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2 Årsmøde 2016

Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens årsmø-
de 2016. Her finder du alle selvstændige forslag, dvs. hovedbesty-
relsen hovedforslag og indkomne forslag, samt ændringsforslage-
ne til vores stående papirer, som f.eks. vedtægter.

Den 18. marts er der deadline for ændringsforslag til alle forsla-
gene i dette hæfte. De vil blive udsendt i et samlet hæfte (årsmøde-
hæfte 2) med både hovedforslag og ændringsforslag til alle deltage-
re på årsmødet d. 14.-16. maj. Skal du med som delegeret på årsmø-
det, er det altså ikke nødvendigt at gemme dette indstik.

Årsmødehæfte 2 vil ligesom årsmødehæfte 1 blive lagt på En-
hedslistens hjemmeside, så skal du ikke med på årsmødet, kan du 
finde alle ændringsforslagene m.v. her.

Guide til hovedforslag og ændringsforslag, 
hovedbestyrelsens kommentarer m.m.
Årsmødet 2016 vil fokusere på to hovedområder: Vedtagelse af et 
ny delprogram om EU samt spørgsmålet om hvorvidt Enhedslisten 
skal opstille til EU-parlamentsvalget i 2019. 

Derudover skal årsmødet tage stilling til indkomne forslag (for-
slag 5.1 og 5.2) og ændringsforslag til vedtægterne (forslag nr. 6.1 
til 6.14). Det er hovedbestyrelsens ansvar at sikre, at der bliver tid 
til de vigtige diskussioner på årsmødet, og hovedbestyrelsen kom-
mer derfor med anbefalinger til, hvilke forslag, der skal behandles 
på årsmødet – samt under hvilket dagsordenspunkt.

Årsmødet tager stilling til hovedbestyrelsens anbefalinger un-
der konstitueringen om fredagen. Er man uenig i hovedbestyrel-
sens prioriteringer, er det med andre ord her, man skal stemme for 
at få forslaget tilbage på dagsordenen.

Herudover har hovedbestyrelsen valgt at komme med kommen-
tarer til en del af forslagene. Kommentarerne er tænkt som en slags 
service-oplysninger til de læsere, som måske ikke lige er helt be-
kendt med de problematikker, som det enkelte forslag rejser.

Alle medlemmer, afdelinger og udvalg i Enhedslisten kan indsen-
de ændringsforslag. Ændringsforslag til både hovedforslagene, de 
indkomne forslag og vedtægtsændringsforslagene skal indsendes 
til landskontoret (landskontor@enhedslisten.dk) senest fredag den 
18. marts 2016 kl. 12.00.

Praktisk info om årsmødet
Mødet foregår i Pinsen 14.-16, maj 2016.

Årsmødet afholdes på Grønnemose Skole i Gladsaxe. Skolen kan 
nås med offentlig transport og adressen til skolens Festsal er Høje 
Gladsaxe Torv 4.

Det er de enkelte afdelingernes bestyrelser, der sørger for tilmel-
dinger af delegerede og suppleanter.

Man kan kun deltage på årsmødet som delegeret eller supple-
ant fra sin afdeling. Man bliver delegeret eller suppleant ved at bli-
ve valgt på delegeretmødet i sin afdeling. Disse møder ligger fra den 
27. februar til den 9. marts – nærmere tidspunkt for hver enkelt af-
deling annonceres i dette nr. af Rød+Grøn. Det er ikke muligt at del-
tage som gæst. Der er deadline for tilmelding til årsmødet som dele-
geret og suppleanter torsdag den 10. marts. Det er den enkelte afde-
ling, der i webkartoteket tilmelder afdelingens delegerede og sup-
pleanter.

Det koster 600 kr. at deltage både for delegerede og suppleanter. 
Beløbet betales af afdelingen og trækkes fra afdelings mellemreg-
ningskonto, efter tilmeldingsfristen er udløbet.

Se den samlede tidsplan bag på hæftet.
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Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. 
Der vil i årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt, revideret forslag til dagsorden.

Lørdag den 14. maj

13.00-14.00 Indskrivning
14.00-15.00 1. Velkomst og konstituering

  Åbningstale 
   Konstituering (Valg af dirigenter, vedtagelse af 

dagsorden og forretningsorden, herunder stilling-
tagen til afvisning af indkomne forslag)

15.00-16.00 2. Den politiske situation. Beretningsdebat

   Hovedbestyrelsens og folketingsgruppens beret-
ning.

16.00-16.15  Pause
16.15-18.30 2. Beretningsdebat – fortsat

18.30-19.30 Middag
19.30-21.30 Workshops
   Diverse workshops (plan følger i årsmødehæfte 2), 

samt møde for kandidatudvalget

Søndag den 15. maj

09.00-10.30 3. Hovedforslag om EU-program

10.30-10.45 Pause
10.45-12.00 3. Hovedforslag om EU-program – fortsat

 – Afstemning
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.45  4. Skal Enhedslisten opstille på Folkebevæ-

gelsens liste til EU-parlamentsvalget i 2019 
eller stille selvstændigt op? Herunder behand-
les også forslag 5.1 Enhedslisten prioriterer opbyg-
ning af Folkebevægelsen mod EU lokalt

 – Debat
 – Afstemning

15.45-16.00 Pause
16.00-17.00 6. Vedtægtsændringer

17.00-17.15 Pause
17.15-18.15 7. Arbejdsplan

18.15-18.50  8. Valg til HB, Rød Fond, 

 Vedtægtsnævn og kritisk revisor

18.50-19.00 Forslag til kandidatliste
19.00-20.00  Aftensmad
20.00-01.00 Musik og fest

Mandag den 16. maj

09.00-10.30 9. Vedtagelse af kandidatliste

  Fremlæggelse af evt. alternative kandidatlister,  
debat og afstemning

10.30-12.00 6. Vedtægtsændringer – fortsat

12.00-12.30 Frokost - sandwich
12.30-13.30 10. Regnskab og budget

13.30-14.00  11. Præsentation af valg af HB, kritisk  
revisor, Rød Fond og Vedtægtsnævn

 – Afslutning

1. Forslag til dagsorden for årsmøde 2016
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1.2 Forretningsorden  
for Enhedslistens årsmøde 2016

1. Dirigenter
Hovedbestyrelsen foreslår seks dirigenter. Dirigenterne leder års-
mødets forhandlinger.

2. Stemme- og mandatudvalg
Årsmødet vælger et udvalg, som tæller stemmer op. Landskontoret 
udarbejder et mandatskema for de delegerede.

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

4. Redaktionsgruppe
Årsmødet vælger en redaktionsgruppe vedr. evt. aktuelle politiske 
udtalelser. Gruppen har til opgave før og under årsmødets 
behandling at indarbejde forslag, der er af sproglig karakter, samt 
sikre at udtalelserne bliver sammenhængende.

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

6. Taletid og talerliste
Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet. Hovedbestyrel-
sen, Vedtægtsnævnet eller Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter 
har desuden taleret. Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæ-
ster taleret. Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 4 minut-
ter, ved andengangsindlæg 2 minutter. Personer med talehandicap 
tildeles 1 minut ekstra. Førstegangstalere sættes øverst på talerli-
sten. Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nød-
vendigt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).

Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og gæste-
talere længere taletid. Der føres to talerlister: Kvinder føres på den ene, 
mænd på den anden. Så vidt muligt vælges talerne på skift fra de to li-
ster. Dirigenterne kan holde en af de to lister længere åben, hvis fordelin-
gen på de to lister er skæv. Hvis de to lister er meget ulige, har dirigenter-
ne mulighed for at tildele taletiden, så begge bliver repræsenteret gen-
nem 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.

7. Afstemninger og valg
Ved årsmødets start fremlægger sekretariatet en indstilling om, 
hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med ved-
tægternes retningslinjer for valg af delegerede. I tvivlstilfælde af-
gør forsamlingen - alle der betragter sig som delegerede - sagen ved 
almindeligt flertal. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmefler-
tal. Dog undtagen afstemninger om vedtægtsændringer. 

Der stemmer som udgangspunkt ved håndsoprækning. Dirigen-
terne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet. Hvis diri-
genterne skønner det er nødvendigt, stemmes ved elektronisk af-
stemning eller foretages en optælling af stemmerne. Eller hvis 
de vurderer, at det er en vigtig afstemning, hvor det vil være væ-
sentligt at have optalt stemmerne.

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

Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Mindre-
tal 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 stem-
mes 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 stemmer-
ne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemnings-
runde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af 
stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne af-
slutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning 
også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen ved-
taget og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt 
medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning.

Kandidatudvalget præsenterer sin liste søndag kl. 18.50. Der er 
mulighed for at stille en alternativ kandidatliste, det skal gøres se-
nest søndag kl. 22.00. Hvis der er en eller flere alternative kandidatli-
ster, får hver stiller af en alternative kandidatliste 2 minutter søndag, 
inden afstemningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste.

8. Videooptagelse
Årsmødets forhandlinger optages på video.

9. Tidsfrister 2016
26/1 kl. 12.00  Frist for opstilling til urafstemning.
29/1 kl. 12.00  Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, 

ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
27/2 – 9/3   I denne periode har afdelingerne møder med 

delegeretvalg. 
10/3 kl. 12.00   Frist for tilmelding af delegerede og suppleanter.
10. – 17/3  Elektronisk urafstemning om EU-opstilling og folke- 

tingskandidater for alle Enhedslistens medlemmer.
14/3 kl. 12.00  Frist for opstilling til Hovedbestyrelsen, Rød Fonds 

bestyrelse, vedtægtsnævnet og kritisk revisor.
18/3 kl. 12.00  Frist for alle ændringsforslag til hovedforslag og 

indkomne forslag og vedtægtsændringer.
28/4 kl. 12.00  Frist for ændringsforslag til denne forretningsorden 

og ændringsforslag til dagsorden.
15/5 kl. 9.00  Frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er 

ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes 
til afstemning.

   Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske 
udtalelser (som udleveres ved indskrivning).

   Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.
15/5 kl. 22.00  Frist for alternative forslag til kandidatliste 

(spidskandidater til Folketinget). 
Kandidatudvalgets forslag præsenteres lørdag 
eftermiddag mellem kl. 18.50-19.00.

Forslag til dirigenter:
Dirigenter vil fremgå af årsmødehæfte 2.

HB’s repræsentanter i kandidatudvalget:
Mikkel Warming og Else Kayser

Regnegruppe:
Bruno Jerup og Merete Pedersen, samt én til (vil fremgå af årsmø-
dehæfte 2)

Forslag til stemme- og mandatudvalg,  
til både HB-valg og kandidatlistevalg:
Stemme- og mandatudvalget vil fremgå af årsmødehæfte 2.

Redaktionsgruppe: Per Clausen og Rosa Lund

Referenter (den hovedansvarlige er i kursiv):
Referenter vil fremgå af årsmødehæfte 2.
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I Enhedslisten ønsker vi at skabe et bedre samfund til fordel for den 
brede befolkning. Et samfund, hvor demokrati gælder alle dele af 
samfundet, herunder økonomien, og hvor solidariteten omfatter 
alle. I Enhedslisten mener vi, at hensynet til mennesker og natur 
skal komme før hensynet til markedet og jagten på profit. Vi tror 
på, at de bedste beslutninger træffes så tæt på borgerne som mu-
ligt, og vi mener, at forandringer skal komme fra neden. Vi tror på, 
at større lighed er kernen i at sikre et bæredygtigt og demokratisk 
samfund til gavn for både det enkelte menneske og kloden som hel-
hed.

Vi ønsker et samfund, hvor demokrati, bæredygtighed og lighed 
driver udviklingen, og hvor solidaritet på tværs af grænser også 
indbefatter grænser uden for EU. Denne vision ligger til grund for 
vores holdning til EU, som vi fremlægger i dette delprogram.

1. Globalisering - en indbygget tendens i kapitalismen
Kapitalismens kerne er jagten på størst mulig profit. Derfor er glo-
baliseringen også en indbygget tendens i kapitalismen. Det gælder 
salg af varer. Det gælder produktion af varer. Og det gælder også den 
vare, som hedder arbejdskraft.

I 1848 skrev Karl Marx: »De billige varepriser er det svære artil-
leri, som skyder alle kinesiske mure i grus«. Siden dengang er glo-
baliseringen fortsat med uformindsket styrke. I dag findes stort set 
ikke en plet på kloden, som ikke er inddraget i og underlagt verdens-
markedet og den kapitalistiske konkurrence.

EU er et redskab for at styrke markedskræfterne og kapitalismen 
på bekostning af demokratiet og lønarbejderne. EU er ikke et red-
skab, som kan skabe større solidaritet og lighed.

2. Fra kul- og stålunion til Euro-union – et redskab for den 
europæiske kapital
I 1951 dannede Frankrig, Vesttyskland, Italien, Belgien, Holland og 
Luxemburg »Det europæiske Kul- og Stålfællesskab«. Over for den 
krigstrætte befolkning blev samarbejdet solgt som et værn mod en 
ny krig mellem Tyskland og Frankrig, men først og fremmest hand-
lede det om at styrke den vigtige kul- og stålindustri og om at kon-
kurrere med USA på verdensmarkedet.

Det europæiske samarbejde i Kul- og stålunionen var altså fra før-
ste færd et redskab for den europæiske kapital.

Siden etableringen af Kul- og stålunionen har samarbejdet grad-
vist udviklet sig. Dels til at omfatte flere og flere områder og dels til 
at omfatte flere og flere lande. 

I 1957 indgik de 6 lande Rom-traktaten og skabte Det Europæi-

ske Økonomiske Fællesskab (EF). Kursen mod »en stadig tætte-
re union« blev lagt. I 1986 blev etableringen af det indre marked 
vedtaget, hvilket konkurrenceudsatte stort set alle varer, inklusi-
ve arbejdskraft. I 1992 vedtoges Maastricht-traktaten, som udstak 
retningslinjerne for en fælles politik på retsområdet, militær- og 
udenrigsområdet og for etableringen af en fælles mønt. Og i 2009 
trådte Lissabon-traktaten i kraft som et foreløbigt højdepunkt i Uni-
ons-dannelsen. En Union, som beskæftiger sig med alle vigtige sam-
fundsområder, som træffer sine beslutninger med flertalsafgørel-
ser, hvor store lande tæller mere end små, og hvor møntenheden 
skal være euroen for alle (bortset fra Danmark og Storbritannien, 
som er traktatligt undtaget).

Hele denne udvikling fra Kul- og stålunion til Euro-union – og fra 
6 til 28 lande – har dog ikke ændret på det grundlæggende udgangs-
punkt: at unionen er et redskab for den europæiske kapital.

3. Traktatfæstet markedsfundamentalisme
Den overordnede politik i EU ligger i forlængelse af formålet med at 
etablere Kul- og stålunionen og EF. Det handler først og fremmest 
om at gavne erhvervslivets interesser.

Kernen i EU er det indre marked, hvor varer, arbejdskraft, kapi-
tal og tjenesteydelser kan bevæge sig fuldstændig uhindret i jag-
ten på profit – de såkaldte »fire friheder«. Selv om der på en række 
områder er lagt en fælles bund gennem minimumsstandarder, så er 
resultatet blevet et pres for at forringe velfærd, løn- og arbejdsfor-
hold, forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd m.v. i lande eller sektorer 
med de bedste forhold.

Reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed giver arbejdsgi-
verne mulighed for at misbruge udenlandske arbejdere til at pres-
se og undergrave de faglige og sociale rettigheder på arbejdsmar-
kedet. Denne form for social dumping er i Danmark blevet helt afgø-
rende efter de østeuropæiske landes optagelse i EU.

Retningslinjerne for euroen og for de enkelte landes økonomiske 
politik bygger på en borgerlig økonomisk tankegang. Det så vi bl.a. 
med den EU-dikterede nedskæringspolitik over for lande som Ir-
land, Grækenland, Spanien og Portugal, der kastede millioner og at-
ter millioner ud i arbejdsløshed og fattigdom. Lønarbejderne i EU op-
lever massive indgreb med forringelser af bestående overenskom-
ster, begrænsning af konfliktretten og privatiseringer, som nedbry-
der den offentlige velfærd.

EU stiller sig ikke tilfreds med at gennemtrumfe markedsfunda-
mentalismen inden for unionens grænser. EU arbejder også målret-
tet for at skaffe europæiske koncerner større markeder og mere fri-

3. Det mener Enhedslisten om EU
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hed til at hente profit i resten af verden. Dermed bidrager EU afgø-
rende til at fastlåse landene i Det Globale Syd i et afhængigheds-
forhold til de højtudviklede kapitalistiske lande og til at fastholde 
befolkningerne i fattigdom.

I et demokrati kan befolkningen vælge en ny regering til at ændre 
på politikken. Men i EU er den grundlæggende politiske linje traktat-
fæstet, hvilket gør den umulige at ændre gennem nyvalg.

Faktum er, at der ikke findes nogen anden forfatning i verden, 
hvor kapitalens rettigheder er skrevet så klart og tydeligt som i EU’s 
traktatgrundlag, og som er så gennemsyret af ideen om, at faglige 
og sociale rettigheder er underordnet kapitalens ret til fri bevæge-
lighed.

4. En udemokratisk struktur
Befolkningens mulighed for at få indflydelse på EU-politikken er 
langt mindre end muligheden for at få politisk indflydelse i de en-
kelte medlemslande. Det skyldes en række forhold: F.eks. at der kun 
i meget begrænset omfang findes en samlet europæisk offentlig-
hed, hvor EU-spørgsmål kan diskuteres, og hvorigennem et folke-
ligt pres kan kanaliseres. Og det faktum, at EU-systemet er svært 
gennemskueligt og i høj grad styres af teknokrater placeret i Bru-
xelles, hvilket også giver lobbyister fra de store multinationale sel-
skaber en uforholdsmæssig stor indflydelse på lovgivningen.

Men det helt grundlæggende problem er, at EU har en fastlåst 
udemokratisk struktur. På den ene side har EU en omfattende trak-
tatfastsat politisk (højreorienteret) linje. På den anden side skal 
EU-kommissionen (som har initiativretten i EU) og EU-domstolen 
(som er højeste retsinstans i hele EU) bygge deres initiativer, for-
slag, afgørelser og domme på traktaten – de er traktatens vogtere. 
Og endelig kan traktaten kun ændres, hvis der på et og samme tids-
punkt er enighed om det blandt samtlige 28 medlemslande. 

Konkret betyder det, at hele EU og hele EU-apparatet vil fortsæt-
te i den nuværende retning, så længe bare ét – i praksis skal det nok 
være et betydeligt – land insisterer på det – også selv om et flertal 
af befolkningen i EU og et flertal af EU’s medlemslande måtte øn-
ske noget andet. Og skæbnens ironi er, at denne grundlæggende an-
ti-demokratiske struktur også kun kan fjernes ved enstemmighed.

5. EU-parlamentets rolle
EU-parlamentet er ikke et rigtigt parlament.  De valgte har kun en 
meget begrænset adgang til at kontrollere magten. Medlemmerne 
af EU-parlamentet kan ikke stille selvstændige forslag til lovgiv-
ning, men er underlagt EU-kommissionens initiativret. Og EU-par-
lamentet er frem for alt underlagt nogle traktatmæssige spænde-
trøjer, som det ikke har nogen mulighed for at ændre – helt ned til 
parlamentets påtvungne månedlige rejsecirkus mellem Bruxelles 
og Strasbourg.

Men det betyder ikke, at parlamentets arbejde er uden betydning. 
Inden for de snævre rammer, som traktaterne påtvinger EU-parla-
mentet, er der et vist spillerum til at forsøge at trække forholdene 
i den ene eller den anden retning. Og på nogle områder kan EU-par-
lamentet forhindre dårlige forslag i at blive vedtaget, som det f.eks. 
skete med det såkaldte »havnedirektiv«, som dramatisk ville have 
forringet forholdene for alle havnearbejdere i EU, eller »ACTA«-afta-
len, som ville have begrænset ytringsfriheden og retten til et privat-
liv. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der sidder i EU-parlamentet.   

