeret dagsorden
for årsmøde 2013

Lørdag 27. april kl. 09.00-18.30

Tekst markeret med fed svarer til 1.2 HBs endelige forslag til
dagsorden. Alle tidsangivelser, der ikke er markeret med fed,
er blot ca.-tal, der skal give en nogenlunde fornemmelse af,
hvor meget tid der er til de enkelte punkter. De kan blive rykket, hvis dirigenterne vurderer, at det er nødvendigt.
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Indskrivning
1. Åbningstale og konstituering m.m.
Åbning
Sang: Når jeg ser et rødt flag..
Åbningstale v. Susanne Flydtkjær
Konstituering. (Valg af dirigenter, vedtagelse af
dagsorden, forretningsorden m.m.
Se årsmødehæfte 3, s. 8-9) Stillingtagen
til afvisning af indkomne forslag.
2. Den politiske situation, hovedbestyrelsens
beretning, folketingsgruppens beretning
og debat (Se årsmødehæfte 3, s. 10)
Herunder behandles også forslag 7.1 Enhedslisten
og regeringen samt ÆF 7.1.1 og 7.1.2
(Se årsmødehæfte 3, s. 40)
HB-beretningen v. Signe Færch
FT-beretning v. Johanne Schmidt-Nielsen
Lovudvalgets beretning
Debat om beretning og den politiske situation
Politisk indslag
7.1 Enhedslisten og regeringen samt ÆF 7.1.1 og 7.1.2
Indledning v. forslagsstillere til forslag 7.1 Enhedslisten og regeringen
Debat
Afstemning
Præsentation af de udenlandske gæster
v. Flavia Oregon
Introduktion til workshops v. Christine Lundgaard
Sang: Lærernes fejde
Aftensmad
3. Organisationsudvikling – workshops
og café-seminarer
(Se årsmødehæfte 3, s. 22)
Mulighed for at kandidatudvalget mødes. Kandidatudvalgs-medlemmer deltager således ikke i
workshoppene.
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11.30
11.50
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13.00
13.05
13.15
13.15-14.30
14.30
14.35
15.15
15.30-15.45
15.45-17.15
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4. Kommunalvalg 2013
(Se årsmødehæfte 3, s. 23)
Sang: Hjertestop m. Lockout Kings
Indledning v. Bruno Jerup
Debat
Afstemning
Det nye røde landkort
Tale v. Mikkel Warming
5. EU-parlamentsvalg i 2014
(Se årsmødehæfte 3, s. 25-26)
Politisk indslag
Indledning v. Per Clausen (5.1)
og Jakob Lindblom (5.2)
Debat
Summemøder ved bordene
Afstemning
Præsentation af indsamling v. Nikolaj Villumsen
Tale v. Sara Vázquez Galan fra PAH (Platforma
de Afectados por la Hipoteca, Malaga, Spanien)
Frokost
6. Principprogram
(Se årsmødehæfte 3, s. 33)
Herunder behandles også forslag 7.13 Forslag ang.
principprogram samt ÆF 7.13.1 (Se årsmødehæfte 3, s. 54)
Hilsen til Island
Politisk indslag
Introduktion til tema-debatter v. Janne Gleerup
(Se årsmødehæfte 3, s. 35-39)
Tema-debatter i mindre fora
Indledning til debat om 6.1 ved Stine Brix
Indledning ved forslagsstiller til 7.13
Debat og afstemning
Kulturelt indslag
Pause
7. Indkomne forslag
(Se årsmødehæfte 3, s. 40)
Forslag til behandling:
7.2 Forslag til udtalelse om demokrati samt
ÆF 7.2.1 – 7.2.13
Indledning v. forslagsstillere
7.3 Forslag til udtalelse om demokrati
og revolution samt ÆF 7.3.1 og 7.3.2
Indledning v. forslagsstillere
Debat
Afstemning
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Lørdag 27. april fortsat
16.35
7.10 Forslag om netavis samt ÆF 7.10.1
Indledning v. forslagsstillere
Indledning v. HB-repr. Ole Donbæk
Debat
Afstemning
16.55
7.11 Enhedslisten vest for hovedstaden skal styrkes
Indledning v. forslagsstillere
Indledning v. HB-repr. Lasse Olsen
Debat
Afstemning
17.05
7.12 Forslag om bedre præsentation af kandidater
samt ÆF 7.12.1
Indledning v. forslagsstillere
Indledning v. HB-repr.
Debat
Afstemning
Forslag, hovedbestyrelsen anbefaler
udgår fra dagsordenen:
7.4 Enhedslisten – heldagsskolen og pædagogikken
7.5 Folkeskolen og pædagogisk praksis
7.6 Forslag om pædagogisk program
7.7 Enhedslisten vil forbyde køb af seksuelle ydelser
7.8 Enhedslisten ønsker en solidarisk prostitutionspolitik
7.9 Forslag om lokal valuta og timebanker
7.14 Forslag til det nye principprogram
7.15 Forslag til det nye principprogram
17.15-18.15
8. Vedtægter
(Se årsmødehæfte 3, s. 55-57)
Forslag til behandling:
8.1 Gennemgang af vedtægterne, herunder:
8.1.1 Der indføres stk-betegnelser i alle længere §’er
8.1.2 Rent sproglige rettelser
8.1.3 Sproglige præciseringer
8.1.4 Juridiske præciseringer som følge af praksis
8.1.5 Flere kandidatlister
8.1.6 Enklere rotationsordning
8.1.7 Lovudvalget skifter navn
17.15
Indledning v. Line Barfod/Pernille Skipper
17.30 – 17.40
Politisk indslag
Debat
Afstemning
18.10
Uddeling af Græsrodsprisen v. Malene V. Kjer,
Rød Fond
18.20-18.30 Fremlæggelse af kandidatudvalgets
indstilling
18.30-20.00 Middag
20.00-02.00
Musik og fest
20.00–20.30
Oktoberkoret afslutter middagen med en lille
koncert.
20.30–22.00
Rød Stue spiller Vinyl med protestsange – 70’erstil
22.00–23.00
Linus E spiller pop
23.00–02.00
Rosa Lux spiller mere pop

Søndag 28. april kl. 9.00-13.00
09.00-09.45

09.25
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9. Vedtagelse af kandidatliste
Sang: Kringsatt af fiender
Fremlæggelse af evt. alternative forslag
og afstemning
Udlevering af stemmesedler til HB-valg
10. HB-valg
International hilsen v. Fayik Yagizay fra The Peace
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09.30-09.40
09.45-10.45