Enhedslistens parlamentariske princip om at arbejde for selv den 
mindste forbedring og imod enhver forringelse gælder også for 
EU-parlamentet. Dog kan vi aldrig støtte mere magt til EU – heller 
ikke i sager, som ellers kan lyde positive – da mere magt til EU altid 
vil medvirke til at styrke EU som institution.

6. Danske politikere fører an i EU-tilpasningen
Selvom EU-systemet grundlæggende er udemokratisk og ikke kan 
laves om efter normale parlamentariske spilleregler, så går EU-be-

gejstrede danske politikere ofte længere i EU-integrationen, end 
EU-medlemskabet nødvendiggør.

Siden den økonomiske krises gennemslag i 2007/2008 er der ble-
vet vedtaget en række foranstaltninger med det primære formål 
at redde euroen fra kollaps. For bl.a. at legitimere brugen af EU’s in-
stitutioner til at forvalte disse foranstaltninger er ikke-eurolande 
samtidig blevet tilbudt at tilslutte sig. Her har EU-begejstrede dan-
ske politikere – modsat f.eks. Sverige – helt frivilligt valgt at tilslut-
te Danmark til en række af disse foranstaltninger. Det gælder f.eks. 
Finanspagten, som lægger meget snævre rammer for den økonomi-
ske handlefrihed i Danmark, når det gælder statsbudgettet og den 
kommunale økonomi.

Det samme ses på områder, hvor Danmark af historiske grunde 
har haft en traktatmæssig undtagelse fra at være med, først og 
fremmest på retsområdet, på militærområdet og vedrørende indfø-
relsen af euroen. Her har det ikke i første omgang været EU, men 
EU-begejstrede danske politikere, som er gået forrest for at få dis-
se undtagelser fjernet.

Derfor er kampen mod den EU-tilpasning, som EU-partierne i 
Danmark står i spidsen for, mindst lige så vigtig som kampen mod 
tiltag, der kommer fra EU.  

7. Euroens krise stiller EU foran en korsvej
Med anvendelsen af euroen i 19 ud af EU’s 28 medlemslande og med 
forpligtelsen for yderligere 7 lande til at gå med på et tidspunkt står 
EU/Euro-zonen foran en korsvej: Enten må EU/Euro-zonen forvand-
les til en egentlig forbundsstat med en fælles økonomisk regering, 
eller også vil EU/Euro-zonen før eller senere bryde sammen i sin nu-
værende form.

Bag dette dramatiske valg gemmer sig den kendsgerning, at 
Euroens udformning har været totalt forfejlet, fordi den hverken 
har taget højde for de store forskelle mellem de forskellige økono-
mier i Euro-zonen eller har etableret en omfordelingsmekanisme til 
at sikre de mindst produktive lande i Euro-zonen mod social forar-
melse. Det økonomiske og levevilkårsmæssige kollaps i Grækenland 
er et tydeligt eksempel på dette. Euroen har aldrig været et ratio-
nelt økonomisk projekt, men er et politisk projekt, hvor den fælles 
mønt har fungeret som en drivkraft i at flytte magt over den økono-
miske politik væk fra de europæiske befolkninger og over til et cen-
tralistisk og stadigt mere udemokratisk EU.

Den korsvej, EU/Euro-zonen står overfor, vil kunne aktualisere 
spørgsmålet om EU-medlemskabet – ikke bare i Danmark, men også 
i en række andre EU-lande som bl.a. Storbritannien og Sverige. Rea-
listisk vurderet vil en dansk udmeldelse formentlig finde sted i for-
bindelse med et opbrud i det EU, vi kender i dag, hvor også andre lan-
de vil afvise at blive en del af en egentlig forbundsstat.

Forud for folkeafstemningen om Euroen blev den danske befolk-
ning tudet ørerne fulde af, at det ville være en katastrofe, hvis den 
stemte nej. Det gjorde befolkningen så … og katastrofen udeblev.

Det samme vil være tilfældet, hvis Danmark melder sig ud af EU 
og bliver endnu et af de over 160 andre lande i FN, som heller ikke 
er medlemmer af EU. Herunder sammenlignelige europæiske lande 
som Norge, Island og Schweiz. Plus dem, der eventuelt forlader EU 
sammen med Danmark.

En udmeldelse vil først og fremmest give et langt større råde-
rum for at kunne gennemføre en mere progressiv, rød og grøn poli-
tik. Samtidig vil en udmeldelse give Danmark mulighed for at optrap-
pe sin aktivitet i den lange række af internationale samarbejdsorga-
nisationer, som ikke bygger på markedskræfternes forrang, f.eks. 
Europarådet, OSCE, Nordisk Råd, Arktisk Råd og FN. Samhandlen 
med lande, som måtte forblive i EU, kan reguleres via handelsaftaler.

En dansk udtræden af EU vil bidrage til at skabe opbrud i hele 
EU-systemet og svække EU som sådan. Men vores perspektiv er en 
total opløsning af EU til fordel for en helt anden form for samarbej-
de på tværs af landegrænserne baseret på solidariske, demokrati-
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ske løsninger med respekt for de enkelte landes suverænitet, som 
det allerede sker i de nævnte internationale samarbejdsorganisati-
oner, der sagtens kan udbygges.

8. Grundlæggende forandringer umulige i EU
Enhedslisten er et socialistisk parti. Vi ønsker grundlæggende sam-
fundsforandringer, hvor almindelige menneskers interesser og 
hensynet til miljøet vejer tungere end hensynet til det frie marked. 
Vi er fuldstændig bevidste om, at denne politik står i modsætning 
til EU’s traktatgrundlag. Vi står derfor over for det samme valg som 
alle andre progressive kræfter i EU: Enten at vente med de nødven-
dige forandringer til der kan opnås enstemmighed i EU – eller at bry-
de med EU. Stillet over for det valg er vi ikke i tvivl. Derfor går vi ind 
for dansk udmeldelse af EU.

Men EU vil også være en forhindring længe inden vi overhovedet 
snakker grundlæggende samfundsforandringer. For eksempel kan 
Danmark ikke gennemføre aktuelle og jordnære forbedringer som 
en effektiv afskaffelse af social dumping, forbud mod sundhedsska-
delige stoffer eller afskaffelse af lange dyrplageritransporter uden 
at komme på kant med EU-traktaten. Derfor arbejder Enhedslisten 
i Danmark og i samarbejde med andre socialistiske og demokratiske 
kræfter i resten af Europa for at svække, nedbryde og afskaffe EU. 
Sådan en udvikling vil danske udmeldelse kunne bidrage til. Når be-
folkningens interesser i hverdagen står over for EU’s, så vælger vi 
altid at forsvare befolkningens interesser.

9. Alliancepolitik
Enhedslisten er grundlæggende modstander af EU og ønsker en 
dansk udmeldelse. Derfor er Enhedslisten kollektivt medlem af Fol-
kebevægelsen mod EU. 

På et rent demokratisk grundlag kan vi også arbejde sammen med 
andre, som ønsker at begrænse EU’s magt. 

Denne alliancepolitik er ikke mindst vigtig, fordi de danske EU-po-
litikere åbenlyst har erklæret, at de ønsker Danmark med »i ker-
nen« af EU, og gør alt, hvad de kan, for at overdrage mere og mere 
magt til EU – også på områder, hvor den danske befolkning allere-
de en eller flere gange har stemt nej hertil ved en folkeafstemning.

Men også en anden alliance er vigtig på EU-spørgsmålet. Nemlig i 
forhold til dem, som nok kan være kritiske over for EU på nogle få el-
ler på mange punkter, men som håber at kunne sikre bedre forhold 
for f.eks. lønmodtagere, miljøet og dyrevelfærden gennem at stil-
le krav til EU.

Selvom vi ikke deler illusionen om, at der kan skabes markant 
bedre forhold inden for EU, så deler vi ønsket om de bedre forhold. 
Derfor er vi klar til kæmpe sammen med alle, som ærligt ønsker bed-
re forhold -  så må det være op til erfaringerne at vise, hvor meget 
som kan opnås indenfor rammerne af EU. 

Til gengæld opfordrer vi så alle andre, som virkelig ønsker forbedrin-
ger om at indtage den samme holdning som os: Hvis valget kommer til 
at stå mellem forbedringerne (eller som i Grækenland bare at forhindre 
de værste forringelser) og EU, så altid at holde fast i det første.

10. Enhedslistens EU-modstand
Et centralt element i Enhedslistens strategi er at styrke internatio-
nalt samarbejde fra neden med afsæt i konkrete kampe mod konse-
kvenserne af EU’s nyliberale politik og udemokratiske karakter. For-
udsætningerne for politiske resultater er massive udenomsparla-
mentariske mobiliseringer. Da de fælles interesser er grænseover-
skridende, skal samarbejde mellem arbejder-, kvinde-, miljø-, og 
studenterbevægelse m.fl. ligeledes være det. Samtidig er det cen-
tralt at udvikle og styrke samarbejdet på venstrefløjen i Europa 
både i forhold til konkrete politiske kampe og ikke mindst om udfol-
delserne af visionerne for en bedre verden. 

Enhedslistens EU-modstand betyder ikke, at vi afviser europæ-
isk samarbejde. Tværtimod. Enhedslisten har bl.a. støttet op om 

Europarådet og har siden midten af 1990’erne været repræsenteret 
i Europarådets parlamentariske forsamling, som er et samarbejde 
baseret på den europæiske menneskerettighedskonvention mel-
lem 47 europæiske lande. 

Samtidig indgår Enhedslisten aktivt i det europæiske og nordi-
ske venstrefløjssamarbejde på tværs af landegrænserne, f.eks. Det 
Europæiske Venstre. Vi bidrager også til græsrodsarbejde på euro-
pæisk plan, hvad enten det er anti-racistisk netværk, miljøbevægel-
ser eller fagligt samarbejde. Men det betyder ikke, at vi støtter et-
hvert samarbejde, alene fordi det er europæisk.  

Vi støtter national selvbestemmelse – men afviser enhver form for 
nationalisme. Eksempelvis skal modstanden mod misbruget af uden-
landske arbejdere i Danmark via social dumping rettes mod arbejdsgi-
verne – ikke mod arbejdere fra andre lande. Udenlandske arbejdere er 
velkomne, men skal arbejde på samme vilkår som danske arbejdere. 

EU begrænser på flere områder muligheden for national kamp 
mod den sociale dumping, som EU-reglerne selv bidrager til. Derfor 
støtter Enhedslisten det europæiske LO’s krav om en social proto-
kol, der skal give faglige og sociale rettigheder i de enkelte lande for-
rang i forhold til reglerne om kapitalens og arbejdskraftens fri be-
vægelighed.

Enhedslisten afviser den euro-nationalisme, som ofte er for-
klædt som internationalisme, men som går hånd i hånd med opbyg-
ningen af EU-staten. Det gælder f.eks. EU’s udenrigspolitik, hvor ud-
viklingslande påtvinges handelsaftaler, som kun gavner EU’s multi-
nationale selskaber; hvor landbrugssubsidier gør det muligt for EU’s 
landbrugsgiganter at dominere lokale markeder i udviklingslande-
ne, og hvor EU’s fiskerflåder tømmer de afrikanske farvande for fisk 
med lokal fattigdom til følge.

Dagens store spørgsmål kræver virkelige internationale svar. 
Den økonomiske krise, klimakrisen og de store flygtningestrømme 
er tydelige eksempler. 

Enhedslisten er et internationalt socialistisk parti. Derfor er vo-
res modstand mod EU baseret på vores socialistiske og internatio-
nalistiske grundholdninger. Vi kæmper for et andet Europa og en 
anden verden.

Verden er større end EU.

Stillet af hovedbestyrelsen
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Hovedbestyrelsen har udarbejdet et forslag til beslutning til årsmø-
det 2016 for hvert af de to forskellige scenarier, hvor Enhedslisten 
opstiller selvstændigt med ønske om valgforbund med Folkebevæ-
gelsen mod EU og hvor Enhedslisten ikke selv opstiller, men i stedet 
fører valgkamp for Folkebevægelsen mod EU. Årsmødet 2016 skal 
træffe den endelige beslutning - og skal dermed vælge mellem for-
slag 1 om opstilling på Liste N eller for forslag 2 om opstilling på liste Ø.

Hovedbestyrelsen stiller begge forslag. En arbejdsgruppe under ho-
vedbestyrelsen har udarbejdet begrundelserne.

4.1 Forslag 1: Enhedslisten opstiller på Folkebe-
vægelsens liste til EU-parlamentsvalget i 2019
• Enhedslisten opstiller ikke på egen liste til EU-parlamentsvalget 

i 2019. Enhedslisten er et bevægelsesparti og har siden sin dan-
nelse bakket op om den unikke danske tradition for EU-modstan-
derbevægelser og har altid opfordret til at stemme på disse ved 
EU-valg.

• Derfor anbefaler Enhedslisten en stemme på Folkebevægelsen 
mod EU og vil opfordre vores medlemmer til at føre kampagne for 
Folkebevægelsens internationalistiske og progressive EU-mod-
stand og benytte Enhedslistens fremgang til at sikre EU-mod-
standen et godt valg.

• Parallelt med dette vil Enhedslisten komme med egne rød-grønne 
udspil, der understøtter Folkebevægelsens kampagne og i hele 
vores arbejde i Folketing, kommuner og regioner sætte fokus på 
EU’s indblanding og på socialistiske alternativer til EU’s nylibera-
le politik.

Stillet af hovedbestyrelsen

Begrundelse:
Enhedslisten skal bakke op om Folkebevægelsen mod EU. Enheds-
listen skal derfor ikke stille op til EU-parlamentsvalget i 2019. En-
hedslisten skal bygge bevægelser op og ikke rive dem ned. Med En-
hedslistens større organisation og mediebevågenhed, vil et mandat 
i et valgforbund sandsynligvis gå til Enhedslisten og derved koste 
Folkebevægelsen sit mandat i EU-parlamentet, hvilket vil være en 
alvorlig trussel mod bevægelsens platform, økonomi og eksistens. 
Såfremt Folkebevægelsen ikke måtte blive genvalgt til EU-parla-
mentet vil det således være en klokkeklar svækkelse af EU-mod-
standen. 

Brug for Folkebevægelsen mod EU
Uden Folkebevægelsen vil EU-modstanden miste en vigtig pro-
gressiv stemme. Senest spillede Folkebevægelsen en vigtig rol-
le i det flotte Nej 3. december. Omdeling og uddeling af valgaviser 
med Nej-sigere fra alle Folketingets partier er eksempel på en vig-
tig indsats, som vi ikke selv kan som Enhedslisten. Folkebevægel-
sen mod EU gav ligeledes en ekstra stemme i debatterne op til af-
stemningen om retsforbeholdet. Folkebevægelsen gennemfører 
hvert år EU-oplysning med flere hundredtusinder styks materia-
le. Den indsats går tabt, hvis Folkebevægelsen mister mandatet. 
Uden Folkebevægelsen mod EU ville færre danskere sandsynlig-
vis have stemt nej til at afskaffe retsforbeholdet. Det er vigtigt at 
huske på i forhold til fremtidige folkeafstemninger. Havde vi ikke 
Folkebevægelsen, så skulle vi opfinde den. Der skal ikke spilles ha-
sard med Folkebevægelsens eksistens. Det gør en Enhedsliste-op-
stilling. 

Folkebevægelsen fører en solidarisk og grøn politik
Der findes en myte om, at Folkebevægelsen er så tværpolitisk, at 
der ikke er plads til solidarisk og rød politik. Dette er forkert. Folke-
bevægelsen har gennemført store kampagner mod EU’s udnyttel-
se af ulande, mod Fort Europas flygtningeværn, mod EU’s våben-
handel, mod forringelser i velfærden og imod social dumping fra EU. 
Der er ingen grund til at tro, at Folkebevægelsen ikke fortsat vil gøre 
dette og dermed konkurrere om samme vælgere som Enhedslisten. 

Tænk langsigtet – får Dansk Folkeparti eneret på EU-
modstanden?
Hvis Enhedslisten stiller op og vinder mandatet, så Folkebevægel-
sen ryger ud, så risikerer vi, at hvis Enhedslisten om få år mister 
lidt vælgeropbakning - og derfor ikke alene kan få over 7,7 procent 
af stemmerne ved næste valg igen – så er EU-kritikken overladt til 
Dansk Folkeparti.

Rygterne om Folkebevægelsens død er stærkt overdrevne
Ved EU-parlamentsvalget i 2014 fik Folkebevægelsen et flot valg 
med 8,1 procent af stemmerne. Folkebevægelsen gik oven i købet 
frem med 0,9 procentpoint, da Folkebevægelsen fik 7,2 procent af 
stemmerne ved valget i 2009. Og i 2004 fik Folkebevægelsen 5,2 
procent af stemmerne. Folkebevægelsen er dermed gået frem to 
valg i træk. Folkebevægelsen valg i 2014 er dermed bevægelsens 
bedste resultat siden 1994.

Enhedslisten er blevet et stærkt parti. Med Enhedslistens frem-

4. Skal Enhedslisten opstille på Folke- 
bevægelsens liste til EU-parlamentsvalget  
i 2019 eller stille selvstændigt op?
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gang kan vi gøre en stor indsats med at hjælpe Folkebevægelsen til 
endnu engang at gå frem ved det kommende valg i 2019. Stiller En-
hedslisten derimod op på egen liste, risikerer vi, at Enhedslisten vil 
hente en stor del af sine vælgere fra dem, der plejer at stemme på 
Folkebevægelsen. Der er stor risiko for, at Folkebevægelsen bliver 
den lille i et valgforbund, og at Folkebevægelsen dermed kommer 
til at lide samme skæbne som Junibevægelsen, der lukkede efter at 
være røget ud af EU-parlamentet ved valget i 2009. Det er altså ikke 
en hjælp til Folkebevægelsen, hvis Enhedslisten stiller op.

Det gælder om at samle – ikke splitte
Stiller Enhedslisten op vil det medføre konkurrence om de samme 
vælgere uanset et eventuelt valgforbund eller ej, og det kan split-
te Enhedslisten. Det kan også trække Enhedslistefolk væk fra Fol-
kebevægelsens kampagne, og for mange vælgere vil det virke un-
derligt, at der er Enhedslistekandidater på Folkebevægelsens liste, 
samtidig med at Enhedslisten selv stiller op. 

Enhedslisten skal ikke være dem, som huskes for at have kostet 
Folkebevægelsen livet og dermed den unikke tradition vi har her-
hjemme med bred folkelig EU-modstand. I stedet skal vi gøre en god 
indsats for at styrke Folkebevægelsen mest muligt og dermed en 
bred og solidarisk EU-modstand i dagligdagen. Det sikrer Folkebe-
vægelsen mod EU.

Enhedslisten skal prioritere EU-modstanden
Med finanskrisen og EU’s generelle krise er EU’s klassekarakter og 
manglende sammenhængskraft blevet forstærket, og det kræver 
et øget Enhedslistefokus på EU-modstanden. Men det skal ikke ske 
ved, at Enhedslisten stiller op og derved risikerer at tage livet af 
Folkebevægelsen, hvilket vil betyde mindre og ikke mere EU-mod-
stand. En fortsat opstilling på Folkebevægelsens liste vil ligeledes 
sikre en klar EU-modstanderprofil hos Enhedslisten. 