10.45-11.45
10.45

11.30-11.40
11.40
11.45-12.40
11.45-11.55
11.55

12.30

12.40-13.00

and Democracy Party (BDP) Tyrkiet/Kurdistan
Hilsningstale fra SUF v. Jannis Tsatsaris
og Signe Sofie Lund Jensen
8. Vedtægter, fortsat
(Se årsmødehæfte 3, s. 66)
Forslag til behandling:
8.2 ÆF til §6 Hovedbestyrelsen. HB til urafstemning
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
8.3 ÆF til §6 Hovedbestyrelsen. Regionsvalgte
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
8.4 ÆF til §6 Hovedbestyrelsen Provinskandidater
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
8.5 ÆF til §6 Hovedbestyrelsen. HBs suppleantliste samt ÆF 8.5.1
Indledning v. forslagsstiller
8.6 ÆF til § 6 Hovedbestyrelsen. Årsmødevalgte
ansatte
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
8.7 ÆF til §8 Folketingskandidater. Provinskandidater
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
8.8 ÆF til §8 Folketingskandidater. Urafstemning
i forb. m. valg
Indledning v. forslagsstiller
8.9 ÆF til §11 Rotationsordning. Fra 2 til 4 år
Indledning v. forslagsstiller
8.10 ÆF til §11 Rotationsordning. Ansatte samt
ÆF 8.10.1
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
8.11 ÆF til §12 Partiskat og økonomi (5 forslag)
Indledning v. forslagsstiller
Indledning v. HB-repr.
Debat
Afstemning
11. Arbejdsplan
(Se årsmødehæfte 3, s. 87)
Indledning v. Christine Lundgaard/Brian Skov
Nielsen
Debat
Afstemning
Hilsningstale fra Folkebevægelsen mod EU
v. Søren Søndergaard
Afslutning af indsamling
12. Regnskab og budget
(Se årsmødehæfte 4)
Indledning v. Bruno Jerup
Kritisk revisors beretning v. Thomas Egholm
Debat
Afstemning
13. Præsentation af valg af kritisk revisor
og til Rød Fond og lovudvalget
Der er kun opstillet det antal der skal være til kritisk revisor, lovudvalget og Rød Fond, og de opstillede vælges derfor ved fredsvalg.
Praktisk information
Afslutningstale v. Nikolaj Villumsen
Præsentation af det valgte HB
Afsyngning af Internationale

EU-afstemning

Stemme- og mandatudvalg:
Merete Pedersen, Vesterbro, Hans Irgens Hansen, Vesterbro, Tobias Holst, Blågård, Kira Vinberg, Østerbro, Astrid Vang Hansen, Frederiksberg, Bettina Engler, Kalundborg, Fatima Hachem, Østerbro
Udvalget får sekretærbistand fra Line Hjarsø

1.3.1 ÆF til Forretningsorden
Tilføjelse til punkt 1 om dirigenter:

“Dirigenterne har ansvaret for at deltagerne holder sig til det emne,
der er til debat.”
Begrundelse:
Vi har en presset dagsorden med mange ting der skal diskuteres og
derfor må vi bruge vores tid bedst muligt.
Sidste år blev et enslydende ændringsforslag vedtaget og det er
min opfattelse at det gik OK.
Tidligere har vi haft folk der har brugt deres taletid til at tale om
andet end det der er på dagsordenen og det synes jeg er ukammeratligt, spild af tid og dirigenterne bør gribe ind overfor det.
Stillet af Patrick Kristiansen, Ydre Nørrebro.

1.3.2 ÆF til Forretningsorden
Punkt 6.

2. afsnit, sætningen i parentesen ændres til: “(dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 2 minutter).”
Begrundelse:
En taletid på et minut er urimelig for os amatører og politiske aktivister som aldrig har været på kommunikationskursus og lært at udtrykke os i en linje sætninger.
1 minuts taletid indebærer, at meget af det, som bliver sagt fra talerstolen fremstår uforståeligt for de fleste og i værste fald som noget sludder, eftersom taleren meget sjældent får afsluttet sin argumentation.
Derfor: Hellere færre, men forståelige indlæg frem for mange og
uforståelige.
Stillet af Niels Henrik Nielsen, Østerbro, Anna Rytter, Østerbro, Karl
Aage Jakobsen, Østerbro, Asger Øman Østerbro

5. EU-parlamentsvalg i 2014

Der er kommet yderligere statistiske indvendinger til undersøgelsen, men disse er ikke medtaget i talmaterialet. De kan fås ved henvendelse i landskontorets info-bod på årsmødet.
En fintælling af den vejledende urafstemning om EU-opstilling
har ført til en mindre justering af urafstemnings-resultatet. Det endelige urafstemnings-resultat kan ses her i næste spalte.
Et A3-ark med det samlede, endelige EU-resultat for alle afdelinger efter fintællingen kan fås ved henvendelse i landskontorets info-bod på årsmødet.

Resultatet i %		
I alt

Blanke stemmer

Tilføjelse:

100 47,47 49,31

3,22

		 1521

Ja-stemmer

1.3 Forretningsorden for Enhedslistens
årsmøde 2013

Nej-stemmer

Antal delt.
i EU-afstemning

Rettelser og tilføjelser
til årsmødehæfte 3

722

750

49

9. Vedtagelse af kandidatliste

En fintælling af den vejledende urafstemning om FT-kandidater har
ført til en mindre justering af urafstemnings-resultatet. Det endelige urafstemnings-resultat kan ses her:

		
Medlemmer i alt
Stemmer i alt
9582
1539

% af
medlemmer
16,06

		Antal
		
stemmer i urPlacering og navn		
afstemningen
1
Pernille Skipper
974
2
Johanne Schmidt-Nielsen
922
3
Christian Juhl
870
4
Stine Brix
775
5
Søren Søndergaard
751
6
Finn Sørensen
601
7
Pelle Dragsted
575
8
Nikolaj Villumsen
570
9
Rosa Lund
445
10 Henning Hyllested
440
11 Jakob Sølvhøj
393
12 Maria Reumert Gjerding
376
13 Søren Egge Rasmussen
276
14 Eva Flyvholm
272
15 Jørgen Arbo-Bæhr
272
16 Anna Rytter
266
17 Pia Boisen
266
18 Jonathan Simmel
264
19 Helge Bo Jensen
240
20 Rasmus Vestergaard Madsen
236
21 Peder Hvelplund
210
22 Line Hjarsø
206
23 Mikael Hertoft
197
24 Gunna Starck
196
25 Hans Jørgen Vad
192
26 Bruno Jerup
176
27 Jeanne Toxværd
176
28 Lars Dohn
174
29 Rune Møller Stahl
155
30 Jean Thierry
154
31 Jens Wenzel Andreasen
145
32 Allan Krautwald
124
33 Lene Rygaard Jessen
123
34 Margit Kjeldgaard
121
35 Christian Gorm Hansen
99
36 Vibeke Syppli Enrum
82
37 Solveig Munk
69
38 Charlotte Abildgaard
66
39 Dahir Jama Roobleh
56
40 Mikkel Andersen
51
41 Torben Kjær
49
42 Bente Lerche-Thomsen
47
43 Maria Ciccia Smidl
46
44 Jan Michaelsen
43
45 Namdar Khezri
40
46 Lone Bording
37
47 Bodil Waagensen
36
48 Peter Kjær
28
49 Ole V. Hansen
23
50 Chris Cort Jørgensen
15
51 Carsten Oddershede
14

% af afgivne
stemmer
63,29
59,91
56,53
50,36
48,80
39,05
37,36
37,04
28,91
28,59
25,54
24,43
17,93
17,67
17,67
17,28
17,28
17,15
15,59
15,33
13,65
13,39
12,80
12,74
12,48
11,44
11,44
11,31
10,07
10,01
9,42
8,06
7,99
7,86
6,43
5,33
4,48
4,29
3,64
3,31
3,18
3,05
2,99
2,79
2,60
2,40
2,34
1,82
1,49
0,97
0,91

Et A3-ark med det samlede, endelige urafstemnings-resultat for
alle afdelinger efter fintællingen kan fås ved henvendelse i landskontorets info-bod på årsmødet.
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12. Regnskab og budget

Der var fejl i det regnskab, som blev bragt i årsmødehæfte 3. Det endelige regnskab og budget ses her.

Vedtaget af årsmødet 2012

Regnskab 2012

Budget 2012
revideret af HB
november

Budget 2013

Indtægter				
Kontingent

		

5.153.952

5.200.000

5.356.000

Støtte til folketingsvalgkamp			

0

0

0

Indsamling til valg (1kr-om-dagen)			

904.161

300.000

300.000

Partiskat folketingsgruppen			

1.116.638

1.096.848

1.100.000

Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre			

68.643

64.744

0

Statsstøtte			

6.868.940

6.872.478

7.000.000

Statsstøtte til EU-oplysning			

479.153

479.153

490.000

Diverse/ Div. støtte

0

0

Overført fra hensættelser til kommunevalg

		

0

0

250.000

Overført fra hensættelser folketingsvalg

		

0

0

0

Overført fra hensættelser medie/propaganda

		

0

0

0

Overførte EU-midler

		

0

0

0

Overført fra vikarfond

		

0

0

0

Indtægter på Rød+Grøn

		

5.700

24.963

26.000

Indtægter på salg af kopier

		

10.619

19.283

20.000

Indtægter fra valgtilforordnede

		

7.690

0

0

Renteindtægter

		

15.127

30.000

30.900

Indtægter i alt 			

14.630.623

14.087.470

14.572.900

Regnskab 2012 – status

Regnskab 2012 – status

Aktiver		

Passive		

Kasse

Eu oplysningmidler overført til næste år

Driftskonto
Girokonto
Aftaleindskud
DIPD konti
Fri opsparing

816

58.145

221.417

Skyldig skat m.v.

33.307

4.153

Skyldig pension

82.798

2.000.592
230.965

Hensat til valg

1.047.480
400.000

Hensat til Kommunalvalg 1/1-2012

100.000

Tilgodehavender

600.854

mellemregning, DIPD

200.963

Mellemregning. Enh.listen Kbh, SAP m.fl

106.276

Mellemregning, SUF, Chr,Borg m.fl.

Deposita

158.372

Skyldige omkostninger

Aktiver i Rød Fond
Driftsmateriel og inventar
Aktiver i alt

26

Rød Fond

1.047.480
434.595
4.805.546

Personalekassen
Feriepengeforpligtelse
Afdelingernes tilgodehavender
Forud modtaget kontingenter
Gæld i alt
Egenkapital primo
Årets resultat
Passiver i alt
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147.847
248.708
9.194
628.231
1.354.221
85.330
4.396.224
384.509
24.813
4.805.546

Vedtaget af årsmødet 2012

Regnskab 2012

Budget 2012
revideret af HB
november

5.882.944

5.874.428

Udgifter
Løn m.m. inkl. efterud			
Kørsel ansatte		

5.938.395

49.349

144.000

148.320

238.542

260.000

267.800

Porto, netto

		

Kopiudgifter

		

34.881

83.625

86.134

Husleje mv.

		

834.175

744.439

766.773

Papir, kuverter, avise

		

50.456

100.000

103.000

Lokaleindretning samt EDB inkl, provinskontor

		

913.720

900.000

130.000

Telefoni, sms, m.v.

		

176.997

110.000

113.300

Kontorartikler

		

42.316

50.000

51.500

Rejser, transport, taxa, HB, FU + udvalg

		

312.246

Rød+Grøn

		

Kampagner og materialer

		

Annoncer

		

103.460

30.000

30.900

Årsmøder

		

625.093

600.000

618.000

EU-oplysning

		

421.008

479.153

493.528

Seminarer og konferencer

		

461.627

181.000

186.430

Dobbeltmedlemskab SUF

		

116.300

120.000

123.600

Diverse medlemskaber

		

50.561

7.108

7.321

		

50.000

51.500

HB-møder

Medlemskab af European Left Party

100.000

103.000

150.000

154.500

683.140

650.000

669.500

506.037

400.000

412.000

Støtte til div. arr.

		

50.991

3.000

3.090

Kontingentandel lokalomr.