Enhedslisten deltager i dag i mange internationale samarbejdsfo-
ra såsom European Left, Europæisk Antikapitalistisk Venstre, Nor-
disk Råds venstrefløjssamarbejde, United European Left i Europa-
rådet, NELF og den EU-kritiske alliance Team. Endvidere er vi asso-
cieret medlem af venstrefløjsgruppen GUE/NGL i EU-parlamentet, 
hvor Folkebevægelsen også sidder. Enhedslisten skal fortsat priori-
tere disse samarbejder, og vi skal styrke debatten om alternativer-
ne til EU og EU’s nyliberale politik.

Men en plads i EU-parlamentet er ikke en forudsætning for det-
te. Enhedslisten kan sagtens øge sit fokus på EU uden at stille op 
selv. Til gengæld kan Folkebevægelsen ikke undvære sin plads i par-
lamentet. Derfor skal vi – for EU-modstandens skyld – fortsat bakke 
op om Folkebevægelsen mod EU.

Enhedslisten er i dag på mange måder et samlingspunkt for den 
socialistiske EU-modstand. Såfremt Enhedslisten vælger at opstille 
på egen liste til EU-parlamentet, kan denne samlende rolle komme 
i fare. Det kan eventuelt betyde, at andre partier og organisationer 
på venstrefløjen i højere grad vil kunne føle sig tiltrukket af tanken 
om opstilling til folketingsvalg.

Enhedslisten opstiller på Folkebevægelsens liste  
til EU-parlamentsvalget i 2019
SSMT: Styrker-Svagheder-Muligheder-Trusler

Styrker: Enhedslisten bidrager til at styrke og være tættest muligt 
knyttet til den brede, internationalistiske og progressive EU-skep-
sis og EU-modstand. 

Folkebevægelsen vil have størst chance for fortsat at have en plat-
form og ressourcer til at være med til at vinde folkeafstemninger.

Svagheder: Koblingen mellem arbejdet i EU-parlamentet og En-
hedslistens rød-grønne profil vil ikke fremstå så tydelig.
Muligheder: Den bedste mulighed for, at Folkebevægelsen beva-

rer sit ene mandat i EU-parlamentet. 

Trusler: Folkebevægelsen mod EU risikerer ikke at kunne trække 
et mandat uden et valgforbund. Enhedslisten risikerer at blive over-
set under valgkampen.

Udarbejdet af Rune Lund, Jean Thierry og Andreas Nissen (arbejds-
gruppe under HB)

4.2 Forslag 2: Enhedslisten opstiller selvstændigt og 
søger valgforbund med Folkebevægelsen mod EU
• Enhedslisten opstiller til EU-parlamentsvalget i 2019 og søger 

valgforbund med Folkebevægelsen mod EU, med det formål at 
styrke den progressive EU-modstand og fortsat sikre denne en 
repræsentation i EU-parlamentet. 

• Enhedslisten vil opfordre til at man deltager aktivt i valgkampen 
for såvel Enhedslisten og Folkebevægelsen. 

• Enhedslisten vil opfordre til, at man stemmer på enten Enhedsli-
sten eller Folkebevægelsen. 

• Såfremt et eventuelt valgforbundet kun opnår et mandat og det 
tilfalder Enhedslisten, fordeles de samlede økonomiske midler, 
der udløses ved valg og repræsentation i EU-parlamentet, imel-
lem parterne i valgforbundet med udgangspunkt i de opnåede 
stemmetal. Enhedslisten vil som led i dette stille mindst en stil-
ling til rådighed for Folkebevægelsen.

Stillet af hovedbestyrelsen

Begrundelse:
Enhedslisten skal stille selvstændigt op til EU-parlamentsvalget i 
2019. Det er et politisk valg. Vi ønsker, at Enhedslisten repræsen-
teret i EU-parlamentet for at fremme en rød-grøn og socialistisk 
EU-kritik og EU-modstand. Samtidig ønsker vi at skabe en tæt sam-
menhæng mellem det politiske arbejde, der foregår i Danmark og 
det politiske arbejde Enhedslisten vil kunne bidrage med og udfø-
re i EU-parlamentet.

Socialistisk EU-modstand
EU er med finanskrisen og indførelsen af finanspagten blevet mo-
tor i en omfattende nedskæringspolitik over hele Europa. Samtidig 
har EU de seneste år fået en enorm magt over den økonomiske po-
litik i medlemslandene, hvilket er med til at forhindre muligheden 
for at føre en progressiv og venstreorienteret politik. Det er derfor 
tydeligt at der er brug for en demokratisk og socialistisk rød-grøn 
stemme i EU, som fremhæver og italesætter sammenhængen mel-
lem EU’s liberalistiske natur og nedskæringspolitikken.

Folkebevægelsen har både en svaghed og en styrke i sin tværpo-
litiske platform. Den sikrer bredde, men begrænser samtidig hvad, 
der kan siges. Ved et valgforbund ville Folkebevægelsen og Enheds-
listen kunne appellere til forskellige vælgere. Enhedslisten ville for 
eksempel kunne føre en klassisk venstreorienteret linje imod EU’s 
liberalistiske nedskæringspolitikker og dermed appellere til især de 
rød-grønne vælgere, der ikke stemte på Folkebevægelsen ved val-
get 2014.

Folkebevægelsen risikerer at ryge ud
Det lykkedes lige akkurat at sikre Folkebevægelsen mod EU et man-
dat ved EU-parlamentsvalget i 2014. Folkebevægelsen gik godt nok 
frem fra 7,2 procent at stemmerne i 2009 til 8,1 procent at stemmer-
ne i 2014. Men Junibevægelsen opstillede ikke til valget i 2014, da 
bevægelsen røg ud af EU-parlamentet ved valget i 2009. Og da det 
samlede stemmetal for Junibevægelsen og Folkebevægelsen i 2009 
var 9,6 procent, fordi Junibevægelsen fik 2,4 procent af stemmer-
ne, gik Folkebevægelsen og Junibevægelsen samlet set tilbage med 
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1,5 procent ved valget i 2014. Hvis denne tendens fortsætter, vil der 
være en reel risiko for, at den progressive EU-modstand ikke sikres 
en plads i EU-Parlamentet, da det sandsynligvis vil kræve mindst 7,7 
procent af stemmerne for at være sikker på et mandat. I det hele ta-
get vil det være usikkert, om Folkebevægelsen ved en selvstændig 
opstilling vil være i stand til at trække et mandat. Det vil i givet fald 
betyde, at EU-skepsissen de næste 5 år vil være repræsenteret ude-
lukkende af Dansk Folkeparti. 

Erfaringen fra EU-parlamentsvalget i 2014 var mange steder, at 
det var vanskeligt at mobilisere Enhedslistens medlemmer til at en-
gagere sig i Folkebevægelsens valgkamp. Det er således også et ar-
gument for selvstændig opstilling, at vi vil kunne engagere flere 
medlemmer og større dele af organisationen i valgkampen.

Enhedslisten vil hjælpe Folkebevægelsen
Opstiller Enhedslisten til EU-parlamentsvalget i valgforbund med 
Folkebevægelsen mod EU, vil det med større sandsynlighed være 
muligt at sikre mindst et mandat til den progressive EU-modstand. 
For at sikre, at Folkebevægelsen ikke mister sit økonomiske grund-
lag i tilfælde af, at valgforbundet kun får et mandat, og at dette til-
falder Enhedslisten, besluttes det, at de økonomiske midler, der ud-
løses ved valg, fordeles imellem parterne i valgforbundet med ud-
gangspunkt i de opnåede stemmetal. På den måde vil Folkebevæ-
gelsen uanset hvad, fortsat være sikret et økonomisk grundlag 
efter valget i 2019.

En opstilling i valgforbund med Folkebevægelsen vil i praksis be-
tyde, at Enhedslisten støtter og samarbejder med Folkebevægelsen 
under valget, både lokalt og centralt. Enhedslistens lokalafdelinger 
vil for eksempel blive opfordret til at hænge valgplakater og uddele 
materialer for begge parter i valgforbundet, ligesom vi under tv-de-
batterne og ved debatarrangementer vil kunne understøtte Folke-
bevægelsens budskaber.

Selvstændig opstilling giver flere stemmer
Derudover er det ikke usandsynligt, at et valgforbund mellem En-
hedslisten og Folkebevægelsen mod EU vil kunne trække to man-
dater. Vi så i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet, at 
meget store dele af vælgerne fra Alternativet, SF og Socialdemokra-
terne stemte nej. En stor del af disse vælgere vil for eksempel uden 
tvivl overveje at stemme på Enhedslisten, hvis Enhedslisten stiller 
selvstændigt op.

Ved at samarbejde og sikre den bredest mulige mobilisering af 
progressive EU-modstandere op til næste valg kan vi opnå det 
bedste resultat i form af flest mulige stemmer til den progressive 
EU-skepsis og EU-modstand. Ligeledes vil man kunne sikre, at den 
progressive EU-skepsis og EU-modstand med stor sikkerhed vil få 
mindst et mandat, og muligvis to mandater, ved det kommende 
EU-parlamentsvalg.

Enhedslisten opstiller selvstændigt i valgforbund med 
Folkebevægelsen mod EU

SSMT: Styrker-Svagheder-Muligheder-Trusler

Styrker: Flest mulige stemmer på progressive EU-modstand. 
Selvstændig opstilling vil styrke partiets EU- og Europapolitiske 
profil og arbejde.

Svagheder: Kan virke forvirrende for vælgerne, at der er Enheds-
liste-kandidater på to lister. Medierne kan bore i dette og aflede op-
mærksomheden fra de politiske budskaber.

Muligheder: Politisk mulighed for at kunne tone rent flag i forhold 
til en rød EU-skepsis og EU-modstand. Mulighed for to mandater: 
Både et til Enhedslisten og et til Folkebevægelsen mod EU.

Trusler: Folkebevægelsen mod EU risikerer ikke at blive valgt, 
såfremt der kun opnås et enkelt mandat. Medierne kan fejlagtigt 
fremstille det som om, at Enhedslisten dropper Folkebevægelsen og 
opgiver EU-modstanden.

Udarbejdet af Rune Lund, Jean Thierry og Andreas Nissen (arbejds-
gruppe under HB)
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5.1 Enhedslisten prioriterer opbygning af  
Folkebevægelsen mod EU lokalt

Folkebevægelsen var en vigtig allieret i kampen for at bevare rets-
forbeholdet og ydede en meget stor indsats rundt i landet for at sik-
re NEJ’et. En alliance, som Enhedslisten er en del af som kollektivt 
medlem. Imidlertid konstaterer Enhedslistens årsmøde, at der er 
»huller i landkortet« hvor Folkebevægelsen ikke har velfungerende 
lokalkomiteer, eller at disse trænger til en styrkelse. Skal der opbyg-
ges en stærkt bevægelse for EU-modstand, så kræver det derfor, at 
Enhedslisten som kollektivt medlem af Folkebevægelsen tager an-
svaret på sig og arbejder målrettet for at sikre opbygning af Folke-
bevægelsen lokalt. Enhedslistens årsmøde vedtager derfor:
• Enhedslistens afdelinger opfordres til lokalt at gå ind i arbejdet 

med at opbygge nye og styrke eksisterende Folkebevægelse-ko-
miteer (lokalafdelinger i Folkebevægelsen).

• FU/ sekretariatsledere prioriterer, at Enhedslistens organisati-
onssekretærer kan bistå afdelingerne i dette arbejde under skyl-
dig hensynstagen til de øvrige arbejdsopgaver. Det kan fx ske ved 
at bistå med 1) identificering af huller gennem kontakt til Folkebe-
vægelsen centralt, 2) koordinere med afdelingerne om etablering 
af nye komiteer på tværs af Enhedslisteafdelinger, 3) sikre kon-
takt til eksisterende Folkebevægelsesmedlemmer, herunder an-
dre kollektive medlemmer, samt 4) bistå med rådgivning o.l. til det 
praktiske arbejde med indkaldelser, opreklamering o.l.  

• Enhedslistens afdelinger opfordres ligeledes til at sætte fokus 
på EU i dagligdagen, herunder ikke mindst EU’s indblanding i lo-
kalpolitik såvel som landspolitikken. Dette kan eventuelt ske ved 
fælles arrangementer med Folkebevægelsen lokalt.

• Enhedslistens medlemmer opfordres til at melde sig ind i og delta-
ge i arbejdet i Folkebevægelsen mod EU.

Begrundelse:
Ovenstående kan vedtages uanset, om Enhedslisten stiller op selv 
til EU-valget i 2019 eller ej. I Enhedslisten ved vi, at det kræver en 
stor indsats at skabe velfungerende afdelinger, hvor disse ikke ek-
sisterer i dag. Således tog det mange år, før Enhedslisten reelt var 
landsdækkende. Samtidig ved vi i Enhedslisten, hvor enormt vig-
tigt det er med velfungerende bevægelser, og hvor stort et bidrag 
Folkebevægelsen har ydet i at sikre NEJ’et i december og før det tid-
ligere nej’er. Derfor vil vi gerne tage det ansvar på os, som ligger i, 
at Enhedslisten suverænt er det største kollektivt medlem med de 
muligheder dette giver for at opbygge Folkebevægelsen til at blive 

en stærk lokal bevægelse i hele landet. Det meget mindre parti KP 
har lavet en tilsvarende vedtagelse om at bygge Folkebevægelsen 
op, og dette har allerede betydet meget. Med Enhedslistens tyng-
de, så kan meget mere opnås. Det er således ikke meningen, at En-
hedslisten skal »overtage« eller »udgøre« Folkebevægelsen, men 
vores tro er, at vi sammen med de øvrige kollektive medlemmer kan 
gøre en enorm forskel for at styrke Folkebevægelsen, og derfor op-
fordrer vi årsmødet til at vedtage dette forslag. 

Stillet af Jakob Lindblom, Århus, Christian Juhl, Silkeborg, Hen-
ning Hyllested, Esbjerg, Kathrine Klok Due, Århus, Allan Krautwald, 
Svendborg, Jeanne Toxværd, Gentofte, Hans Jørgen Vad, Århus, Per 
Markmøller, Lolland, Jean Thierry, Nordvest, Marianne Rosenkvist, 
Amager Vest.

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB anbefaler at forslaget behandles under pkt. 4 om opstilling til 
EU-parlamentsvalget i 2019.

HB har ingen indstilling til forslaget, men bemærker, at årsmødet 
2015 vedtog en organisatorisk arbejdsplan, som indeholder at HB 
skal vedtage en prioritering af hvilken eller hvilke bevægelser, man 
vil prioritere at udvikle en strategi for i løbet af de næste fire år, ud-
over den faglige strategi. HB har sat dette arbejde i gang. En vedta-
gelse af dette forslag vil selvfølgelig påvirke dette arbejde, men ikke 
være i strid med årsmødets vedtagelse i 2015.

5.2 Forslag til nye regler for opstilling af  
folketingskandidater
Årsmødet vælger ml. forslag 1 og 2

5.2.1 Forslag 1: Årsmødet opstiller færre spidskandidater
Årsmødet opstiller spidskandidater i samtlige Storkredsene med 
undtagelse af Bornholms Storkreds ( i alt 9). Herudover opstiller års-
mødet kandidater i de storkredse, hvor Enhedslisten ved sidste valg 
fik valgt 2 eller flere kandidater ud over spidskandidaten. Årsmødet 
udpeger et antal kandidater, som svarer til halvdelene af disse. Der 
sker ingen oprunding ved beregningen. Så 1 ekstra valgt får ingen 
konsekvenser. 2 ekstra fører til at årsmødet skal vælge 1. 3 giver 1. 
4 giver 2 o.s.v.

Konsekvenserne af dette vil med udgangspunkt i valgresultatet 
i 2015 være, at Årsmødet udover de 9 spidskandidater, skal udpege 
en kandidat i Københavns Storkreds.

5. Indkomne forslag
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De resterende kandidater vælges og prioriteres af et delegeret-
møde i de enkelte storkredse efter de nugældende regler. Delege-
retkvoter fastlægges i de enkelte regioners/storkredses vedtæg-
ter. Medlemmer og afdelinger skal i vedtægterne sikres samme mu-
lighed for at indkalde til ekstraordinære delegeretmøder, som de 
er sikret i forhold til at indkalde ekstraordinære møder i de lands-
dækkende vedtægter. Dog skal opstillingen fremover ske på bag-
grund af en vejledende urafstemning i storkredsene.   Denne uraf-
stemning afholdes efter samme regler og på samme måde som den 
landsdækkende urafstemning. Regionsbestyrelsen tager stilling til 
hvor mange stemmer medlemmerne har ved denne urafstemning i 
de enkelte storkredse med udgangspunkt i, hvor mange kandidater 
med reel mulighed for at at blive valgt, der er i den enkelte storkreds, 
sådan at valget af deres suppleanter også bliver en del af den vejle-
dende urafstemning.

5.2.2 Forslag 2: Initiativer til at fremme opstilling af lokalt 
forankrede kandidater til folketinget
1. Det skrives ind i vedtægterne, at kandidatudvalget ved udarbej-

delsen af sit forslag til kandidatlisten bl.a. skal tage hensyn til 
geografisk spredning og lokal forankring hos kandidaterne. 

2. Ved offentliggørelsen af resultatet af urafstemningen gruppe-
res resultaterne efter storkreds med en samlet opgørelse fra den 
enkelte storkreds, for at få et bedre overblik over den lokale op-
bakning til den enkelte kandidat.

3. Der oprettes en kandidat-udviklings-linje i vores kursustilbud, 
hvor afdelinger og storkredse kan sende potentielle lokale kan-
didater. Kursus-tilbuddet skal fx introducere til folketingsarbej-
det, give hjælp til kommunikation, synlighed mm.  

4. Der gennemføres efter årsmødet i 2020 en evaluering af hvorvidt 
det gennem disse initiativer er lykkedes at fremme opstillingen af 
lokalt forankrede kandidater. Og hvis det ikke er tilfældet genop-
tages diskussionen af lokalt valg af en del af spidskandidaterne

Stillet af hovedbestyrelsen

Kommentar fra hovedbestyrelsen
HB anbefaler at forslagene behandles under pkt. 6 om vedtægts-
ændringer. HB har desuden besluttet en række tiltag for under alle 
omstændigheder at sikre en bedre præsentation af kandidaterne til 
urafstemningen.
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6.1 Afdelinger og regioner. Ændringsforslag til § 5
I stk. 1 ændres »lokalområder« til »områder«, og der tilføjes: », hvor 
der ikke er en afdeling i forvejen.«

Der indsættes et nyt stk. 3: »Nye afdelinger kan også oprettes 
ved opdeling af en afdeling hvis der i afdelingen er flertal for det. El-
ler ved udskilning fra afdelinger, som dækker flere kommuner, hvis 
der er et flertal for det i den kommune, som vil udskilles. Sker det ved 
udskilning fra en afdeling i én kommune, skal der både være flertal 
for det i hele afdelingen og i det område, som ønskes udskilt.« (her-
efter ændres stk. 3 til stk. 4 osv.).

Herved kommer stk. 1-3 samlet til at se sådan ud:
Stk. 1  Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i Enhedslisten 

og kan oprettes i områder med medlemmer af Enhedslisten, 
hvor der ikke er en afdeling i forvejen.

          Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger godkendes af Enheds-
listens hovedbestyrelse.

Stk. 2  Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne vedtægter.
Stk. 3  Nye afdelinger kan også oprettes ved opdeling af en afdeling 

hvis der i afdelingen er flertal for det. Eller ved udskilning fra 
afdelinger, som dækker flere kommuner, hvis der er et flertal 
for det i den kommune, som vil udskilles. Sker det ved udskil-
ning fra en afdeling i én kommune, skal der både være flertal 
for det i hele afdelingen og i det område, som ønskes udskilt.

Begrundelse:
Vores vedtægter på dette område stammer fra en tid, hvor der var 
store områder uden afdelinger. Senere blev vi landsdækkende, men 
dog stadig med områder (som fx Ringkøbing Amt-afdelingen) uden 
aktivitet eller medlemmer – men dækket ind under større byer (som 
Herning og Holstebro).

Siden er vi vokset, så der reelt er medlemmer (og aktive) i alle 
kommuner. Og i de større provinsbyer vil det også med tiden blive 
aktuelt med opdelinger – og præcise regler for det. Senest har det 
været aktualiseret både ift. Herning/Ikast og i Århus.

Ovenstående lægger vægt på, at det afgøres lokalt – dvs. af dem, 
som kender forholdene. Det udelukker dog ikke i sig selv, at der kan 
ske uhensigtsmæssige opdelinger. Men her er der så det hold i det, at 
det i sidste ende skal godkendes af HB

Stillet af Freddy Jensen, Århus, Hans Jørgen Vad, Århus, Jon Rost-
gaard Boiesen, Århus, Karen Nygård, Århus, Kasper Pauli Pedersen, 
Ikast-Brande, Martin Mørch, Skive og Poul Krogsgaard, Århus 

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Det er lidt uklart, hvad der menes med den første ændring. I dag er 
medlemmer med i en afdeling uanset hvor de bor, så der er ikke nogen 
områder i Danmark, hvor der ikke er en afdeling. Dog er nogle afdelin-
ger meget store geografisk, men det skyldes at der i området ikke er 
så mange medlemmer og endnu færre aktive medlemmer. Den anden 
ændring betyder, at et flertal i en afdeling fremover kan forhindrer et 
flertal i et lokalområde i at oprette en afdeling. Det vil betyde en æn-
dring i den praksis i HB, hvor HB har taget stilling til oprettelse af af-
delingerne, når der har været et ønske fra et flertal i lokalområdet.

6.2. Årsmødet. Ændringsforslag til § 7, stk. 3
Det nuværende § 7 stk. 3 »Valg af delegerede« ændres til:
»Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle med-
lemmer skal inviteres. På mødet vælges de delegerede ved skriftlig 
afstemning, hvor hvert medlem højst kan stemme på et antal kan-
didater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af 
det antal delegerede, der skal vælges. De opstillede vælges efter de-
res 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.

Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil væl-
ge. De indgår på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes 
stemmetal, og skal fremgå af referatet fra mødet. Dog kan afdelin-
gen højst sende det antal af de valgte suppleanter til Årsmødet, der 
svarer til den af HB fastsatte suppleantkvote for afdelingen. Har en 
delegeret forfald indtræder en suppleant efter prioritet, dog med 
respekt for kønskvoteringen.« 

Begrundelse: 
Vi ønsker ikke at ændre på, hvordan delegerede vælges, men at få 
skrevet Enhedslistens gode og mange-årige praksis ind i vedtæg-
terne igen. Den nuværende formulering indeholder flere uklarhe-
der. For det første er den nuværende beskrivelse af kønskvotering 
upræcis. Det er ikke klart, hvad der menes med at en afdeling skal 
»tilstræbe 40 % af hvert køn« – og det går selvfølgelig ikke. Med 
en formulering om, at der skal »reserveres mindst 40 % til hvert 
køn« rettes op på dette. På samme måde er det ikke hensigtsmæs-
sigt, at vi har en vedtægt, hvor der står, at landskontoret skal ud-
sende en vejledning af, hvordan afdelinger skal vælge delegerede. 
Beskrivelsen af metode til valg af delegerede bør i stedet stå ufor-
tolkelig i vedtægterne, så alle medlemmer kan læse den. Lands-

6. Vedtægtsændringer
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kontorets vejledning til afdelinger beskriver i øvrigt heller ikke en 
anden/andre metoder end netop den gængse måde at vælge de-
legerede på. Derfor giver det god mening at få den tilbage i ved-
tægterne.

Endelig tager vores ÆF højde for hvordan mange afdelinger i 
praksis vælger suppleanter. De vælger ofte flere suppleanter end 
det er muligt at sende til Årsmødet, fordi valget af delegerede og 
suppleanter sker så lang tid før Årsmødet, at der kan komme afbud 
fra både delegerede og suppleanter.

Stillet af Marianne Rosenkvist, Amager Vest, Gunna Stark, Indre by, 
Camilla Kjerulf Christensen, Amager Øst, Steen Knøster Rasmussen, 
Albertslund, Allan Krautwald, Svendborg, Jeanne Toxværd, Gentofte, 
Charlotte Lund Didriksen, Indre By, Bodil Marie Garde, Albertslund

6.3 Folketingskandidater.  
Ændringsforslag til § 10, stk. 1, 2 og 5

6.3.1 Vedtægtsændringer hvis forslag 1 til valg af 
folketingskandidater vedtages (se forslag 5.2.1)
I paragraf 10 stk. 1 erstattes i 2. afsnit »samt et antal suppleanter 
fastlagt af hovedbestyrelsen forud for tilmelding« af Herudover 
opstiller årsmødet kandidater i de storkredse, hvor Enhedslisten 
ved sidste valg fik valgt 2 eller flere kandidater ud over spidskandi-
daten. Årsmødet udpeger et antal kandidater, som svarer til halvde-
lene af disse. Der sker ingen oprunding ved beregningen. I afsnit 3 
slettes »som hovedbestyrelsen har fastlagt, at«

I paragraf 10 stk. 5. første afsnit tilføjes: »Forud for valget skal der 
afholdes en vejledende urafstemning efter samme regler og efter 
samme metode, som den landsdækkende urafstemning. Regions-
bestyrelsen fastlægger det antal folketingskandidater, som skal 
vælges ud fra urafstemningen og medlemmerne kan maksimalt 
stemme på dette antal ved urafstemningen.«

I paragraf 5 stk. 5 tilføjes: »Regionernes vedtægter skal sikre, at af-
delinger og medlemmer har samme muligheder for at indkalde til 
ekstraordinære møder for at vælge folketingskandidater, som de 
landsdækkende vedtæger giver afdelinger og medlemmer til at ind-
kalde til ekstraordinært årsmøde.«

6.3.2 Vedtægtsændringer hvis forslag 2 til valg af 
folketingskandidater vedtages (se forslag 5.2.2)
I §10 stk 2, efter sætningen« Kandidatudvalget udarbejder et for-
slag til kandidatliste« indsættes 

»Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en 
bred sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geogra-
fisk spredning og lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæs-
sig baggrund.«

Stillet af hovedbestyrelsen

6.4 Folketingskandidater.  
Ændringsforslag til § 10, stk. 2
»Årsmødet nedsætter et kandidatudvalg med en repræsentant for 
hver af de 10 storkredse samt to repræsentanter for hovedbestyrel-
sen. Hver storkreds vælger forud for årsmødet sin repræstentant. 
Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrøren-
de storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandid-
atliste.«

Ændres til: »HB tager initiativ til at der forud for årsmødet ned-
sættes et kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter. Regi-
onsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 storkredse af-

holder 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 øn-
ske til sammensætning af den samlede kandidatliste.«

Begrundelse: 
Erfaringen har vist at der er behov for at medlemmerne af kandi-
datudvalget får et mandat fra deres storkredse før årsmødet. Såle-
des at kandidatudvalget straks kan påbegynde arbejdet på årsmø-
det. Da det ikke er årsmødet der vælger kandidatudvalget, men de 
enkelte storkredse og HB, så sker der ingen ændring i årsmødets be-
føjelser.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.5 Udvalg og netværk.  
Ændringsforslag til § 13, stk. 6
»Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil samt 
væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og netværk.«
 
Ændres til: Stk. 6 »Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal tid-
ligt i processen sende udspil samt væsentlige sager til høring i det/
de relevante udvalg og netværk. Er det ikke muligt at nå at inddra-
ge udvalgene, skal forløb og indhold i stedet efterfølgende evalue-
res med udvalgene. Formålet er bl.a. at få vurderet aspekter af øko-
nomiske, sociale, miljø og klimamæssige konsekvenser i forbindelse 
med lovgivningsarbejdet.«

Begrundelse: 
Enhedslisten hævder et princip, hvor der skal stemmes for den 
mindste forbedring og imod enhver forringelse.

Det er en åbenlys problematisk formulering, idet økonomiske, so-
ciale, miljø og klima-hensyn ofte strider mod hinanden. Miljø og kli-
mahensyn kan forringe konkurrencesituationen for en produktion 
og føre til tabte arbejdspladser. Højere sociale standarder kan for-
ringe samfundsøkonomien. En forringet økonomi kan hindre inve-
steringer, der kan forbedre klima og miljø.

Opbygningen af folketingsarbejdet med ordførerskaber med til-
hørende sekretariatsfunktion fører let til en opdeling hvor den dag-
lige sparring føres inden for en fast, snæver kreds.

Denne tilføjelse skal bidrage til, at der tænkes på tværs, når fol-
ketingsgruppen og HB trækker på udvalgene. Fødevareordføreren 
skal måske runde socialpolitisk udvalg omkring højere leveomkost-
ninger ved overgang til økologiske fødevarer. Erhvervsordføreren 
skal måske inddrage miljøudvalg omkring tilskudsordninger til for-
søg med biobrændsel.

Samarbejdet med udvalgene skal bidrage til åbenbare modsæt-
ninger og dilemmaer og derigennem opkvalificere det parlamenta-
riske arbejde. Vi skal være klar over, hvornår vi vægter sociale hen-
syn højest, hvornår vi vægter arbejdsmiljøhensyn højest, hvornår 
hensyn til skabelse eller bevarelse af arbejdspladser prioriteres el-
ler hvornår det er hensynet til klimakrisen, der er retningsgivende. 

Et eksempel på et dilemma: Økologisk mælkeproduktion er en for-
bedring i forhold til konventionel mælkeproduktion. Eksport af øko-
logisk mælk til Kina er en forringelse i forhold til at distribuere mæl-
ken i Danmark. Skal Enhedslisten gå ind for eksport af økologisk 
mælk til Kina?

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Der er nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med udmøntningen af 
det organisatorisk arbejdsprogram, som kigger på udvalgenes rolle 
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i Enhedslisten. Arbejdsgruppen kommer med et forslag til udvalge-
nes rolle i Enhedslisten i næste HB-periode.

6.6 Rotationsordning.  
Ændringsforslag til § 15, stk. 6 
»Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at man både 
har perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor man har 
været medlem af folketinget og/eller været fuldtidsansat lokalpo-
litiker eller både har været medlem af folketinget og være fuldtids-
ansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat eller fol-
ketingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år indenfor en 
12 års periode. Hvis man er medlem af folketinget eller fuldtidsan-
sat lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud.«

Ændres til: »Ved en kombination mellem stk. 3, 4 eller 5, således at 
man både har perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor 
man har været medlem af folketinget og/eller været fuldtidsansat 
lokalpolitiker eller både har været medlem af folketinget og været 
fuldtidsansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat 
eller folketingsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år in-
denfor en 12 års periode. Hvis man er medlem af folketinget eller 
fuldtidsansat lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud. Ved 
opstilling til urafstemning for spidskandidater til folketinget kan 
man dog kun opstille, hvis man ikke har været medlem af folketin-
get, været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i mere 
end syv år.«

Begrundelse: 
Baggrunden for rotationsordningen er et ønske om, at man højest 
skal kunne bestride et tillidshverv og/eller en ansættelse i 8-11 år 
i træk, afhængigt af hvilken type hverv og hvordan valgene måtte 
komme. Hvis en ansat kan opstille til urafstemningen umiddelbart 
før de 10 års ansættelse udløber, så kan vedkommende i princippet 
være ansat/valgt i op til 14 år sammenlagt. 

Forslaget gælder kun fremadrettet og dermed ikke for de nuvæ-
rende MF ére.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.7 Rotationsordning,  
Ændringsforslag til § 15, stk. 7,
Der indsættes en ny stk. 7 
»Ansatte kan ligesom folketingsmedlemmer ikke opstille ved uraf-
stemningen ved årsmødet efter deres syvende år som enten ansat 
eller folketingsmedlem. Tidligere ansatte kan dog altid opstille til 
deres anden valgperiode efter at være blevet indvalgt.«

Begrundelse:
Med de nuværende regler kan ansatte stille op til urafstemningen 
ved årsmødet til og med deres tiende år som ansatte, hvor folke-
tingsmedlemmer kun kan stille op til og med deres syvende år. Med 
forslaget sidestilles de to grupper. Samtidig er det dog ikke hen-
sigtsmæssigt, at tidligere ansatte som vælges i folketinget kun 
kan sidde i én folketingsperiode. Det er kort tid til at komme ind i 
arbejdet, oparbejde erfaring og netværk til bevægelser mm. Der-
for foreslås det, at tidligere ansatte fremover kan opstille til de-
res anden valgperiode. Forslaget vil samlet set betyde, at man max 
kan være lønnet i kombinationen ansat/fuldtidspolitikere i 15 år - 
mod 14 år i dag. Der er altså tale om en mindre justering af rotati-
onsreglerne. 

Stillet af Trine Henriksen, Gladsaxe, Hans Genefke, Gladsaxe, Hel-
le Osther Frederichsen, Fredensborg, Asger Lykkegaard Nielsen, Fre-

densborg, Anne-Lise Marcussen, Fredensborg, Peter Heidensleben, 
Fredensborg, Bestyrelsen i Halsnæs-afdelingen, Halsnæs, Joachim 
Ellehave Lange, Rudersdal, Luis Monteiro, Rudersda, Jørn Langendor-
ff, Rudersdal, Pelle Andersen-Harrild, Frederikssund, Peter Echardt, 
Gribskov, Maria Temponeras, Skanderborg, Peter Kjær, Skander-
borg, Gitte Victor Hansen, Hillerød, Anne Mette Nielsen, Hillerød, Da-
vid Lindegaard, Hillerød, Ebbe Hansen, Hillerød, Bente Hessellund 
Andersen, Egedal, Nadia Bruun Thurø, Faxe, Kurt Munch, Faxe, Jan 
Kjærgaard, Faxe, Birgitte Nybo, Holbæk, Karen Clausen, Holbæk, Bo-
dil Dalbro, Holbæk, Niels Erik Danielsen ,Kalundborg, Astrid Fonsbøl, 
Amager, Eva Koberrød, Guldborgssund, Bente Lerche Thomsen ,Guld-
borgsund, Frederik Lerche Thomsen, Guldborgsund, Martin Graff Jør-
gensen, Vordingborg, Bo Værn Christensen ,Næstved, Kasper Bjer-
ring, Valby, Ditte Marie Thejsen, Odder, Peder Meyhoff, Favreskov, 
Syddjurs afdelingen, Syddjurs, Jan Fønss, Sydhavnen, Allan Ahmad, 
Nørrebro park, Anne Rasmussen, Østerbro, Knud Holt Nielsen, Ve-
sterbro, Lars Hostrup Hansen, Nordvest, Signe Færch, Brønshøj, Ni-
kolaj Villumsen, Nordvest

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har stillet et lignende forslag. Se forslag 6.6.

6.8 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 4
Den nuværende paragraf 16, stk 4:
»Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer 
betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalaf-
delinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en 
del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af den-
ne del.

Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde godken-
de reduktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt ar-
bejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent nedsat 
arbejdstid.

Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtæg-
ter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), 
hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter.

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præcise retningslinjer for 
partiskat, herunder om partiskat tilfalder afdeling, region eller 
landsorganisation.«

Ændres til: »Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsråds-
medlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafde-
lingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. 
Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke par-
tiskat af denne del. 

Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for par-
tiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valg-
tes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situ-
ationer.  Konkrete afgørelser træffes af FU på baggrund af de ved-
tagne retningslinjer.

Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres un-
derskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrel-
sen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overhol-
de ovennævnte bestemmelser om partiskat.

Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra an-
dre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og nævn), hvortil En-
hedslisten udpeger repræsentanter.«

Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har opstillet 
den/de valgte.«

Hovedbestyrelsen vedtager senest 1/9-2016 retningslinjer for par-
tiskat med udgangspunkt i nedenstående samt med inddragelse af 
diskussionerne på årsmødet.



17Årsmøde 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
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
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Begrundelse
Udkast til retningslinjer for partiskat i Enhedslisten  
– de lokale valgte
Når vi fra Enhedslistens taler om partiskat, er der i virkeligheden 
tale om to meget forskellige situationer/meget forskellige typer 
partiskat. For folketingsmedlemmer, borgmestre/rådmænd hand-
ler det om at det er afgørende, at vores valgte repræsentanter ikke 
skal leve under helt andre og langt bedre vilkår end de, de skal re-
præsenterer. Vi skal ikke have levebrødspolitikere. Når medlemmer 
af Enhedslisten stiller op og lader sig vælge til folketinget skal det 
være fordi de vil arbejde for Enhedslistens politik. Vi skal ikke risi-
kere, at bevarelsen af en høj løn og andre privilegier bliver det afgø-
rende. Det kan partiskatten og vores rotationsbestemmelser være 
med til at forhindre.

For kommunalbestyrelsesmedlemmer (og domsmænd mv.) er ho-
vedproblemet et andet. Grundlæggende mener vi ikke, at politisk ar-
bejde i fritiden bør aflønnes. Det er dog rimeligt, at nødvendige ud-
gifter og tab af arbejdsindtægt og anden indkomst dækkes. Den nu-
værende model, hvor der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat, 
efterlader dog også et pænt beløb efter betaling af skat og parti-
skat (op til 3.000 kr. for de laveste indkomster, mindre til medlem-
mer med højere indtægter). Tilsvarende kan det være en rigtigt god 
ide at valgte går lidt ned i tid i deres sædvanlige arbejde, for at have 
mere tid til det politiske arbejde i KB eller Regionsrådet. 

Når politisk arbejde i fritiden ikke bør aflønnes, skyldes det først 
og fremmest, at vi er et parti, der ønsker og forventer at så mange 
af vores medlemmer som overhovedet muligt er politisk aktive i de-
res fritid. Vi arbejder for at ændre samfundet grundlæggende, og i 
den kamp er medlemmernes engagement og indsats helt afgørende.

Derudover er det også ved opstilling til kommunale og regionale 
valg afgørende, at hensynet til privatøkonomien ikke får indflydel-
se på beslutningerne om evt. at genopstille til det næste valg.

Op til kommunalvalget i 2013 var Enhedslisten tilsyneladende 
ikke tilstrækkeligt fokuseret på at understrege betydningen af par-
tiskattereglerne og den nærmere udmøntning af reglerne. Tilsva-
rende er det med den mange nye indvalgte blevet tydeligt, at der 
er rigtigt mange forskellige individuelle omstændigheder omkring 
KB-medlemmernes indtægtsforhold. Vi kan i hvert fald konstatere, 
at der har udviklet sig forskellige praksis i EL-afdelingerne omkring 
partiskattebetalingen.

Som det fremgår vil vi ikke foreslå fundamentale ændringer af 
reglerne om partiskat. Der skal fortsat betales 1/3 af bruttobeløbet 
i partiskat efter modregning af tabt arbejdsfortjeneste. Men vi vil 
dog foreslå følgende ændringer til ikrafttræden ved starten af den 
næste valgperiode d. 1/1-2018.
1. Der indføres en ret til KB-og regionsrådsmedlemmer til at blive 

frikøbt op til 1 dag om ugen (80% af 37 timer) med reduktion i 
partiskatten så der før beregning af partiskatten fratrækkes de 
20% samt den reducerede pension. Dog kan der maximale fra-
trækkes et beløb svarende til partilønnen samt pension. Denne 
regel omfatter også selvstændige ved en faktisk indtægtsned-
gang i samme omfang (ift året før valget).

2. SU-modtagere uden erhvervsarbejde. SU-satserne bygger på, at 
man kan supplere med erhvervsarbejde. En studerende, der er 
valgt til et regionsråd eller en kommunalbestyrelse, har næppe 
tid til erhvervsarbejde, hvis det politiske arbejde skal være op-
timalt. Derfor modregnes før beregning af partiskat med et be-
løb svarende til det ekstra stipendium, som handicappede på SU 
modtager (pt. 8449 kr/mdl).