		

1.701.900

1.600.000

1.648.000

Støtte til lokalområder og SUF

		

126.291

60.000

61.800

Revision

		

76.000

50.000

51.500

Hensat til valgfond

		

400.000

500.000

500.000

Hensat til komm.valg /valg

		

50.000

0

		

40.000

41.200
700.000

Hensat til vikarfond
Hensatte EU-midler

		

58.145

Kommunevalg

		

300.381

400.000

Folketingsvalgkamp

		

77.013

0

Hensat til tab på debitorer

		

Diverse, småanskaffelser og bøger

		

Gebyrer

		

291.482

200.000

206.000

Udgifter i alt

		

14.605.810

13.937.754

14.068.120

100.000

500.000

Resultat

		

24.813

49.716

4.780

Egenkapital herefter

		

409.322

434.225

414.102

Hensat til Rød Fond

400.000
4.223			
16.532

Buffer

1.000

1.030

Årsmøde 2013
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Revideret
budgetforslag
2013

Budgetforslag
2013

6.150.000

6.250.000

Indtægter:
Kontingent

		

Indsamlet støtte til valgkamp (1,- kr. om dagen)

		

900.000		

Indsamling til kampagner og aktiviteter
Partiskat folketingsgruppen

		

1.000.000

1.100.000

1.100.000

		

Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre					
Statsstøtte		
Statsstøtte til EU-oplysning

		

7.000.000

7.000.000

475.000

475.000

Diverse/ Div. støtte						
Overført fra hensættelser til kommunevalg		

		

600.000

Overført fra hensættelser folketingsvalg

		

50.000

Overførte EU-midler

		

55.000

75.000
180.000

Overført fra vikarfond/ modtaget fra barselsfond						
Indtægter på Rød+Grøn		
Indtægter på salg af kopier

		
		

Indtægter fra valgtilforordnede

30.000

30.000

25.000

25.000

			

Renteindtægter

			

60.000

65.000

Indtægter i alt

			

16.445.000

16.200.000

Revideret
budgetforslag
2013

Budgetforslag
2013

		

1.000.000

1.000.000

			

165.000

256.000

Udgifter
Årsmøder		
Lokaleleje
Lyd og lys
Underholdning m.m.
Hovedbestyrelsen

FU Seminar						

Forplejning						
Politiske udvalg

			

32.000

Faglige netværk

			

12.000

38.000
14.000

FU

			

35.000

38.000

Politisk system i alt

		

1.244.000

1.346.000

Løn og Pension			

6.142.000

6.255.000

Efteruddannelse			

85.000

90.000

Personalepleje			

25.000

25.000

Forsikringer 			

50.000

55.000

Husleje Studiestræde			

637.000

647.000

Husleje Provinskontor

			

30.000

30.000

EL

			

36.800

36.800

EDB drift

			

50.000

55.000

EDB/ AV udstyr indkøb

			

175.000

100.000

Personalekørsel

			

50.000

50.000

Porto

			

285.000

285.000

Papir, kuverter m.v.

			

85.000

85.000

Telefon, fax m.v.

			

125.000

130.000

Kontorartikler

			

60.000

60.000

Kopiudgifter

			

80.000

80.000

Småanskaffelser

			

25.000

25.000

Vedligehold lokaler,møbler m.v.

			

135.000

120.000

Revision

			

60.000

62.000

Renter og gebyrer m.v

			

2.500

3.000

Betaling til PBS

			

285.000

295.000
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Revideret
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2013

Budgetforslag
2013

Landsorganisation i alt

			

8.423.300

8.488.800

Rød+Grøn

			

675.000

685.000

Hjemmeside, Afdelingsnyt, Netforum

			

45.000

60.000

Kartotek + SMS m.v.

			

40.000

45.000

		

760.000

790.000

Intern kommunikation i alt
Job og Dagpenge kampagne

			

100.000		

Kommunalvalg 				
Folketingsvalg

840.000

			

58.000

75.000
20.000

Pride

			

20.000

medlemskampagne

			

45.000

50.000

Seminarer og konferencer

			

368.000

400.000

Tilskud til afdelinger og SUF

			

130.000

130.000

materialer

			

20.000

20.000

Andre materialer, merchandise			

35.000

35.000

EU-Aktiviteter			

350.000

655.000

Internationale aktiviteter			

75.000

75.000

Folkemøde på Bornholm			

100.000

100.000

Anden Rejserefusion			

40.000

40.000

Diverse			

125.000

125.000

2.306.000

1.725.000

Aktiviteter i alt		
Dobbelt medlemskab af SUF			

120.000

130.000

Kontingent andel til lokalafdelinger			

1.915.000

2.000.000

European Left			

38.000

45.000

Andre medlemsskaber			

15.000

15.000

		

2.088.000

2.190.000

Hensættelser i hht. ferielov m.v. 			

Medlemskaber mv. i alt

50.000

50.000

Hensættelser til EDB Indkøb			

25.000

50.000

Hensættelser til vikarfond			

40.000

40.000

25.000

50.000

Hensættelser til vedligehold			
Politiske hensættelser:
Hensættelser til valgfond

			
			

Hensættelser til Rød Fond			
Hensættelser til EU aktiviteter
Hensættelser i alt
Udgifter i alt

600.000

800.000

400.000

			
		
		

180.000		
1.320.000

990.000

16.141.300

15.529.800

Resultat

		

303.700

670.200

Egenkapital herefter

		

713,022

1.383.222
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FT-kandidater (uden afdelingerne Østerbro,

Om urafstemningen

Amager Vest og Brønshøj-Vanløse)

Forretningsudvalget gennemfører hvert år en stikprøvekontrol af
urafstemningens optællinger. FU har ved sin rutinemæssige stikprøvekontrol af urafstemningsresultatet i år konstateret forskellige uregelmæssigheder, der har vidt forskellige årsager. Nogle har
afgivet stemme uden at have betalt kontingent, nogle har fremvist
kvittering for indbetalt kontingent uden at betalingen ses registreret, andre har stemt i anden afdeling end deres egen.
I de fleste afdelinger er sådanne ugyldige stemmer blevet sorteret fra. Afdelingerne Amager Vest, Brønshøj-Vanløse og Østerbro er
kommet til at tælle ugyldige stemmesedler med i det endelige resultat. Da de ugyldige stemmesedler ved en fejl er blevet blandet sammen med de gyldige, har det ikke været muligt at trække dem ud af
afstemningen.
FU har valgt at se bort fra disse uregelmæssigheder ved den endelige offentliggørelse af urafstemningsresultatet, men har samtidig besluttet, at årsmødet til orientering også skulle have en version af urafstemningsresultaterne, hvor de tre afdelingers resultater ikke er talt
med. Resultatet ses nedenfor. Det skal bemærkes, at det kun drejer sig
om 6 ugyldige urafstemnings-deltagere i alt ud af et samlet deltagerantal på henh. 1.528 (EU-afstemningen) og 1.539 (FT-afstemningen) .
I nedenstående opgørelse er urafstemnings-resultaterne fra de
tre afdelinger udeladt af det endelige resultat, dvs. der er trukket
henh. 119 (EU-afstemningen) og 121 (FT-afstemningen) stemmesedler fra.