3. Medlemmer der bliver arbejdsløse i perioden - hvor det at man 
ikke umiddelbart kan få andet arbejde kan siges at have sam-
menhæng med hvervet som KB-medlem - kan kompenseres for 
nedgangen i indtægt, hvis vedkommende vælger at fortsætte 
som KB-medlem. Der kan dog maximalt fratrækkes et beløb sva-
rende til handicap-SU-satsen og kun i resten af valgperioden.

4. Det præciseres, at der ikke skal betales partiskat af de ydelser 
fra kommunen (regionen), der modtages for at kunne passe by-
rådsarbejdet, så som avisabonnement, transportudgifter der be-
tales af kommunen, EDB-udstyr, vederlag for hjemmeboende 
børn  under 10 år mv.

5. Forud for opstilling af kandidater skal disse ved deres under-
skrift forpligte sig til dels at udtræde af kommunalbestyrel-
sen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift, dels at overholde 
ovennævnte bestemmelser om partiskat.

6. Fremover er det FU (og ikke lokalafdelingerne), der forholder sig 
til evt. problemer og giver dispensation ift ovenstående vedr. 
partiskat. 

Stillet af hovedbestyrelsen

6.9 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 4
»Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlem-
mer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lo-
kalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation Modregnes 
en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af den-
ne del. Den lokale/regionale organisation kan i særlige tilfælde god-
kende reduktion i partiskatten fx svarende til dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller permanent ned-
sat arbejdstid. Der betales ligeledes 1/3 af bruttobeløbet i partiskat 
af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd og 
nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Hovedbesty-
relsen kan vedtage mere præcise retningslinjer for partiskat, herun-
der om partiskat tilfalder afdeling, region eller landsorganisation.«

Ændres til: »Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regions-
rådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalaf-
delingen/lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisati-
on Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke 
partiskat af denne del. Den lokale/regionale organisation kan i sær-
lige tilfælde godkende reduktion i partiskatten fx svarende til do-
kumenteret tabt arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig eller 
permanent nedsat arbejdstid. Der betales ligeledes 1/3 af brutto-
beløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valg-
tilforordnede, råd og nævn) til den lokale afdeling af Enhedslisten, 
hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter, således at der beta-
les direkte til den enkelte afdelings bankkonto.

Begrundelse:
De lokale afdelinger har behov for en bedre økonomi - en bedre øko-
nomi er nødvendig for at en afdeling kan fungere optimalt, og arbej-
de med at udbrede Enhedslistens politik i dagligdagen og ved valg.

Stillet af Jørgen Mortensen, HøjeTaastrup

Kommentar fra hovedbestyrelsen
Ved folketingsvalget i 2015 var partiskatten på ca. 234.000 kr. fra 
valgtilforordnede. Ændringen vil fremover betyde, at partiskat-
ten ved valgtilforordnede vil tilfalde afdelingerne. I dag tilgår parti-
skatten dem, som har haft hovedudgiften til valget. Ændringen kan 
også betyde, at det fremover er lokalafdelingerne som vil få parti-
skatten selvom det er regionen eller landsorganisationen som ud-
peger vedkommende til hverv, hvor der skal betales partiskat.

6.10 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 5
»Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt 
intern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet 
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udskiftes mindst hvert 5 år. For Enhedslisten hæfter alene dens for-
mue.«

Ændres til: »Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en års-
mødevalgt intern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisi-
onsselskabet udskiftes mindst hvert 10 år. For Enhedslisten hæf-
ter alene dens formue.«

Begrundelse:
Baggrunden for den nuværende regel har sikkert været, at man 
ikke skulle fedtes for meget ind med revisoren, således at man sik-
rer at revisoren hele tiden har en kritisk tilgang.

Erfaringerne fra det aktuelle revisorskift har været, at der er et 
stort arbejde i overgangen, og det er vigtigt, at revisoren kender 
organisationen, for at kunne komme med de relevante input. I den 
sammenhæng forekommer at være 5 år er for lidt. Der bruges ufor-
holdsmæssigt mange ressourcer på revisorskift når det skal ske 
hvert 5. år.

Imidlertid skal det også nævnes, at erfaringen viser at der findes 
situationer, hvor skift af revisor bør ske helt uafhængigt af rotati-
onsregler. F.eks. i de tilfælde hvor revisionen ikke fungerer optimalt.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.11 Partiskat og økonomi.  
Ændringsforslag til § 16, stk. 5
»Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels af en årsmødevalgt 
intern revisor, dels af en ekstern revision, hvor revisionsselskabet 
udskiftes mindst hvert 5 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens formue.«

Ændres til: Forslag til nyt stk. 6: »Årsmødet vælger 2 interne reviso-
rer. En af hvert køn. De interne revisorer kommenterer årsregnska-
bet 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 reviso-
rerne kan tage økonomiske sager op af egen drift.«

Stk 5 konsekvensrettes så »en årsmødevalgt intern revisor« æn-
dres til »årsmødevalgte interne revisorer«.

Stillet af hovedbestyrelsen

6.12 Udelukkelse. Ændringsforslag  
til § 18, der indsættes et ny stk. 6 
»Afdelinger og afdelingsbestyrelser kan indstille til hovedbestyrel-
sen, at et medlem udelukkes fra afdelingen. Før et medlem indstil-
les til udelukkelse af en afdeling, skal der være forsøgt mægling og 
vedkommende skal have oplyst årsagen til at udelukkelse overve-
jes. Medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt 
at ytre sig overfor hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen træffer afgørelse med 5/6 flertal. Ved en så-
dan beslutning om udelukkelse fortaber det pågældende medlem 
alene de medlemsrettigheder, der knytter sig direkte til medlem-
skabet af en afdeling. 

Et medlem der er udelukket fra én afdeling, kan søge om optagel-
se i en anden afdeling, men det er op til afdelingen om de ønsker at 
modtage medlemmet.« 

Begrundelse: 
I flere af de tilfælde, der har været igennem årene med eksklusion 
af medlemmer, har det mere drejet sig om at arbejdet i en afdeling 

blev umuliggjort end om en person, der offentligt modarbejdede En-
hedslisten. Med de nye digitale kommunikationsformer og senest 
muligheden for elektronisk afstemning, kan et medlem opretholde 
en række medlemsrettigheder uden at være med i en afdeling. 
Der er behov for en form for mellemløsning, ligesom vi har det i for-
hold til vores udvalg og netværk, så eksklusion ikke er eneste hand-
lingsmulighed, hvis alt er gået i hårdknude i en afdeling. 

Stillet af hovedbestyrelsen

6.13 Vedtægtsnævn.  
Ændringsforslag til § 19 stk. 2 og stk. 3
I stk. 2 tilføjes: »Man kan som medlem af vedtægtsnævnet ikke op-
stille til urafstemningen til valg af folketingskandidater.«

Ny stk. 3: »Det tilstræbes, at mindst et medlem af vedtægtsnæv-
net er en professionel jurist.«

Begrundelse:
Ad 1. Vi har et potentielt stort habilitetsproblem, hvis folk, som selv 
kandiderer til Folketinget, kan træffe bindende afgørelser mht. an-
dre medlemmers evt. ret til at kandidere.

Ad 2: Da ingen kan tvinges til at opstille, kan det i sagens natur 
kun blive en hensigtserklæring. Men dog et vigtigt signal til parti-
ets jurister – og som forpligter HB/FU, hvis det vedtages. Udført vil 
forslaget sikre afgørelser, som mindst én professionel jurist vil læg-
ge navn til.

Ikke for hermed generelt at så tvivl om lovudvalgets/ved-
tægtsnævnets hidtidige afgørelser. Men der har dog været tilfælde, 
hvor de har været sådan at HB (vedtægtsstridigt, men dog med års-
mødets efterfølgende godkendelse) har underkendt dem.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Århus. 

6.14 Ændringsforslag til Rød Fonds vedtægter
Sætningen »Det HB valgte medlem er Rød Fonds kontaktperson 
og tovholder.  Det afgående HB medlem fortsætter, til den nye kon-
taktperson er udpeget af HB.« tilføjes til afsnittet om ledelse og or-
ganisering, således at det fremover lyder:

»3. Ledelse og organisering
Rød fond ledes af en bestyrelse på 6 personer. 
5 vælges på årsmødet og en vælges af Enhedslistens hovedbesty-
relse.
»Det HB valgte medlem er Rød Fonds kontaktperson og tovhol-
der.   Det afgående HB medlem fortsætter, til den nye kontaktper-
son er udpeget af HB.«
De 5 årsmødevalgte kan ikke samtidig sidde i Enhedslistens hoved-
bestyrelse.
Bestyrelsen for Rød Fond fastsætter selv sin arbejdsgang, men skal 
dog være i stand til at træffe afgørelse også om hastende ansøgnin-
ger.«

Begrundelse
Jeg synes, det kan styrke Rød Fond, at der ikke er usikkerhed om 
kontaktperson.

Resten beslutter Rød Fonds bestyrelse selv.

Stillet af Karen Nygård
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Denne arbejdsplan rummer vores vigtigste prioriteringer frem til 
næste årsmøde. Ud over de beskrevne aktiviteter skal der være 
plads til at hovedbestyrelse, udvalg, afdelinger mv. kan reagere på 
den politiske dagsorden og tage initiativer i forhold til den aktuelle 
politiske situation både nationalt og international. 

Den aktuelle politiske situation
Udviklingen efter folketingsvalget har bekræftet vedtagelserne 
fra årsmødet i 2015 om, at Enhedslisten står i en ny politisk situati-
on. Enhedslisten skal nu løfte opgaven som et ledende oppositions-
parti både i det parlamentariske arbejde, i forhold til bevægelserne 
og bredt i offentligheden. Kampen mod regeringen og dens politik 
står helt centralt for os.

Derfor skal vi hele tiden overveje, hvordan vi bedst muligt bruger 
vores kræfter parlamentarisk, lokalpolitisk, formidlingsmæssigt og 
udenomsparlamentarisk i forhold til denne situation.

Der er brug for, at vi skaber klare prioriteringer, både politisk, or-
ganisatorisk og i forhold til Enhedslistens økonomi, således at vi 
løfter opgaven som et ledende oppositionsparti, fremmer en rød 
og grøn politik og skaber grundlaget for en fortsat styrkelse af En-
hedslisten på alle planer.

Organisationens udvikling
På årsmødet 2015 vedtog vi et organisatorisk arbejdsprogram for 
perioden 2015-2018. Vi er gået i gang med at føre vedtagelserne i 
dette ud i livet og dette arbejde vil fortsætte i det kommende år. Ar-
bejdet tager udgangspunkt i den implementeringsplan, som HB har 
vedtaget. Der lægges op til en proces, hvor afdelinger, udvalg m.v. 
inddrages i arbejdet i så stort omfang, som muligt.

Nye metoder til inddragelse og politikudvikling
Arbejdet med at udvikle nye former og metoder, hvor medlemmer, 
videnspersoner, bevægelser og interesserede sikres til især at se på 
muligheden for at understøtte gennemførelse af ø-medlemmer ind-
drages bedre i vores samlede politikudvikling, fortsætter. HB, afde-
linger, udvalg og netværk opfordres til at tage initiativ til åbne se-
minarer, politiske værksteder, lyttemøder m.v. som et led i denne 
proces.

Udarbejdelse af politiske delprogrammer
Som led i at gennemføre beslutningen fra årsmødet i 2015 om ved-
tagelse af delprogrammer skal der frem til årsmødet i 2017 udarbej-
des et forslag til et delprogram om feminisme og kønspolitik.

HB behandler i efteråret delprogrammet om Enhedslistens sund-
hedspolitiske delprogram udarbejdet af sundhedspolitisk delprogram

Enhedslisten – lokalt, regionalt og nationalt
Enhedslistens repræsentation i byråd og regioner har givet os 
nye muligheder i forhold til at understøtte lokale og landsdæk-
kende bevægelser mod den nedskæringspolitik i kommuner og 
regioner, som er en væsentlig del af regeringens politik. Frem til 
sommeren er der fokus på at forhindre KL i at indgå en økono-
miaftale med regeringen, som betyder forringelser i kommuner-
nes mulighed for at sikre og udvikle velfærden. Som et led i det-
te arbejde er det vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem vores 
valgte repræsentanter i byråd og regioner, afdelinger, folkelige 
bevægelser, relevante udvalg i Enhedslisten og vores folketings-
gruppe. Dette er en indsats, hvor der fortsat skal prioriteres res-
sourcer i alle dele af partiet. Når resultatet af økonomiforhand-
lingerne kendes i juni måned, besluttes det, hvilke konkrete initi-
ativer vi skal følge op med.

Der er behov for udveksling af ideer på tværs af landet og for en 
yderligere styrkelse af forbindelsen mellem det lokale arbejde, ar-
bejdet på Christiansborg og arbejdet i listens centrale udvalg. Der-
for skal det sikres at alle medlemmer af udvalg og netværk får mu-
lighed for at blive inddraget i arbejdet – uanset hvor i landet i de bor. 

Forberedelse af KV og RV 2017 
Forberedelse af kommunalvalg og regionalvalg starter nu for alvor 
i afdelingerne, og bliver en vigtig opgave lokalt. Det handler både 
om rekruttering af lokale kandidater, lokal politikudvikling og ind-
ledende planlægning af kampagneaktiviteter.

Forberedelserne til KV17 skal også være et gennemgående tema i 
det kursuskatalog, der kommer på gaden i december 2016.

Det faglige arbejde
Det faglige arbejde skal udvikles såvel i partiets afdelinger som i de 
faglige netværk.

Arbejdet med at opbygge faglige netværk skal fortsætte. Formå-
let med netværkene er, at styrke vores medlemmers mulighed for at 
indgå i faglige og politiske diskussioner på arbejdspladserne, være 
med til at sætte gang i klubarbejde og andre faglige aktivitet på ar-
bejdspladserne. Dermed står vi også stærkere, når der opstår fagli-
ge kampe og vi får bedre mulighed for at deltage aktivt i den lokale 
fagbevægelse og til at styrke venstrefløjen gennem en koordineret 
indsats i fagbevægelsen. 

7. Forslag til Enhedslistens  
Arbejdsplan 2016-2017
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Vi skal bidrage til udviklingen af en stærk faglig venstrefløj og 
modvirke tendenserne til splittelse mellem offentligt og privat an-
satte.

Der skal arbejdes for at sikre en bred bevægelse for en solidarisk ar-
bejdsmarkedspolitik, hvor der både skal kæmpes for bedre dagpenge-
regler og for bedre vilkår for syge- og kontanthjælpsmodtagere.  

Det helt centrale spørgsmål er, at vi kan gå på arbejde uden at få 
skader på helbredet. 60.000 mennesker rammes hvert år af ulykker 
eller arbejdsbetingede lidelser. Psykiske arbejdsmiljøskader, stress, 
nedslidning og alt for mange arbejdsulykker skal forebygges.

Vi skal sætte fokus på mulighederne og perspektiver i at nedsæt-
te arbejdstiden. Dette krav skal bl.a. rejses i forhold til de kommende 
overenskomstforhandlinger

Det faglige arbejde skal forankres mere lokalt og der skal arbejdes 
med en bedre koordinering mellem det faglige arbejde og det politi-
ske arbejde. Her kommer kampen omkring den kommunale økono-
mi og økonomiaftalen mellem regeringen og KL til stå helt centralt. 
Udfaldet af den kamp er afgørende for de fremtidige muligheder og 
denne kamp kan også bruges til at opbygge nye alliancer og styrke 
eksisterende. Derfor skal alle muligheder for mobilisering og aktivi-
tet udnyttes både lokalt og nationalt.

Kampen om klima og miljø
Der er behov for, at vi opprioriterer at formidle vores grønne politik 
og vores udspil og tiltag på det grønne område.

På den ene side har Venstre-regeringen sat sig i spidsen for en 
voldsom offensiv mod love og initiativer til fordel for klima, miljø og 
natur. På den anden side er der en stadig stigende forståelse i be-
folkningen for nødvendigheden af at gøre noget ved problemerne 
og også flere og flere konkrete, selvorganiserede initiativer.

Af alle disse grunde må området have høj prioritet i Enhedslistens 
arbejde. Det skal være centralt i vores kritik af kapitalismen, af EU, 
af TTIP og af den danske regering. Vi skal fremsætte konkrete for-
slag både i Folketinget og i kommunalbestyrelserne og arbejde for 
at skabe opbakning til dem i befolkningen. Vi skal fremhæve, støt-
te og være en del af de selvorganiserede grønne initiativer. Endelig 
skal vi være parate til at kaste kræfterne ind i bevægelser omkring 
konkrete sager.

Enhedslisten skal:
• være en del af grønne initiativer nationalt og lokalt
• understøtte at der sker en koordinering blandt de medlemmer, 

der arbejder med klima og miljø
• komme med målrettede konkret fremstød for at understrege 

nødvendigheden af grøn omstilling. 

Internationalt arbejde og kampen mod EU 
Den internationale politiske situation forandrer sig hurtigt – krige 
og flygtningestrømme blusser op og økonomien er ustabil. Denne 
internationale situation er også afgørende for den politiske udvik-
ling i Danmark.

Vi skal fortsætte kampen mod, at der overlades stadig mere magt 
til EU. Her er sejren ved afstemningen om retsforbeholdet et godt 
afsæt. Vi skal udvikle og konkretisere vores bud på internationalt 
samarbejde som alternativ til EU – både når det handler om at løse 
klima  og miljøudfordringen, flygtningeudfordringen eller andre 
grænseoverskridende problemer. Derfor vil vi udvikle vores samar-
bejde med den europæiske venstrefløj i »Europæisk Venstre« bl.a. 
op til dennes kongres 16 -18. december. Vi skal også være åbne for 
samarbejde med andre venstrefløjspartier, der ikke er med i Euro-
pean Left. Dette arbejde kan også være med til at styrke os, så 
den solidariske EU  modstand kan få et godt valg ved valget til EU-
parlamentet i 2019.

Enhedslisten vil støtte internationale mobiliseringer i den euro-
pæiske fagbevægelse, miljøorganisationer, og NGO’er, for at stop-

pe frihandelsaftalen med USA (TTIP) og andre angreb på lønmodta-
gerrettigheder, velfærden og miljøet.

Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også be-
hovet for international solidaritet. Vi prioriterer konkret solidari-
tetsarbejde. Enhedslisten vil generelt styrke arbejdet for fred og 
nedrustning.

Enhedslisten vil fortsat arbejde med at integrere det internatio-
nale arbejde i organisationen. Det er vigtigt, at medlemmer og afde-
linger får større ejerskab til det internationale arbejde. 

Velfærd
Velfærden er fortsat under pres, og med det nye politiske flertal på 
Christiansborg er det kun blevet værre. Besparelser på uddannel-
sessystemet, på sundhedsvæsnet og ikke mindst 0–vækst sætter 
velfærden under pres, og det betyder at vi i Enhedslisten har en stor 
opgave i at forsvare og udvikle velfærden. Det skal vi gøre både på 
Christiansborg, i regionerne og kommunerne. Samtidig er der snart 
kommunal og regionsvalg, som vi i Enhedslisten gerne skal gå styr-
ket ud af.

Derfor er det især i kommunerne, at velfærdskampen skal prio-
riteres.

Velfærdskampen er også vigtig, fordi der er et stort bevægelses-
potentiale. Især har vi set, at nedskæringer på uddannelsesområdet 
har skabt store protester.