Nej-stemmer

Blanke stemmer

Resultatet i %		

100 47,05 49,68

3,26

I alt			 1409

Ja-stemmer

EU-afstemning

Antal delt.
i EU-afstemning

EU-afstemnig (uden afdelingerne Østerbro,
Amager Vest og Brønshøj-Vanløse)

663

700

46

Trukkede forslag
Forslagsstillerne har trukket forslag 7.4 Enhedslisten – helhedsskolen og pædagogikken og forslag 7.5 Folkeskolen og pædagogisk praksis.
Forslagsstilleren har trukket forslag 8.11 ÆF til §12 Partiskat og økonomi (5 forslag).
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Medlemmer i alt
Stemmer i alt
9582
1418

% af
medlemmer
14,80

Antal
stemmer i
urafstemningen
918
866
822
727
704
559
533
528
421
410
364
345
262
261
249
244
239
228
224
217
200
185
182
174
170
170
166
164
139
137
136
117
110
109
90
76
65
60
53
51
45
45
43
41
39
34
34
25
21
15
13

% af afgivne
stemmer
64,74
61,07
57,97
51,27
49,65
39,42
37,59
37,24
29,69
28,91
25,67
24,33
18,48
18,41
17,56
17,21
16,85
16,08
15,80
15,30
14,10
13,05
12,83
12,27
11,99
11,99
11,71
11,57
9,80
9,66
9,59
8,25
7,76
7,69
6,35
5,36
4,58
4,23
3,74
3,60
3,17
3,17
3,03
2,89
2,75
2,40
2,40
1,76
1,48
1,06
0,92

		
Placering og navn		
1
Pernille Skipper
2
Johanne Schmidt-Nielsen
3
Christian Juhl
4
Stine Brix
5
Søren Søndergaard
6
Finn Sørensen
7
Pelle Dragsted
8
Nikolaj Villumsen
9
Rosa Lund
10 Henning Hyllested
11 Jakob Sølvhøj
12 Maria Reumert Gjerding
13 Søren Egge Rasmussen
14 Jørgen Arbo-Bæhr
15 Eva Flyvholm
16 Pia Boisen
17 Jonathan Simmel
18 Rasmus Vestergaard Madsen
19 Anna Rytter
20 Helge Bo Jensen
21 Peder Hvelplund
22 Line Hjarsø
23 Gunna Starck
24 Hans Jørgen Vad
25 Bruno Jerup
26 Mikael Hertoft
27 Lars Dohn
28 Jeanne Toxværd
29 Jean Thierry
30 Rune Møller Stahl
31 Jens Wenzel Andreasen
32 Allan Krautwald
33 Lene Rygaard Jessen
34 Margit Kjeldgaard
35 Christian Gorm Hansen
36 Vibeke Syppli Enrum
37 Solveig Munk
38 Charlotte Abildgaard
39 Dahir Jama Roobleh
40 Mikkel Andersen
41 Maria Ciccia Smidl
42 Torben Kjær
43 Bente Lerche-Thomsen
44 Jan Michaelsen
45 Namdar Khezri
46 Bodil Waagensen
47 Lone Bording
48 Peter Kjær
49 Ole V. Hansen
50 Chris Cort Jørgensen
51 Carsten Oddershede

Årsmødets internationale gæster
Tag godt imod de internationale gæster

Fredag
19.00 Velkomst og sammentræf for de international gæster: Nikolaj Villumsen (MF) byder velkommen og fortæller om den aktuelle politiske situation, herunder, hvordan
Enhedslisten forholder sig til den parlamentariske situation. Nikolaj introducere endvidere til de vigtigste politiske
emner under årsmøde. Søren Søndergaard (EU parlamentariker og folketingskandidat i Enhedslisten) fortæller om
Enhedslistens holdning til EU og aktuelle Europa-politiske
spørgsmål. (Lokale: Mødelokalet).

Mød de internationale: Det internationale hjørne
på årsmødet

Lørdag
13.30 Udflugt A for de internationale gæster, rundvisning
på Frihedsmuseet.
15.30 Udflugt B for de internationale gæster, byvandring.
17.15 Internationale workshops
• Kampen for demokrati og mod undertrykkelse,
Oplæg fra Swaziland og Palæstina (Lokale: Mødelokalet).
• Krisen i Europa - med gæster fra Sydeuropa
(Lokale: Grupperum 4).

Enhedslisten har igen i år glæden af at byde velkommen til en lang
række internationale gæster under årsmødet. Samarbejdspartnere,
venskabspartier og projektpartnere fra vores samarbejdsprojekter
i Swaziland og Palæstina er på besøg. Årsmødet er en god mulighed
for at møde vores internationale samarbejdspartnere og høre mere
om kriseprotester i Sydeuropa, udviklingen i Kurdistan, modstand
mod besættelse i Vestsahara og Palæstina, organisatoriske og aktivistiske erfaringer i andre partier, og meget mere.

Kom på besøg i det internationale hjørne i cafeen. Her kan du møde vores internationale gæster og læse mere om, hvem de er, hvor de kommer fra og hvad du kan lære af dem. Du kan også læse mere om vores
internationale projekter og kampagner ude i verden og herhjemme.
Ønsker du at holde et særskilt møde med nogle af de internationale, så kontakt endelig Flavia Oregon (24 62 30 28, flavia@enhedslisten.dk) eller Anne Rehder (24 52 41 43, anne@enhedslisten.dk).

Internationalt program

Sideløbende med det officielle program, foregår der en række aktiviteter med og for de international gæster. Alle andre er meget velkomne til at deltage.
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Internationale gæster
Rødt, Norge
Mari Eifring
Partisekretær. Ekspertise: organisering, strategi, EU
			
og fagforeninger.
		
Fredrik Vindheim Sand
Medlem af arbejdsudvalget. Ekspertise: boligpolitik,
			
studenterbevægelse, strategi.
Sortu, Baskerlandet
Gorka Elejabarrieta
Ansvarlig for internationale relationer.
		
Igor Zulaika
Sortu’s europæiske kontor og ansvarlig for Skandinavien.
			
Ekspertise: konfliktløsning og selvbestemmelse.
Iraqi Communist Party (ICP) - Irak
Nayzak Alsaraf
Repræsentant i DK
POLISARIO, Vestsahara
Abba Malainin
Repræsentant i DK
Izquierda Anticapitalista, Spanien
Jorge Sancho Caparrós
Medlem af det regional lederskab i Madrid.
			
Ekspertise: Europæisk revolutionær historie
			
og studenter bevægelser.
Gauche Unitaire, Frankrig
Vincent Boulet
Ansvarlig for internationale relationer.
			
Ekspertise: europæiske spørgsmål, relation mellem
			
partier og sociale bevægelser.
Al Massar, Tunesien
Hedi Sraieb
Ekspertise: økonomi og udvikling.
Communist Party of Finland (SKP)
Sippo Kähmi
Journalist på partiets ugeblad
Bloco de Esquerda, Portugal
José Gusmão
Med. af politisk forretningsudvalg og hovedbestyrelse.
			
Ekspertise: Økonomi og europæisk politik.
Vänsterpartiet, Sverige
Sara Mohammadi
Medlem af partistyrelsen.
			
Ekspertise: Anti-racisme og feminisme.
Australian Socialist Alliance
Tony Iltis
Skriver for partiets avis Green Left Weekly
			
om international politik. Aktiv i flygtninge
			
og Palæstina bevægelse.
Left Alliance, Finland
Jussi Saramo
Ans. for den økonomiske politik samt intern
			
kommunikation.
Den irske GUE-NGL delegation /
Finighn Kelly
Parlamentarisk assistent, den irske GUE-NGL delegation.
The Socialist Party, Irland		
Medl. af ledelsen af partiet. Interesseområder:
			
mobilisering af int. arbejderbevægelse imod
			
nedskæringspolitik, samt regeringsstøtte/deltagelse.
Den danske GUE-NGL delegation
Henrik Bang Andersen
Leder af kontoret for den danske GUE-NGL delegation.
			
Ekspertise: EU, økonomiske styring og handelspolitik
			
i EU, Eurokrise og europæiske sociale bevægelser.
European Left / The French communist party Gilles Garnier
Ekspertise og interesseområder: Europa og EU, kvinder
			
og LGBT-rettigheder, samt narkopolitik.
The Democratic Front for the Liberation)
Georgette Rashmawi
Repræsentant i DK
of Palestine (DLFP 			
Egyptiske Socialistparti
Mamdouh Habashi
Medstifter af partiet. Ekspertise: den politiske situation
			
i Egypten og regionalt, politisk islam, den globale krise
			
og det arabiske forår.
Dutch Socialist Party (SP), Holland
Niels Jongerius
SP’s Eurogruppe. Koordinator for kommunikation
			
og aktivisme.
Die Linke, Tyskland
Dominic Heilig
Politolog og journalist, og medlem af direktionen.
Democratic Party of Iranian Kurdistan (PDKI)
Saeed Soltanpour
Repræsentant i DK
		
Hejar Dashti
Repræsentant i DK
BDP - The Peace and Democracy Party,
Fayik yagizay
Repræsentant ved Europarådet. Interesseområder:
Turkiet/Kurdistan		
international politik, kulturelle og sociale aktiviteter.
PAH Malaga, Spanien
Sara Vázquez Galan
Har været med til at starte PAH Malaga, hvor hun
			
arbejder med advokat bistand.
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Dr. Roger Corbacho
Chargé d’Affaires, Medlem af PSUV
Den Venezuelanske Ambassade i DK			
Movimiento al Socialismo (MAS),
Eugenio Poma Añaguaya
Ambassadør, Medlem af MAS. Ekspertise: Uddannelse,
Bolivias Ambassade i DK		
oprindelige folk, menneskerettigheder.
The Palestinian People’s Party (PPP),
Azeez S. Attawna
Med i ungdomsorganisationen
Palæstina
Betra Y. H. Ziada
Med i ungdomsorganisationen
The Democratic Front for the Liberation)
Jamal Khaleef
Med i ungdomsorganisationen
of Palestine (DFLP
Alaa Jaffal
Med i ungdomsorganisationen
The Palestinian Democratic Union (FIDA),
Rateeba Abu Ghosh
Med i ungdomsorganisationen
Palæstina
Majd A. M. Samhan
Med i ungdomsorganisationen
PUDEMO, Swaziland
Mdumseni Mfanafutsi
International sekretær
		
Linus Mavimbela		
12 Årsmøde 2013

Årsmøde indsamling: Enhedslisten
støtter spansk boligbevægelse

Enhedslisten skød i midten af marts en forårskampagne i gang til
støtte for den spanske boligbevægelse PAH - Platformen for folk
der påvirkes af deres lån (Platforma de Afectados por la Hipoteca).
PAH er en folkelige bevægelse, der arbejder på at stoppe boligudsættelser og sikre retten til bolig. Årsmødeindsamlingen i år går til
PAH og Sara Vázquez Galan fra PAH Malaga besøger årsmødet.
PAH fik momentum under Indignados 15-M mobiliseringen og
har i dag platforme i mere end 40 byer. PAH organiserer hundredvis af direkte aktioner for at stoppe boligudsættelser og bevægelsen har desuden besat fire tomme bygninger ejet af bankerne omkring Barcelona, hvor de tilbyder husly boligløse. Boligboblen tvang
spanierne til at optage uholdbare store boliglån, og den efterfølgende økonomiske krise, som i dag har skabt en arbejdsløshed på 25 pct.
- 50 pct. blandt unge - betyder, at mange ikke kan afdrage på lånene og bliver sat på gaden. Siden 2008 er der foretaget over 371.000
tvangsfuldbyrdelsessager. Udover at støtte op om PAH er formålet
med Enhedslistens kampagne at sætte fokus på EU’s fejlslagne nedskæringspolitikker, bankernes absurde grådighed og situationen i
Spanien. Kampagnen vil løbe frem til 1. juni, hvor den afsluttes med
en stor indsamlingsfest i København.
Sara Vázquez Galan gæster Enhedslisten under årsmødet og
igen i slutningen af maj. Sara har selv oplevet konsekvenserne af
de urimelig boliglån, og hun har været med til at starte PAH Malaga, hvor hun arbejder med advokat bistand. I slut-maj tager Sara på
rundtur for at fortælle om situationen i Spanien og om PAH’s arbejde. Du kan møde Sara i Aalborg d. 22. maj, Århus d. 23. Maj, Odense d. 24. Maj eller til det store afsluttende offentligt møde i København d. 25. Maj.
Læs mere om kampagnen eller giv et bidrag på Enhedslistens
hjemmeside: http://enhedslisten.dk/tema/spansk-boligbevaegelse