Enhedslisten skal:
• forberede kommunalvalgkampen
• understøtte kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrunds-

grupper i deres arbejde
• opbygge netværk og alliancer med andre organisationer og en-

keltpersoner, der også kæmper mod nedskæringer på velfærden
• understøtte medlemmer der er aktive i velfærdsbevægelsen.

Flygtningesolidaritet og kampen mod det yderste højre
Historisk mange mennesker er i disse år på flugt og vi ser hvordan 
mange flygtninge søger mod Europa, herunder Danmark. Det stiller 
store krav til indsatsen i forhold til at tage imod flygtninge: give dem 
beskyttelse og en fremtid. Det kalder på politiske svar, ikke mindst 
fra Enhedslisten.

Desværre har de politiske partier med få undtagelser valgt en po-
litisk linje med målet om, at Danmark skal yde så lille og så ringe en 
hjælp som muligt.

I modsætning hertil ser vi, hvordan flygtningesolidaritetsbevæ-
gelser yder en uventet stor og uvurderlig indsats for mennesker på 
flugt. De gør både en forskel for den enkelte flygtning, som bliver 
hjulpet, og bevægelserne lægger et politisk pres på magthaverne.  
Det pres er helt nødvendigt for at modgå den fremmedfjendske re-
torik og politik, som partierne kappes om at fremsætte, og for at 
modgå fremmarchen fra det yderste højre, der udnytter ankomsten 
af flygtninge til at styrke nationalismen og fremmedhadet.

Enhedslisten vil derfor i det kommende år støtte op om flygtnin-
gesolidaritetsbevægelserne og opfordrer afdelingerne til lokale ak-
tiviteter, der byder flygtninge i kommunerne velkommen.

Afslutning
Med denne arbejdsplan sættes der fokus på en række store arbejds-
opgaver for Enhedslistens medlemmer og organisation. Der lægges 
derfor ikke op til at fastlægge en bestemt større kampagne for det 
kommende år. I stedet pålægges Hovedbestyrelsen at vægte det 
udadvendte arbejde ud fra en konkret vurdering af alliancemulig-
hederne og de politiske brændpunkter nationalt og internationalt.
Stillet af Hovedbestyrelsen
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Her kan du læse om de opstillede til den vejledende urafstemning om de øverst placerede folketingskandidater. Under hver kandidat finder 
du vedkommendes e-mail, såfremt du har spørgsmål eller behov for uddybning. 

Den vejledende urafstemning danner baggrund for årsmødets beslutning om fordeling af folketingskandidater. Alle medlemmer af Enheds-
listen kan deltage i afstemningen, som foregår elektronisk fra den 10.-17. marts 2016. Du vil modtage en mail med link til afstemningen den 
10. marts – medlemmer uden mail får tilsendt et brev. Er du i tvivl, om vi har din mailadresse, så send den til landskontoret@enhedslisten.dk 
inden den 10. marts. 

1. Allan Krautwald, Svendborg
2. Anne Hegelund, Aarhus
3. Cathrine Marie Berg, Vejle
4. Christian Juhl, Silkeborg
5. Eva Flyvholm, Holbæk
6. Finn Sørensen, Amager Vest
7. Gorm Anker Gunnarsen, Amager Vest
8. Gunna Starck, Indre By
9. Hans Jørgen Vad,Aarhus
10. Helge Bo Jensen, Albertslund
11. Helle Nielsen, Randers
12. Helle Osther Friedrichsen, Fredensborg 
13. Henning Hyllested, Esbjerg
14. Ibrahim Benli, Herlev
15. Jakob Sølvhøj, Herlev
16. Jean Thierry, Nordvest
17. Jeanne Toxværd ,Gentofte
18. Jesper Kiel, Svendborg
19. Jette Gottlieb, Christianshavn
20. Johnny Zaar, Ringkøbing-Skjern
21. Jonathan Simmel, Nordvest
22. Katrine Toft Mikkelsen, Brønshøj-Husum
23. Lasse Egelund, Vejle
24. Louis Jacobsen, Blågård

25. Maja W. Albrechtsen, Aarhus
26. Margit Kjeldgaard, Helsingør
27. Maria Gjerding Gladsaxe
28. Maria Temponeras, Skanderborg
29. Mikael Hertoft, Østerbro
30. Nikolaj Villumsen, Nordvest
31. Peder Hvelplund, Hjørring
32. Pernille Grumme, Tårnby/Dragør
33. Pernille Skipper, Vesterbro
34. Pia Boisen, Lyngby
35. Rasmus Vestergaard Madsen, Aarhus
36. Rosa Lund, Nørrebro Park
37. Rune Lund, Nørrebro Park
38. Sarah Glerup, Frederiksberg
39. Sarah Nørris, Esbjerg
40. Stine Brix, Nordvest
41. Susanne Flydtkjær, Aalborg
42. Søren Egge Rasmussen, Aarhus Øst
43. Søren Søndergaard, Gladsaxe
44. Tobias Clausen, Blågård
45. Torsten Ringgaard, Mariager Fjord
46. Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez,  

Vesterbro

9. Opstillede til urafstemning  
om folketingskandidater
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Allan Krautwald, Svendborg
Vi har som parti oplevet stor fremgang de 
senere år – det går godt for EL. 

Vores politik rammer på en række om-
råder direkte ind i den aktuelle dagsor-
den. Hvis vi formår at styrke og skærpe 
vor profil, vil potentialet for en yderligere 
styrkelse af partiet være stort.

Mange oplever, på egen krop, resulta-
terne af de mange reformer. Syge, ledige 
og andre udsatte gruppers eksistensgrundlag forsvinder. Store dele 
af befolkningen er enige i vores modstand mod denne afmontering 
af velfærdssamfundet. Vi skal fortsat styrke vores kritik af denne 
politik og alliere os med de mange folkelige, sociale bevægelser der 
er dukket op,de senere år.

Vi bliver nødt til at skærpe vores modstand mod EU som kon-
struktion, da EU er en vigtig modspiller i kampen for velfærden. Vi 
skal i Folketing og bevægelser bidrage med en klar socialistisk EU 
kritik, uanset om vi stiller op til EP valget eller ej.

Stramninger og stadig mere ulækker retorik rammer mennesker i 
nød hårdt – flygtninge og indvandrere. EL skal stå som det humani-
stiske fyrtårn i et fremmedfjendsk hav.

Mange forældre er utilfredse med Folkeskolereformens indførel-
se af alt for lange skoledage og tvungne lektiecafeer – her skal vi 
også være mere tydelige.

En bedre dyrevelfærd bør også stå skarpere, som en del af vores 
grønne økologiske profil.

Jeg har været aktiv på venstrefløjen i mange år, på en række til-
lidsposter og i forskellige bevægelser og har bl.a. været med til at 
skabe »Syg i Svendborg«.

Jeg er medlem af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

krautwald@oncable.dk

Anne Hegelund, Aarhus
Jeg er 27 år, socialrådgiverstuderende og 
folketingskandidat i Århus Vest. Somme-
rens valgkamp gav mig for alvor blod på 
tanden, til at få spredt det gode budskab 
om at en anden verden og en anden po-
litik er mulig. Derfor stiller jeg mig til rå-
dighed som spidskandidat for vores parti 
og håber på jeres opbakning. Vi skal være 
et klart alternativ til både den socialde-
mokratisk ledede regerings nødvendighedens politik og den nu-
værende regerings velfærdsafviklende og umenneskelige politik. 
Mine mærkesager under sidste valg var: Afskaf arbejdsløshed – ud-
ryd fattigdom! Flygtninge velkommen – tag jeres familier med! Støt 
oprør – Stop krig! Det er det stadig. Vi skal sætte ord på hvordan vi 
deler arbejdet, så ingen behøver at gå stressede i seng eller mang-
le noget at stå op til, og alle har en løn eller lignende at leve godt af. 
Vi skal insistere på at behandle vores medmennesker med respekt 
også flygtninge og hjemløse. Vi skal vise solidaritet med vores kam-
merater i Palæstina, Kurdistan og alle andre steder, hvor de kæmper 
hårdt for at komme fri af undertrykkelse. Jeg er feminist og imod un-
dertrykkelse i alle dens afskygninger. Jeg er også revolutionær so-
cialist og ikke bange for at sige det højt. Kapitalismens evige jagt på 
profit går hårdt ud over mennesker, klima og miljø, og grøn vækst er 
en umulighed. Jeg har 10 års erfaring fra elev- og studenterbevæ-
gelsen og 5 år fra fagbevægelsen. Så jeg mener det, når jeg kalder 
os bevægelsernes parti og har også tænkt mig at handle derefter.

annehegelund@gmail.com

Cathrine Marie Berg, Vejle
Kære partifæller, jeg hedder Cathrine Ma-
rie Berg, og jeg kommer fra Vejle lokalaf-
delingen. Ordret solidaritet har altid haft 
en stor betydning for mig. Jeg synes des-
værre, at det bliver svære og svære at for 
øje på solidariteten i vores kolde verden. 
Folk som flygter med livet som indsats bli-
ver modtaget med et alt andet end fair sy-
stem her i  Fort Europa. Det er på ingen 
måder solidarisk. Det gør mig sindssygt ked af det, at der sker den-
ne udvikling i verden. 

Min drøm er et Danmark, hvor der er plads til alle uanset hudfar-
ve, religion og baggrund. Det er det der skaber mangfoldighed. Jeg 
tror på, at man når meget længere med solidaritet frem for frem-
medfjendskhed. Jeg vil altid kæmpe for, at alle får en lige og fair be-
handling. Lighed tror jeg nemlig er enormt vigtigt for, at skabe et 
harmonisk samfund. Det er ikke retfærdigt, at dem der har flest 
midler til at betale for forskellige goder, har meget bedre muligheder 
i vores samfund. Du skal have de samme muligheder uanset hvil-
ken baggrund du kommer fra. Det har altid været mig en gåde, at vi 
i vores civiliseret verden ser igennem fingrene  med den rigtig store 
ulighed der er! Jeg vil til hver en tid kæmpe for et mere lige system, 
og dermed skabe en mere solidarisk verden.

cathrinemarii@gmail.com

Christian Juhl, Silkeborg
Arbejdsmand, tidl. formand for 3F i Silke-
borg.

Aktiv i 3Fs internationale arbejde og i 
Arbejdernes Internationale Forum , der 
støtter kæmpende i Mellemamerika, Asi-
en og i Palæstina. Medlem af Folketinget 
siden 2011. Her er jeg er ordfører for ud-
viklingpolitik, arbejdsmarked, mindretal 
og Norden  Gift med Karen Marie, der er so-
cialrådgiver – vi har 2 børn og 5 børnebørn.

Det vigtigste er:
• En bæredygtig klode
• En verden uden krige, fattige og flygtninge
• Solidaritet uden grænser 
• Et åbent Europa uden EU
• Et rødt flertal i Folketinget
• Arbejde eller uddannelse til alle
• En fagforening uden tøven.

På 2 ben:
Flere kandidater i Folketinget er godt, men ikke nok. 

Vi skal opbygge & styrke aktiviteten nedefra – i fagforeninger og 
blandt andre græsrødder.

Vi skal omsætte folketingsgruppens styrke, medlemstilgang og 
stemmemæssig fremgang til at blive et stærkere parti – især lokalt.

Vi skal forbinde Folketingsarbejdet tæt til de mange nye byrød-
ders indsats.

Vi skal gå på 2 ben – det parlamentariske og det udenomsparla-
mentariske – når vi vil skabe forandring.

christian.juhl@ft.dk
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Eva Flyvholm, Holbæk
Der er brug for Enhedslisten. Det er nok 
det bedste, man kan sig om dansk politik 
i øjeblikket. 

For hold da op, det går i den forkerte ret-
ning. Men det er også tydeligt, at der er 
brug for os til at tale imod nedskæringer 
og flygtningestramninger. Og til, sammen 
med andre, at organisere den modstand, 
der skal sikre, at det ser bedre ud om et par 
år.   

Omfordeling, fællesskab og socialisme er nøgleord for mig. Som 
forsvarsordfører for os i Folketinget, arbejder jeg især for åbenhed 
om Danmarks krige, og for at standse det forestående kampflykøb. 
Som uddannelsesordfører, er det samarbejde med de studerende og 
modstanden mod nedskæringer og fremdriftsreformen der fylder 
mest.  

Det er vigtigere end nogensinde, at vi kobler vores politiske kamp 
til verden omkring os. Det er jo vanvittigt at skære på udviklingsbi-
stand og bruge milliarder på nye kampfly, mens millioner af menne-
sker er på flugt fra krig og elendighed. Og det er åbenlyst at vi bør 
investere mere i grøn forskning og uddannelse, hvor Danmark kan 
spille en vigtig rolle.  

Jeg er folketingskandidat på Sjælland. Og det vil jeg meget gerne 
fortsætte med. Vi er ved at blive et stærkt parti på hele Sjælland, og 
det er spændende, hvad vi kan opnå som mere lokalt forankret par-
ti, og det lokale arbejde er en vigtig prioritet for mig. 

Jeg er 34 år, bor i kollektiv i Valby med min kæreste, og er opvokset 
på Vestsjælland hvor jeg også kommer meget. Jeg har tidligere sid-
det i hovedbestyrelsen og været redaktør for Rød+Grøn. 

eva.flyvholm@ft.dk

Finn Sørensen, Amager Vest
Hvordan kan vi bidrage til en folkelig mo-
bilisering imod »nødvendighedens poli-
tik«? Svaret på bør styre vores prioriterin-
ger, aktiviteter og hvordan vi kommuni-
kerer. Styrkeforholdene efter det seneste 
folketingsvalg og flygtningesituationen 
giver en masse nye udfordringer. Svarene 
kan kun udvikles i et tæt samarbejde mel-
lem alle niveauer i partiet. Vi skal udvik-
le os til et mere udadvendt parti, der går målrettet efter at få langt 
større dele af arbejderklassen i tale (i den brede betydning af ordet 
arbejderklasse, som også inkluderer hovedparten af de offentligt 
ansatte og udsatte/udstødte grupper). Det »kommunale oprør« der 
er undervejs, må være det aktuelle omdrejningspunkt. Der er sto-
re perspektiver i det. Hvis vi kan inddrage alle afdelinger, folkevalg-
te og ikke mindst vores mange aktive medlemmer i fagbevægelsen 
og andre vigtige bevægelser i den kamp, så er vi kommet langt. Jeg 
håber, at jeg fortsat kan få lov at bidrage til dette arbejde som MF. 
Jeg synes, jeg har gode forudsætninger med min faglige baggrund 
og med de ting jeg hidtil har arbejdet med, især social- og arbejds-
markedspolitik. Mine politiske synspunkter håber jeg, er nogenlun-
de kendt i partiet, ellers svarer jeg gerne på alle spørgsmål. 

Fakta: 69 år, MF siden 2011. Arbejdsliv: Fabriks- og bryggeriar-
bejder, formand for bryggeriarbejderne i Kbh. 1986-2005, næstfor-
mand i 3F Industri og Service 2005-11. Politisk aktiv på venstreflø-
jen siden 1970, med i Enhedslisten fra start. Medlem af HB fra 2005-
2011.

finn.s@ft.dk

Gorm Anker Gunnarsen, 
Amager Vest
På årsmøderne lykkes det ofte for mig at 
sætte gang i råbekor med slagordet »Styrk 
den internationale solidaritet!« Det er nok 
mest, fordi jeg kan råbe så højt. Jeg føler 
det nu også stærkt. Solidaritet er grundla-
get for et samfund – og hvis den ikke er in-
ternational, vinder kapitalen og nationa-
lismen.

Tiltagende diskrimination mod ikke-europæere viser, at den in-
ternationale solidaritet har trange kår blandt mange danskere. Det 
skred skal udfordres – alt hvad vi kan. Solidariteten er den basale 
forudsætning for at udfordre højrestrømningerne med budskaber 
om retfærdighed og fællesskab. 

Vi har brug for solidariteten for at kunne sætte dagsordenen i 
dansk politik. Klimaforandringerne kan kun imødegås, hvis politik-
ken formuleres med afsæt i omsorg for fremtidens menneskehed. 
Krigsmodstanden bygges bedst, når vi sætter os i ofrenes sted. For-
råelsen og afsnøringen fra medmennesker i fjerne egne spejles i det 
syn på ikke-europæiske indvandrere, som flygtningestramheden 
bygges om. Med solidariteten som grundlag, kan Løkke skammes 
ud, når han bruger penge, der før sikrede vandforsyning til fattige 
områder, på at lette beskatning af nye biler i Nærum-området. Soli-
dariteten er mit kompas.

Jeg er forskeruddannet historielærer og repræsenterer Ø i Køben-
havns Borgerrepræsentation, hvor jeg især arbejder med skolepoli-
tik. Jeg har erfaringer fra apartheid-modstand, fredsbevægelse, ELs 
Internationale Udvalg og lokalt bestyrelsesarbejde på Amager og i 
København.

Gorm_Gunnarsen@br.kk.dk

Gunna Starck, Indre By
Enhedslisten skal vise, at nogle stadig tør 
tænke kollektivt og solidarisk, kunne få 
danskerne til at tro på, at det gode liv - ja, 
et bedre - ligger i et samfund, hvor bære-
dygtighed er det nye ord for vækst og so-
cialisme det nye sort. Så Listen skal stå 
stærkt på Borgen med et bredt felt af so-
lide kandidater - også skarpe og skrappe 
gamle damer.

Jeg ved noget om meget og meget om noget. Er god til at organi-
sere, er vedholdende, men ikke kompromisløs, driftsikker, men til 
fest og farver, har sans for tilværelsens absurditeter, men ikke rod. 
Mit kendskab til medlemmer og organisation skal bruges til, 
at de 4 b’er - basis, Borgen, bureaukrati og bestyrelse - får 
styrket en troværdig, festlig, fantasifuld, flittig, rød Liste. 
Er sociolog, men har mest lavet politik - de senere år på de indre lini-
er i Kbh-bestyrelse, Regionsledelse, Vedtægtsnævn og introdukti-
on for nye medlemmer. Er kontaktperson for min afdeling og Kvin-
depolitisk udvalg og sidder i Indre By Lokaludvalg for Listen.

Bor i kollektiv, spiller en god l’hombre og driver sammen med an-
dre filmnørder en børnefilmklub samt deltager i diverse bestyrelser 
med mennesker, som i politikersprog kaldes almindelige - men de 
fleste er nu noget særligt. Har et nært forhold til venner, børn. bør-
nebørn og min cykel.

gunna@enhedslisten.dk
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Hans Jørgen Vad. Aarhus
Et godt folketingsarbejde kræver knofedt 
og solid faglig indsigt. Men et optimalt ud-
bytte kræver mere end forslag og for-
handlingsevner. Det kræver også KANT 
og mod til at gå på tværs af den pænhed 
på Borgen, som andre partier og pressen 
vil pådutte os.

Det har DF tidligere evnet – på en popu-
listisk og uærlig måde. Noget, som imidler-
tid bliver vanskeligere og vanskeligere som støtteparti for Venstre. 
Det bør vi kunne udnytte langt bedre – men desværre har vi kun 
formået det i glimt. 

Vi ved godt, hvordan det skal gøres – det er primært viljen, der har 
manglet. Fx har det overfor den tidligere regering ikke skortet på 
konkrete forslag, som enten blev nedstemt eller ignoreret.

Men især overfor den svage Venstre-regering – hvor selv de mest 
banale forlig er en politisk umulighed – er det nødvendigt, at vi får 
udviklet det »andet ben«. På årsmødet vedtog vi et »kommunalt op-
rør«, som vi stadig har til gode, at der følges op på – på en synlig og 
energisk måde. Både fra folketingsgruppen og partiet centralt. Det 
samme gælder sigtet om at vælte regeringen.