Parti-til-parti samarbejde i regi af DIPD
- the Danish Institute for Parties and Democracy

Enhedslisten har en række samarbejdsprojekter i henholdsvis Honduras, Palæstina og Swaziland. På årsmødet sidste år havde vi æren
af at byde en repræsentant fra det honduranske parti LIBRE velkommen, mens vi i år kan sige velkommen til 6 gæster fra palæstinensiske ungdomspartier, samt en repræsentant fra vores samarbejdspartner PUDEMO i Swaziland.
DIPD dannedes i 2010 for at fordele udviklingsmidler gennem de
politiske partier. Enhedslisten stemte som det eneste parti imod loven om oprettelse af instituttet, men er med til at fordele midlerne og forsøger at påvirke arbejdet. Enhedslistens udgangspunkt
er, at demokrati handler om at sikre mennesker reel indflydelse og
deltagelse. Enhedslisten bruger DIPD til at støtte progressive venstrekræfter i deres kamp for social retfærdighed, i lande hvor vores kammerater slås mod diktatur, besættelse, kup og undertryk-

kelse. Målet er også, at arbejdet skal føre til solidaritetsarbejde og
erfaringsdeling i Danmark. Udover Enhedslistens egne projekter i
regi af DIPD, har Enhedslisten deltaget i flere andre DIPD-aktiviteter, herunder projekter i Nepal og Egypten, samt konferencer og seminarer i Danmark.
Palæstina: Ungdomsprojekt med de tre venstrefløjspartier Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP), Palestinian
People’s Party (PPP) og Palestinian Democratic Union (FIDA). Formålet er at støtte samling og samarbejde på den palæstinensiske
venstrefløj, med særligt fokus på at styrke unge og kvinders position i partierne. Projektets første fase er netop gået i gang, og som
en del af denne har vi en delegation af unge palæstinensere fra de
tre partier på besøg. De skal deltage i årsmødet og på en tur rundt i
landet.
Honduras: Samarbejdsprojekt med først Modstandsfronten FNRP, der opstod efter militærkuppet i 2009, og siden partiet
LIBRE. Fokus på politisk og organisatorisk uddannelse i organisationen. Første del af projektet er netop afsluttet, og en ny fase er underudarbejdelse. Fokus på at bidrage til at valget i november 2013
bliver frit og transparent, ved at sikre europæisk bevågenhed omkring valget og sætte fokus på den politiske vold.
Swaziland: Samarbejdsprojekt med demokratibevægelsen
People’s United Democratic Movement (PUDEMO) med formålet at
styrke PUDEMO via samarbejde, kapacitetsudvidelse, organisering, mobilisering og advocacy. Projektets første fase er netop gået i
gang. I forbindelse med årsmødet har vi en repræsentant fra PUDEMO på besøg. Det var meningen at vi skulle have haft besøg af to repræsentanter fra PUDEMO, men Wonder Mkhonza, blev for 14 dage
siden tilbageholdt af politiet.
FREE WONDER - Enhedslistens projektpartner tilbageholdt af politiet i Swaziland for besiddelse af brochurer:
Wonder Mkhonza, organisationssekretær i PUDEMO, blev tilbageholdt af politiet fredag den 12. april, angiveligt for at være i besiddelse af 5000 PUDEMO-brochurer. Wonder skulle, sammen med PUDEMO’s internationale sekretær, have deltaget i Enhedslistens årsmøde.
I skrivende stund har myndighederne endnu ikke fortalt, hvad
Wonder er anklaget for, men ifølge Swazilands meget vage terrorlovgivning kan enhver handling, der har den mindste tilknytning til
PUDEMO straffes. Selv blot det at være i besiddelse af en bunke brochurer. Der er desværre grund til at frygte at Wonder kan blive, eller
allerede er blevet, tortureret.
PUDEMO er et politisk parti eller -bevægelse i et enevældigt kongedømme, hvor alle partier er forbudt og al opposition til kongen
brutalt undertrykkes. PUDEMO har, igennem de sidste snart 30 år
som partiet har eksisteret, sammen med fagbevægelsen været den
vigtigste og mest socialt bevidste opposition til kong Mswati III’s undertrykkende og ulighedsskabende regime.
Læs mere og skriv under på kampagnen på afrika.dk eller
iu.enhedslisten.dk
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Sange til Enhedslistens årsmøde 2013
Når jeg ser et rødt flag smælde
Fredag kl. 14 (Åbningssang)
Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.
Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.
Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,
– jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.
Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt;
den er fanen, der favner hele verden
– i dens folder er fremtiden gemt.

Lærernes fejde
Fredag ca. kl. 18.00
Mel: Grevens fejde
Kæmpe skal nu lærerstanden
for fagligheden, vær’ der for hinanden
At bli’ låst ude er nu re-a-li-tet
Måske har vi endnu ik’ det værste set!
Antorini, Corydon og Ziegler
Skolens fremtid på lærerne hviler
Ingen penge til reformen
Re-ge-ringen tilsidesætter normen
Slagtet bliver nu den danske model
Intet samarbejde – de bestemmer selv!
Antorini, Corydon og Ziegler
Skolens fremtid på lærerne hviler
Tænke nyt, jo, det vil vi nyde
Men se nu, hvad de børnene vil byde
For-be-redelsen er ikke for sjov!
Giv os nu tiden, så vi kan få lov!
Antorini, Corydon og Ziegler,
Skolens fremtid på lærerne hviler
14 Årsmøde 2013

Kringsatt av fiender
Søndag kl. 9.00 (Morgensang)
Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!
Under en blodig storm, vi deg til strid!
Kanskje du spør i angst, udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen?
Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd:
Troen på livet vårt, menneskets verd.
For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det,
Dø om du må, men øk det og styrk det!
Stilt går granatenes glidende bånd.
Stans deres drift mot død, stans dem med ånd.
Krig er forakt for liv, fred er å skape.
Kast dine krefter inn, døden skal tape.
Elsk – og berik med drøm – alt stort som var.
Gå mot det ukjente, fravrist det svar!
Ubygde kraftverker, ukjente stjerner –
Skap dem, med skånet livs dristige hjerner.
Edelt er mennesket, jorden er rik.
Finnes her nød og sult, skyldes det svik.
Knus det! I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd eies av alle.
Da synker våpnene maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred.
Den som med høyre arm bærer en byrde,
Dyr og umistelig, kan ikke myrde.
Dette er løftet vårt fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot menneskenes jord.
Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen –
Som om vi bar et barn varsomt på armen.