Jeg håber meget, at det vil ændre sig i de kommende uger. For det 
er ved at være sidste udkald ift. KL-aftalen til sommer – herunder 
chancen for at svække Løkke yderligere. Som jeg tidligere har skre-
vet, er det ikke forslag og ideer, der har manglet – ej heller fra min 
side.

Jeg tror, at der i folketingsgruppen er et stort behov for nogle 
kræfter, som vil lukke den mere op for impulserne udefra og især fra 
partiets aktive basis. 

hjvad@stofanet.dk

Helge Bo Jensen, 
Albertslund
Vi skal give konkrete svar på samfundets 
og almindelige menneskers problemer. På 
undermineringen af velfærdsordninger-
ne, på fattigdommen og udstødelsen - vi 
skal tage nye politiske initiativer overalt, 
hvor vi kan få øje på muligheder for at ska-
be bevægelse - og sikre små og store for-
andringer.

Vi skal ikke nøjes med at regulere markedsøkonomien, men sæt-
te fællesskab og demokrati ind imod kapitalisme og markedskræf-
ter. Ligesom vi ikke stiller os tilfredse med lidt mindre sprøjtegift, 
men kræver omstilling til 100% økologi, så er det ikke tilstrækkeligt 
at foreslå skat på spekulation. Vi må forlange en samfundsbank og 
en spekulationsfri banksektor. Det er godt med flere solceller, men 
endnu bedre hvis de ejes af fællesskabet og ikke af aktieselskaber.

Vi skal vise at der er et reelt politisk alternativ både til den nuvæ-
rende og den foregående regering.

Jeg vil gerne være med til at styrke Enhedslisten som:
• Et socialistisk parti med en solidarisk politik for økologisk omstil-

ling.
• Krigsmodstandernes parti, der bekæmper krigspolitik og milita-

risme.
• Bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i og med bevægel-

serne.
• Et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores 

EU-modstand og vores antiimperialistiske politik.

helge.bo.jensen@albertslund.dk

Helle Nielsen, Randers
Født i 1960 på Fyn. Har to voksne børn 
på 27 og 29. Blev politisk aktiv i 2008 
i SF-Randers.  I 2011 skiftede jeg SF ud 
med Enhedslisten, hvor jeg er medlem af 
bestyrelsen. Jeg stillede op til byrådet i 
2013 for Beboerlisten. Til folketingsval-
get i 2015 var jeg opstillet i Randers Nord, 
som var den kreds i hele Storkredsen, som 
stemmemæssigt gik mest frem i forhold til 
2011.

Jeg arbejdede 20 år som IT-medarbejder. Uddannet pædagog I 
2005. Jeg har arbejdet med børn, ældre, senhjerneskadede og fy-
sisk/psykisk udviklingshæmmede. Qua min uddannelse kan det 
derfor harme mig at overvære de store besparelser, der har pågå-
et de senere år. 

Som formand for Landsforeningen Lediges Vilkår ser jeg folk, 
som er ramt af voldsomme forringelser på dagpenge, sygedagpen-
ge og kontanthjælp. De ledige er ikke spor dovne; der mangler så-
mænd bare arbejdspladser!

Som frivillig i Asylcenter Randers indser jeg, hvor hamrende nød-
vendigt det er, at vi har en empatisk tilgang til mennesker i nød, der 
banker på vores dør. Visse partiers snak om, at vi ikke har råd  til fle-
re flygtninge er i bund og grund absurd. Men de økonomiske midler 
bliver mere og mere ulige fordelt. 

Virksomheder og kommuner har opsparet mia. af kr. de senere år. 
Jeg vil arbejde for, at vi får flere hænder indenfor pleje.- og omsorg. 
Jeg vil også arbejde for flere grønne jobs. Forskning i mere vedvaren-
de energi og udbredelse af mere økologi. Det må være vejen frem, 
hvis vores gamle jordklode skal overleve.

HelleNielsen_88@hotmail.com

Helle Osther Friedrichsen, 
Fredensborg/Hørsholm
Sidste år var jeg opstillet som nr. 2 i Nord-
sjællands Storkreds. Det var skræmmende 
at høre de andre kandidaters holdninger i 
valgdebatterne. At det er mere reglen end 
undtagelsen at ville have mere på bekost-
ning af de mennesker, der har mindst. Når 
ledige og syge mennesker bliver udråbt til 
dovne fordi man selv vil spare i skat! Men 
det har givet mig blod på tanden, det er en kamp på værdier og den 
kamp skal de ikke vinde.

I mit arbejde som kasserer i 3F Frederiksborg møder jeg hver dag 
mennesker, der af systemet er skubbet ud over kanten. Mennesker, 
der er ramt af ubegribelige ressourceforløb og hvor pressede sags-
behandlere piller værdigheden ud af syge mennesker i håb om at 
finde en rest af arbejdsduelighed i dem. Enhedslisten er det eneste 
parti hvor anstændigheden stadig sidder dybt i os. Vi har et socialt 
ansvar. Vi er deres eneste talerør. 

I Folketinget skal vi fortsætte med at stille de spørgsmål, de an-
dre ikke vil. Vi skal hele tiden have for øje, at bekæmpe den fortsatte 
ulighed. Og vi skal tilbageerobre den grønne og bæredygtige dags-
orden. Vi vil et andet og bedre samfund både her men også via vores 
støtte til bevægelserne i andre land. 

Jeg er 52 år, opvokset på Amager hvor jeg også har tilbragt en stor 
del af mit voksenliv og er nu havnet i Nivå i Nordsjælland. Jeg har 
sammen med gode kammerater været med til at starte vores lokal-
afdeling Fredensborg/Hørsholm op, hvor jeg sidder i bestyrelsen. 
Jeg har i de sidste par år undervist Enhedslistens aktivister.

helle.friedrichsen@gmail.com
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Henning Hyllested, Esbjerg
Er nu også »full time« ordfører for landdi-
strikter og øer, hvor jeg har forsøgt at give 
EL en stemme i hele udkantsproblematik-
ken, som er en kæmpe-dagsorden ude i 
Udkantsdanmark (hvor ellers), men er lidt 
upåagtet i EL, hvis det ikke lige handler om 
udflytning af statslige arbejdspladser.
Forsøger at etablere et tættere samarbej-
de med vores mange lokalt valgte, men 
har i første omgang koncentreret mig om at deltage i og få hjælp fra 
vores eget gode udvalg for landdistrikter, landsbyer og øer.

Er 62 år. Gift med Ina på 10. år, men vi har holdt sammen, siden vi 
var unge. Har to voksne børn.

Indvalgt fra og opstiller i Sydjyllands Storkreds. Hjemmekredsen 
er Esbjerg By, hvor jeg også bor.

henning.hyllested@ft.dk

Ibrahim Benli, Herlev
Jeg er stolt af at være medlem af et vær-
difuldt fællesskab som Enhedslisten. Og 
insisterer på, at en anderledes verden er 
mulig, hvor retfærdighed, lighed, ytrings-
frihed, mangfoldighed, demokrati og soli-
daritet ud fra et socialistisk livssyn gør sig 
gældende.

Jeg er samtidig af den overbevisning, at 
et socialistisk Europa kun er muligt, når 
resten af verden opnår de samme livsvilkår, der rummer socialis-
mens kerneværdier. Rojava, kurdiske selvstyreområder i Syrien er 
i dag et af de steder, hvor en reel socialismen finder sted. 

Jeg er 36 år gammel og har boet 15 år i Danmark. Aktuelt er jeg 
koordinator og underviser i et beskæftigelsescenter i Københavns 
Kommune, hvor jeg arbejder med traumatiserede flygtninge og ind-
vandrere. Oprindelig er jeg journalistuddannet fra Ankara i Tyrki-
et. I 2008 færdiggjorde jeg min kandidatuddannelse på RUC. Og er 
chefredaktør for den dansk-kurdisk netavis nudem.dk. 

Jeg har været aktiv i studenterbevægelsen både i Tyrkiet og på 
RUC.  Jeg er medlem af Enhedslistens Kurdistan Solidaritetsgruppe 
og holder løbende oplæg for Enhedslisten´s afdelinger om det kurdi-
ske spørgsmål.  Jeg er desuden aktiv hos Dansk Kurdisk Kulturcen-
ter, Det tværpolitiske initiativ, Kurdisk Forum, Foreningen for Kur-
diske Studerende og Akademikere, Fokus-a. 

Henholdsvis Herlev Afdeling og og Rødovre Afdeling støtter mit 
kandidatur.

Jeg bor i boligforeningen Lille Birkholm i Herlev sammen med min 
kone og tre døtre.

ibbenli@gmail.com

Jakob Sølvhøj, Herlev
Efter et langt arbejdsliv i fagbevægelsen 
blev jeg i juni 15 valgt til folketinget i Vest-
jyllands storkreds. Ordfører på områder-
ne handicap, børn, folkeskole, ungdoms- 
og voksenuddannelser. Områder der alle 
er under pres. Regeringen vil ændre ser-
viceloven og svække retssikkerheden for 
borgere med handicap. Privatiseringen af 
daginstitutioner fortsætter. Folkeskolen 
døjer med skolereformen, lærernes arbejdsvilkår er utålelige og be-
sparelserne store. Gymnasier, erhvervsskoler og voksenuddannel-
ser rammes af store besparelser. Enhedslisten skal på alle disse om-
råder være den markante opposition i folketinget og bidrage til at 
udvikle brede bevægelser mod forringelserne.

Som det største parti på venstrefløjen har vi et stort ansvar for at 
udvikle modstanden mod den kulsorte regering. Vi skal fremlægge 
konkrete dagsaktuelle forslag, der viser, at en anden politik er mu-
lig og samtidig fremstå som et parti, der har både visioner og vilje til 
at slås for grundlæggende samfundsforandringer. Folketingsgrup-
pen har en vigtig rolle at spille, men det er vigtigt, at det parlamen-
tariske arbejde er tæt forbundet med hele partiorganisationens ar-
bejde og udvikles i et samspil med de valgte i kommuner og regioner.
Før folketingsvalget var jeg i næsten 40 år aktiv i fagbevægelsen. 
Senest som sektorformand og medlem af FOAs forbundsledelse. 
Været med i Enhedslisten fra starten. Medlem af hovedbestyrelsen 
i flere perioder - aktuelt siden 2012. Jeg er gift med Karen og tilsam-
men har vi 4 børn.

jakob.solvhoj@ft.dk

Jean Thierry, Nordvest
Som aktiv i og formand for en almen boli-
gafdeling med 785 boliger oplever jeg næ-
sten dagligt, hvor værdifuldt det er at leve 
i et direkte demokrati drevet som non-pro-
fit kooperativ.

Vi har blandt andet afprivatiseret ren-
gøring og trappevask til glæde for kvali-
teten og ikke mindst for medarbejdernes 
løn- og arbejdsvilkår. Vi har også skiftet 
tvangsbetaling til ultrakapitalistiske YouSee ud med en forening 
som TV-leverandør. Begge dele har sparet mange penge. Vi har også 
bygget regnvandsanlæg til vores vaskeri.

I Enhedslisten skal vi vise, hvordan vi kan ændre verden i hver-
dagen og i virkeligheden, og hvordan vi kan bruge erfaringer fra os 
selv og fra andre lande, til at give håbet og troen på, at vi kan ska-
be forbedringer og den grundlæggende forandring til et andet sam-
fund. 

Vi skal være klare omkring den grønne omstilling og den økono-
miske, demokratiske og sociale omstilling og ikke være bange for at 
komme med alternative forslag. 

Hver gang vi taler om noget, som i virkeligheden er bestemt af EU, 
så skal vi gøre opmærksom på det. Vi har en kæmpe opgave i at re-
præsentere vores socialistiske EU-modstand og internationale al-
ternativer i Folketinget, kommuner og regioner.

Som vi vedtog på Årsmødet 2015 er vi nødt til at være et selv-
stændigt alternativ. Det er god start at tale om det, men vi må også 
gøre det i praksis. Syrizas overgivelse til EU og Alternativets lidt 
uretfærdige fremgang bekræfter det bare. 

Jeg er økonom (cand. polit.), og folketingskandidat i Bispebjerg-
kredsen.

jean@fremtidsmaskinen.dk
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Jesper Kiel, Svendborg
Jeg har gennem ti år taget tørnen som by-
rådsmedlem i Svendborg og vil nu ger-
ne prøve kræfter med Christiansborg. Jeg 
brænder for, at Enhedslisten kan blive et 
parti, som når ud i alle kroge af Danmark 
med vores budskaber om mere social ret-
færdighed og grøn omstilling.

Jeg vil gerne bidrage til at bringe den vir-
kelighed, som folk kender med evige ned-
skæringer og en mere og mere uanstændig behandling af ledige, 
syge, handicappede ind på Christiansborg. Sammen skal vi så sik-
re, at Enhedslistens budskaber knytter an til protest og bevægelser.

Jeg har fra Enhedslistens start været aktiv omkring krigsmod-
stand, international solidaritet, antiracisme, EU-modstand, miljø, 
økologi og ikke mindst den nære velfærd i kommunerne.

Fra mit arbejde i kommunalpolitik er jeg vant til, at Enhedslisten 
på den ene side optræder som dem, der står fast på principperne og 
agerer vagthund.  På den anden skal vi også afsøge muligheden for 
at opnå konkrete sejre og sidst men ikke mindst rejse de perspektiv-
rige forslag.

Enhedslisten skal frem mod næste valg give folk et billede af, at 
der er et socialistisk og grønt alternativ til konkurrencestaten og 
blind vækst. Skulle jeg få muligheden for at komme på listen til næ-
ste folketingsvalg, fortsætter jeg naturligvis kampen på kommu-
nalt plan i Svendborg indtil da. 

Jeg er ansat i Enhedslisten som kommunal koordinator. Tidlige-
re har jeg arbejdet i it-fagforeningen PROSA og været webudvikler, 
men oprindeligt er jeg udlært maskinarbejder.

jesper.kiel66@gmail.com

Jeanne Toxværd ,Gentofte 
Under den socialdemokratiske regering 
blev der banet vej for de asociale vel-
færdsafviklende reformer som regerin-
gen nu følger op på med flere stramninger, 
med store sociale omkostninger for men-
nesker der i forvejen er ramt. Integrations-
ydelsen gør det umuligt for de mennesker 
der er flygtet fra sult, krig og forfølgelse, 
at få en hverdag i Danmark. 

Vi skal vise at der er andre måder at fordele rigdom og velfærd på! 
Jeg vil være med til at styrke Enhedslistens profil som det eneste so-
cialistiske parti i Danmark i kampen mod den håndholdte regering.

Enhedslisten skal vokse og vi skal ved næste kommunalvalg have 
flere repræsentanter i kommunalbestyrelserne, så vores politik bli-
ver synlig i lokalsamfundene og vi skal tydeliggøre konsekvenser-
ne af regeringens politik. 

Vi skal være det parti der sætter den politiske dagsorden. Vi skal 
styrke solidariteten og tage et opgør mod det kaos EU´s liberalisti-
ske økonomiske politik, har trukket ned over hele Europa.

Vi skal have styrket venstrefløjen og det gør vi kun ved at holde 
fast i vores politik.

Jeg er feministisk socialist og feminismen bør i disse krisetider 
være et fokus i vores parti. Enhedslistens socialistiske og femini-
stiske værdier har udgangspunkt i at alle mennesker er lige, ingen 
skal undertrykkes pga. køn, seksualitet, religion eller etnicitet – det 
vil jeg altid kæmpe for. 

Jeg er 56 år og sidder i kommunalbestyrelsen i Gentofte. Jeg er ud-
dannet cand.pæd. og har arbejdet inden for alle områder i det pæ-
dagogiske felt. 

Jette Gottlieb, Christianshavn
Jeg har valgt at stille op til urafstemningen, 
fordi jeg er blevet klar til igen at tage en 
tørn i det parlamentariske arbejde. Jeg var 
medlem af folketinget fra 1994 til 2001, og 
trods store  forandringer i folketingsarbej-
det - ikke mindst efter »systemskiftet« i 
2001- mener jeg at kunne bidrage med er-
faringer, der kan gøre nytte i en kommen-
de valgperiode, - uanset regeringens farve.  

Jeg kan ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbej-
de i a-kasse byde på stor indsigt og mange ideer på erhvervs- og ar-
bejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som et af de vigtigste kon-
frontationsområder i den kommende periode. Derudover har jeg 
gennem mine udsendelser som nødhjælpsarbejder fået en interna-
tional vinkel, en indsigt i kriser og brændpunkter i verden.

Endelig kan min erfaring fra 90’erne  bidrage til et løft i folketin-
gets måde at arbejde på. Enhedslisten har formået at bevare kvali-
tet og seriøs politisk prioritering, mens den generelle politiske debat 
er reduceret til enkeltsagsnedslag. Det må ændres. Strategi og sam-
fundsvision skal være en større del af folketingets arbejde  

Jeg vil gerne vælges og melder mig derfor på banen – hvis urafstem-
ningen taler for det - til en placering i København 3. København, fordi 
jeg der har min faglige og politiske forankring gennem alle årene.

Om mig selv: Jeg er 67 år, tømrer (+ en del andet) af uddannelse, 
med nuværende ansættelse i 3f, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes 
a-kasse. Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn.

jette@amagergade1.dkx

Johnny Zaar,  
Ringkøbing-Skjern
Jeg er 59 år, uddannet på seminariet - 
DATA uddannelse ved erhvervsakade-
miet i Esbjerg.  Bor i Vestjylland, sammen 
med Lisbeth og vores datter på 18 år. I mit 
politiske - og daglige arbejde, har jeg altid 
arbejdet, for de svage i vores samfund.
 Har arbejdet med udflytning fra særfor-
sorgens institutioner ved Ribe Amt.  Her fik 
nogle af vores svageste medborgere, en værdig tilværelse uden for 
særforsorgens tykke mure. Arbejdet med velfærdstruede børn og 
unge ved Vejle Amt. Leder af en selvejende institution. Arbejdet som 
underviser og EDB konsulent ved kommunen. Arbejdet ved Fagfor-
eningen HK som underviser/ sagsbehandler. I det politiske arbejde for 
EL, har jeg følgende tillidsposter - Kontaktperson i RKSK – bestyrel-
ses medlem i Region Midtjylland og folketingskandidat i Vestjylland.
• Politiske mærkesager:
•  Dagpengereformen rulles tilbage.
•  Kontanthjælpsreformen/ GF rulles tilbage.
•  Sociallovgivningen laves om til en SKAL LOV, ikke som nu en KAN LOV
•  Flere rettigheder til pensionister/ ældre medborgere og handi-

cappede.
•  Nej til udlicitering, af velfærds opgaver.
•  Der indføres en ny form for efterløn.
•  Fri og lige uddannelser til alle.
•  Mere vedvarende energi.
•  Mere offentlig transport.
Vigtig for mig er, at få lave skatteloven om, så det ikke er muligt, at 
unddrage sig skattebetaling. Det er umoralsk, når virksomheder/ 
banker unddrager sig skattebetaling, og derved er den direkte år-
sag til, velfærdsforringelser og den store arbejdsløshed i Danmark.

joz@bbsyd.dk
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Lasse Egelund, Vejle
Det med stor tilfredshed, at de senneste 
år har vist, at Enhedslisten har fået op-
bakning i store dele af befolkningen. Det 
viser sig desuden, at når man først har 
valgt og stemt på Enhedslisten, er man 
trofast mod partiet. Det faktum fortæl-
ler mig, at Enhedslisten har en meget høj 
grad af troværdighed i befolkningen. Den-
ne troværdighed er partiets største aktiv 
og skal bruges. Det kræver, at vi både er i stand til at opnå resultater 
og i stand til at imødegå forslag om forringelser gennem vedholden-
de, saglig og stærk kritik.