Andre sange
Der er i dag en lær’
Melodi: Det er i dag et vejr
Der er i dag en lær’ – en skolelær’
men det kan vær – der snart ikk’ er det mer
Vi skal forhandle om vor arbejdstider
Men KL ved ikk rigtig om de gider
Så vi må blive hjemme lidt endnu
Der er i dag en lær’ – en skolelær’
men lige nu er skumle ting på færd’
For der skal spares mere end vi aner
Og KL har en masse ’store’ planer
Så undervisningen er på stand by
Der er i dag en Don, en Cory Don
Som styrer alting med sin hårde hånd
Han fjerner tiden til at forberede
er det i grunden sært at vi er vrede?
For vi går nemlig ind for kvalitet
Der er i dag en skol’ – en folkeskol’
Men lige nu ser vi kun tomme stol’
KL de har en fest og slår til søren
mens lærerne er sat uden for døren
vi tænker, hvad skal det mon ende med?!

Hør nu på en lærer …

Hører du nogen kalde

Melodi : Hør den lille stær

Hører du nogen kalde
på store og stærke mænd
da er det tiden at samle
alle de svage igen

Hør nu på en lærer, der ikke er fornøjet.
Skoleklokken ringer, men vi er ikke dér.
Vi er tidligt vågne og i arbejdstøjet.
Men nu siger KL, vi ik´ kan bruges mer´ .
Vi har ingen børn eller bøger og stole,
Ingen grønne tavler, vi ska´ ha´ pudset af.
Vi gi´r ikke lektier, er ikke i skole,
for vi er lockoutet den hele lange dag.
Og hvis børn´ne savner os oppe i klassen,
er det bare ærg´ligt, for vi er lukket ud,
så vi kæmper kampen i spaltepladsen,
hvem bli´r mon de næste, der ska´ stå for skud ?
Thorning, Antorini, Corydon og Ziegler
mener nok at vide, hvad der gør skolen bedst
og spø´r ikke os, på hvem opgaven hviler –
der er mer´ om sagen end målinger og test.
Lærerne kan regne og læse og skrive,
kender fup fra fakta og taler vores sag.
Det kan KL ikke …. Hvor galt kan det blive ?
Det var vores budskab. Ha´ en dejlig dag !

Noget om Helte
Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor.
Der står krokus i min have, der står øller på mit bord.
Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø,
for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø.
Her er fredeligt og stille, her er ingen larm og støj.
Jeg har sået kruspersille, og et brev med pure løg.
Lad alverden slå for panden og bekæmpe spe med spot,
jeg vil enes med hinanden og mig selv og ha det godt.
Samson gik og styrted’ templer, Peter Freuchen knak sit ben.
Ak mod disse to eksempler er min dåd en sølle én.
Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en haj,
og når stærke mænd blir bistre, syn’s jeg det er synd for mig.
Der er nok som går og sysler med at sprænge kloden væk.
Jeg vil ikke ha skærmydsler og kanoner bag min hæk.
Mens de andre går og sveder for at gi hinanden lak,
vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak.
Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå.
Selv de rødeste radiser kan man roligt lide på.
Der er nok af danske helte som er danske hele dag’n,
og går rundt og spænder bælte, mens de råber; Fy for Fan.
Tiden går og tiden hverver store mænd til mandig dåd.
Jeg reserven blandt reserver bryder ofte ud i gråd.
Jeg får nerver og migræne blot jeg skær’ mig på en dolk,
og vil hell’re slå min plæne, end slå løs på pæne folk.
Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord.
der er øller i min mave, der står krokus på mit bord.
Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad
skriver jeg med kruspersille verdens mindste heltekvad.

Den, der ikke tør vælge
ad hvilken vej han vil gå
ender som sten i den trappe
de stærke vil træde på
Den, der vælge at kæmpe
trods vished om nederlag
ved, at andre vil følge
så svage bli´r stærke en dag
Hører du nogen kalde
på store og stærke mænd
da er det tiden at samle
de svages styrke igen

Europavalsen
Engang vil jeg rejse i Europa
og føle mig hjemme overalt
Engang vil hjulene dreje
for men’sker og ikke profit
Engang vil langsomme flyvere
være hurtige nok
Engang vil flagene samles
i en kulørt ballon
Jeg rejser i et Europa
grønt af men’skers håb
gult af korn og glæde
rødt af faner
rødt af hjerteblod
Engang vil jeg rejse i Europa
og møde venner overalt
Engang vil tårnenes kobber
grønnes i renere luft
Engang vil det røde Europa
stige af vores kamp
Engang vil jeg ta’ dig i hånden
og vise den verden vi tog
Jeg rejser i et Europa
grønt af men’skers håb
gult af korn og glæde
rødt af faner
rødt af hjerteblod

Internationale
Søndag ca. kl. 13.00 (Afslutning)
Rejs jer, fordømte her på jorden,
rejs dig, du sultens slavehær!
I rettens krater buldrer torden,
nu er det sidste udbrud nær.
Bryd kun fortids møre mur i stykker,
slaveskare, der er kaldt;
snart verdens grundvold sig forrykker,
fra intet da vi bliver alt!
/: Vågn til kamp af jer dvale,
til den allersidste dyst;
– og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/

Arbejdere i stad, på landet,
en gang skal verden blive vor.
Den dovne snylter skal forbandet
forjages fra den rige jord.
Mange gribbe på vor blod sig mætter;
lad os jage dem på flugt.
Vor kamp en herlig tid forjætter,
hvor solen altid stråler smukt.
/: Vågn til kamp af jer dvale,
til den allersidste dyst;
– og Internationale
slår bro fra kyst til kyst.:/