De voldsomme angreb på velfærd, eksploderende ulighed, øde-
læggelse af basale, demokratiske menneskerettigheder og veldo-
kumenterede miljøkatastrofer, fordrer en nødvendig nytænkning 
af samfundets indretning.

Dette skal Enhedslisten kæmpe for sker i de kommende år. En del 
af denne kamp skal foregå gennem en styrkelse af partiet, både po-
litisk og organisatorisk. Vores voksende demokratiske kampkraft 
skal bruges til at skabe alliancer og placere os centralt i kampen mod 
forringelser og miljøødelæggelse.

For at opnå dette må fællesskab, solidaritet og universel bære-
dygtighed være grundstenene.

Jeg er 41 år, medlem af Vejle kommunalbestyrelse. Medlem af En-
hedslisten Vejle.

lasseegelund@gmail.com

Louis Jacobsen, Blågård
30 år gammel. Murersvend (udlært i 
2006). Arbejder pt. I København som Mu-
rersvend. Sidder i bestyrelsen i 3F BJMF 
og som suppleant i Murersvendenes bran-
cheklub i København. 

Vi står overfor kæmpe udfordringer på 
vores arbejdsmarked. Halveringen af dag-
pengeperioden, løntilskudsjobs der mis-
bruges som billig arbejdskraft, grov ud-
nyttelse af udenlandske kollegaer, et arbejdsmiljø der, pænt sagt, 
går i den forkerte retning, manglende praktikpladser og erhvervs-
uddannelser der mildest talt er forsømte. For bare at nævne nog-
le af tingene.

Desværre lader det ikke til at listen bliver kortere. Senest blev der 
fra regeringen lanceret en visionsløs plan om »indslusningsløn« til 
flygtninge. Derfor er det hamrende vigtigt med en stærk repræsen-
tation af tillidsvalgte fra LO fagbevægelsen. Tillidsvalgte med både 
erhvervserfaring og organisations erfaring. Det har vi nu, og det vil 
jeg gerne bidrage til at vi fortsætter med. 

Som valgt til folketinget for Enhedslisten vil jeg styrke vores 
kontakt ud til arbejdspladserne. Det skal ske gennem vores fagli-
ge landsudvalg, men også ved aktivt at opsøge klubber, tillidsvalgte 
på arbejdspladserne, og gennem arbejdsplads og skolebesøg. Det er 
vigtigt at vi konstant har fingeren på pulsen hvad angår vores kol-
legaers bekymringer, både de som er ledige, og de som er i arbejde. 
For kun derved vil vi kunne leverer gode løsninger på de problemer

sejelouis@gmail.com

Jonathan Simmel, Nordvest
Vi skal bekæmpe økonomisk ulighed

Opgaven er ikke at sige: »sådan er det 
jo« - men at forholde os til hvad vi kan 
gøre, for ikke bare at vælte regeringen, 
men i særdeleshed at ændre befolknings-
stemningen.

Sidste år slog vi fast, at vi er oppositio-
nen, og alternativet til venstre. Skal det-
te bredes ud, skal vi blive klare i vores sy-
stembrydende kritik.

Vi skal blive bedre til at skrive os ud af politikerleden, og ind i den 
protest der ulmer over dårlig velfærd og stigende utryghed. Vi skal 
anerkende, at der er problemer i samfundet, men påpege at de eksi-
sterer på baggrund af de 10% rigeste, som ejer 80% af vores formue 
i DK. Det er dem, der står i vejen for, at vi kan skabe jobs til alle, inve-
stere i vores velfærd, fordele vores rigdomme og sikre den grønne 
omstilling. Det skal vi udstille.

Det er ikke tilfældigt, at 2 ud af 3 i Nordsjælland får en videregåen-
de uddannelse, mens kun 50 % på Lolland får en ungdomsuddannel-
se. Der er økonomiske årsager til at 30-40% af speciallægerne i DK 
ligger i Nordsjælland - og det er ikke polakkernes skyld at der findes 
social dumping. Derfor skal vi blive væsentligt skarpere i vores kritik 
af samfundet og den sociale og økonomiske ulighed – og vi skal gang 
på gang påpege, at hvis man indskrænker de rigestes magt og økono-
mi - så er der i overflod råd til velfærd, uddannelse, sundhed, grøn om-
stilling, nedsat arbejdstid, flygtninge og meget mere.

Elektriker, 28 år, tidl. formand for erhvervsskoleeleverne og 
El-forbundets ungdom, tillidsmand mm.

jsimmel@gmail.com

Katrine Toft Mikkelsen, 
Brønshøj-Husum
En af de mest sejlivede myter i dansk poli-
tik er myten om »den nødvendige politik«. 
Det er den, der betyder at det er »nødven-
digt« at skære ned på ulandsbistanden, 
hvis vi skal kunne modtage flere flygtnin-
ge. At det er »nødvendigt« at skære ned 
på daginstitutioner og skoler, hvis de gam-
le skal have en ordentlig behandling. Og at 
det er »nødvendigt« at jagte arbejdsløse og syge og give skattelet-
telser til de højst lønnede, hvis vi skal klare os i det globale konkur-
rencesamfund.

For Enhedslisten er det en vigtig opgave, at sikre alle de forbed-
ringer for almindelige mennesker, som vi kan inden for systemets 
rammer. Men også at udfordre de rammer. Vi skal med udgangs-
punkt i de problemer og udfordringer folk møder i deres hverdag 
komme med forslag og løsninger, der går ud over den kapitalistiske 
logik. Det, der er nødvendigt er en politik, der er både menneskelig, 
social og ikke mindst klima- og miljømæssigt bæredygtig.

Jeg er uddannet cand.scient.pol. og har i mit arbejdsliv arbejdet 
med daginstitutioner og skoler – i en kommunal forvaltning, i en 
fagforening og nu i et administrationsselskab for selvejende dag-
institutioner. Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 1994, har 
siddet i HB og FU i flere omgange samt i Københavnsbestyrelsen 
og har beskæftiget mig med mange forskellige politikområder, bl.a. 
daginstitutioner, folkeskole, uddannelsespolitik, arbejdsmarked og 
arbejdsmiljø, faglig organisering, feminisme og EU. 

Jeg er 45 år og bor i Husum med mand 4 børn i alderen 8-16 år.

katrine@ktmj.dk
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Maja W. Albrechtsen, 
Aarhus
30 år, socialrådgiver og cand. pæd.

Hvis man læser i Enhedslistens princip-
program, erfarer man, at vi er imod kapita-
lisme. Vi går ind for frihed fra undertryk-
kelse, for reel lighed og lige muligheder for 
alle, og vi er for sikkerhed og velfærd. 

Set i lyset af vores principper er den nu-
værende regering, deres samarbejdspar-
ter og den udvikling de understøtter, ved at trække os i den stik 
modsatte retning.  Uligheden vokser, der spares på ungdomsuddan-
nelser, sygehusvæsen, ældrepleje, børnepasning og offentlig ser-
vice - kort sagt, kernen i vores velfærdssamfund. Det rammer os 
alle. 

Jeg har som socialrådgiver på nært hold fulgt implementeringen 
af regeringens asociale tiltag. På daglig basis ser jeg fattiggørelse, 
marginalisering og svigt af i forvejen udsatte borgere.  Det er ikke 
alene asocialt – det direkte dumt og dybt unødvendigt. Det kan be-
tale sig at investere i social- og beskæftigelsesområdet, både øko-
nomisk og menneskeligt. 

Jeg ønsker tale om, hvordan kun meget få vinder på den førte poli-
tik. Jeg ønsker at tale om, hvordan sænkning af kontanthjælp og an-
dre basisydelser påvirker bredt både i forhold til mindsteløn og ar-
bejdsforhold. Jeg vil tale om, hvorfor vi har flere og flere hjemløse lig-
gende på gaden, og hvorfor vi lader mennesker bo i telte om vinte-
ren, når der er huse nok. 

Jeg vil tale om ulighed, men jeg vil også tale om, hvordan man kan 
gøre noget andet, og at vi i Enhedslisten faktisk har en løsning – og 
jeg håber på jeres opbakning.

majawolffalbrechtsen@live.com

Margit Kjeldgaard, 
Helsingør
Jeg opstiller fordi jeg vil sætte EL på dags-
ordenen via et samspil af forslag i folke-
tinget og bevægelse uden for murene. Jeg 
mener, det er nødvendigt med konkret vi-
den og mod til at tale de borgerlige politi-
kere imod, men det er ikke tilstrækkeligt, 
hvis man vil ændre på samfundet. Man 
skal også udvikle politik, der svarer på nye 
udfordringer, og iværksætte kampagner, der får almindelige men-
nesker op af sofaen og ud og tage ansvar for udviklingen. Det sker 
nødvendigvis i et samarbejde med udvalgene, afdelingerne og HB. 

Jeg er 60 år og har været politisk aktiv i flere partier (S- SF-VS-
SF-EL), i fagbevægelsen og enkeltsags-organisationer i mit voksne 
liv. Jeg er imod persondyrkelsen og jeg hylder principper om rotati-
on, kollektiv ledelse, mindretalsbeskyttelse, respekt for vores åbne 
udvalg og decentralisering. 

Først havde jeg mange forskellige ufaglærte jobs, siden blev jeg 
er cand. polit. og har bl.a. arbejdet sammenlagt 10 år som sekretær 
på Christiansborg. Mine interesser er økonomi, udvikling/handel og 
boligpolitik. Min aktivitet i partiet ligger pt. i politisk-økonomisk ud-
valg og landdistriktsudvalget, samt i afdelingen. I øvrigt driver jeg 
en lille virksomhed, som importerer økologisk og fair trade tøj, for at 
præge en branche domineret af multinationale selskaber, miljøsvi-
neri og sultelønninger. Derfor har jeg også politiske ambitioner om 
handelspolitik på trods af EU, røde-grønne offentlige indkøb, kæde-
ansvar og etisk mærkning.

margit.kjeldgaard@gmail.com

Maria Reumert Gjerding, 
Gladsaxe
Når du læser dette, kan der stadig være 
tre et halvt år til, at vi slipper af med Lars 
Løkke Rasmussen som statsminister. 
Med det massive angreb Venstre-rege-
ringen allerede har leveret på vores vel-
færd, samfundets udsatte mennesker og 
vores natur, miljø og klima, er det grum-
me udsigter. Der bliver brug for Enhedsli-
sten som en skarp opposition, også hvis regeringsmagten genvin-
des til den såkaldte røde blok, vil der med socialdemokraternes høj-
redrejning, skulle kæmpes for hver enkelt lille sejr for en solidarisk 
og grøn politik. 

Vi står reelt i en situation, hvor hovedparten af de politiske par-
tier på Christiansborg fører en politik, der lader den brede befolk-
ning betale regningen for krisen, mens de hovedansvarlige går fri, 
og har styrket deres magtpositioner. En politik hvor skatterabatter 
sikrer virksomhederne enorme overskud, mens titusinder ryger ud 
af dagpengesystemet. Samtidig med at den truende klimakrisen, 
mødes af handlingslammelse og varm luft. 

Det er Enhedslistens opgave at udfordre de politiske vanefore-
stillinger og formulere visionerne for et samfund, hvor lighed, vel-
færd og livskvalitet for mennesker, har erstattet vækst i BNP som 
målsætningen for samfundets udvikling. Og hvor en rød og grøn 
omstilling af økonomien sikrer, at vi holder os inden for de absolut-
te grænser, der sættes af miljø og klima. Og at omsætte visionerne 
til praktisk politik.

Jeg i dag valgt til folketinget og er ordfører for grøn omstilling, kli-
ma, miljø, landbrug, dyrevelfærd og familie.

elmarg@ft.dk

Maria Temponeras, 
Skanderborg
Jeg er økosocialist, radikal feminist, ak-
tiv antiracist og klimaaktivist. Jeg er 
dansk-græker, uddannet biolog og lærer, 
og jeg arbejder med vandmiljøundersøgel-
ser og naturformidling. Jeg bor i bofælles-
skab, og har fire børn. I afdelingen er jeg 
kontaktperson og aktiv i byrådsarbejdet. 
I min by har vi opbygget et stærkt fælles-
skab for lokal grøn omstilling. Vi vil forbruge og producere mindst 
muligt og så lokalt som muligt, og dele og reparere ting. At prakti-
sere lavforbrug i fællesskab er et skridt på vejen, og giver håb, men 
tydeliggør også hvordan uligheden i magt og penge hæmmer og 
standser omstillingen til bæredygtighed.

Klimakrisen hænger dybt sammen med flygtningekrisen, føde-
varekrisen og verdens konflikter. Mange ved den er gal, men ser in-
tet alternativ til kapitalismens kamikazekurs. Vi skal vise et  ægte,  
realistisk alternativ, både på det hyperlokale, regionale og globale 
plan. Aldrig har en radikal ændring i magtforhold og ejerskabsfor-
hold været mere nødvendig end nu. Hvis vi vil overleve som art, skal 
vi ikke udvinde og forurene mere end planeten kan tåle, og det vi 
ejer og producerer, skal vi deles om. 

Jeg var opstillet som lokal FT-kandidat i Skanderborg-Odder-Sam-
sø kredsen i 2015. Jeg oplevede, at min indsats i valgkampen var med 
til at flytte holdninger. Mit afsæt i klimabevægelse og basisorgani-
sering på landet er en mangelvare i vores FT-gruppe. Jeg vil gerne bi-
drage med min viden og erfaring, og mit fokus på klimakampen i alt 
det vi kæmper for.

maria.temponeras@gmail.com
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Mikael Hertoft, Østerbro
Efter 7 år i HB og 3 år i FU føler jeg mig klar 
til at stille op til Folketinget og vil gerne 
være en af Enhedslistens repræsentanter.

Enhedslisten er mere nødvendig end 
nogensinde. Socialdemokraterne drejer 
endnu længere til højre og kopierer Dansk 
Folkeparti i sin stramme asylpolitik og i sit 
svigt af vores fælles velfærd.

Enhedslisten er det største venstre-
fløjsparti nu og vi må stille os forrest i oppositionen mod Venstrere-
geringen og den højredrejning der sker i samfundsdebatten. Vi skal 
bruge vores mandater i Folketinget og i kommunerne til at mobili-
sere en bred folkelig kamp mod fattigdom og for socialistisk foran-
dring.

Internationalt ser vi klimaforandringer, krige, fattigdom og flygt-
ningestrømme. Vi må gå kriserne i møde og styrke Enhedslistens in-
ternationale arbejde. Danmark skal føre en aktivistisk udenrigspo-
litik – men den skal være humanitær og fredelig. Vi skal sende hu-
manitær hjælp ud i verden, ikke væbnede styrker.   Danmark og de 
andre europæiske lande skal presses til at tage ansvar for de mange 
mennesker der strømmer til Europa uden tag over hovedet. Vi kan 
starte med at give dem deres smykker tilbage!

Internationalismen er nok min største styrke. Jeg repræsenterer 
Enhedslisten i European Left, taler russisk, har arbejdet mange år i 
udlandet og er aktiv i Enhedslistens internationale udvalg.

Da jeg underviser indvandrere i dansk for kender jeg også til både 
indvandrernes og lærernes vilkår.

Jeg håber at jeg vil få din stemme!
Anbefalet af Enhedslisten Østerbro.

mikael.hertoft@enhedslisten.dk

Nikolaj Villumsen, Nordvest
Enhedslisten spiller en afgørende rolle i 
dansk politik. Vi kan være stolte af vores 
mange sejre og voksende styrke. 

Vi har en afgørende opgave i at udstil-
le Dansk Folkepartis brudte løfter om vel-
færd. En afgørende rolle i at insistere på at 
det er Løkke og Tulle og ikke mennesker 
på flugt, der forringer vores velfærd. En 
afgørende rolle i at kombinere vores visi-
oner om en moderne socialisme med en daglige kamp for frihed og 
tryghed for almindelige mennesker. 

Mens socialdemokraterne forsøger at overhale Løkke og DF i for-
ringelser for flygtninge, og SF bliver ved med at sælge ud af DONG, 
er der mere end nogensinde brug for Enhedslisten til at sætte en 
grøn og solidarisk dagsorden. 

Mens EU-eliten forsøger at skræmme befolkningerne fra at fra-
vælge den forfejlede nedskæringspolitik skal Enhedslisten styr-
ke samarbejdet med den europæiske venstrefløj. Vi skal ikke finde 
os i afpresningen fra Bruxelles, men afvise den forfejlede nedskæ-
ringspolitik. 

Mens flertallet på Christiansborg laver erhvervsfremstød til det 
brutale kongediktatur i Saudi Arabien og starter nye krige, har vi 
i Enhedslisten en afgørende rolle i at udstille det udenrigspolitiske 
hykleri. Vi skal kæmpe for at Danmark igen bliver verdenskendt for 
at støtte menneskerettigheder, udvikling og fredsopbygning. 

Jeg er stolt over at repræsentere Enhedslisten i Folketinget og jeg 
er glad for at være valgt og opstillet i min hjemby Aarhus og i Øst-
jyllands storkreds. 

Nikolaj.Villumsen@ft

Peder Hvelplund, Hjørring
Jeg er 48 år, bor sammen med Louise, som 
sidder i byrådet i Hjørring. Vi har 5 børn, 
Oskar på 21, Anna på 17, Jasmin på 17, Karl 
på 12 og Malthe på 7.  

Jeg fik min politiske opdragelse i VS År-
hus og fagbevægelsen. Har været med si-
den opstarten af Enhedslisten.

Jeg har primært beskæftiget mig med 
Miljø-, Klima-, Social- og Trafikpolitik samt 
udsatteområdet. Det har været på flere niveauer, både lokalt og i ud-
valg. Finder stor glæde ved at finde det revolutionære perspektiv i 
selv den mindste detalje i den praktiske politik.

Er international orienteret EU-modstander og anti-militarist
 Det vigtigste ikke er hvem der har regeringsmagten, men hvor 

stærk alliancen er mellem de folkelige bevægelser og deres parla-
mentariske talerør..

En af Enhedslistens parlamentariske hovedopgaver er at få etab-
leret en reformplatform der kan samle venstrefløjen. 

Det må konstateres at Socialdemokraterne har overgivet sig til 
den nyliberale privatiserings- og nedskæringspolitik. Deres projekt 
giver ikke svar på hverken den globale ulighed eller klimakrisen. 

Derfor må Enhedslisten skabe en reformplatform der kan samles 
om progressive løsninger der kan omformes til reformkrav der in-
deholder - og det er vigtigt - det revolutionære perspektiv. Det skal 
fungere som et afsæt til at samle styrke, både parlamentarisk og i 
bevægelserne, til at udfordre kapitalen.

Så ser jeg i øvrigt frem til at være barselsvikar i Folketinget for 
Stine Brix  fra 29/3 2016 til 1/3 2017 og til samarbejdet med udvalg 
og afdelinger.

hvelplund@mail.dk

Pernille Grumme, Dragør
Født 1946, uddannet skuespiller, har des-
uden virket som instruktør, forfatter, un-
derviser m.m. Har taget initiativ til en 
række teaterprojekter om social ulighed, 
undertrykkelse, arbejdsløshed, korrupti-
on, miljøsvineri, kvindekamp - oftest i sa-
tirisk form. Kunst og politik er absolut for-
enelige størrelser for mig.

Har været aktiv fra jeg var 13 år i Kam-
pagnen Mod Atomvåben, i demonstrationer mod Vietnamkrigen, 
Verdensbanken, Barsebäck, til vor tids antikrigsdemonstrationer.

Er formand for Kunstnere for Fred. Vores motto er Uden Sandhed 
Ingen Fred. Jeg mener, vi bliver løjet for, medierne er kontrollerede, 
ytringsmuligheden er et postulat. Danmark er blevet en krigsføren-
de nation på baggrund af løgne. Vi skal have undersøgt baggrunden 
for alle de af USA anførte krige, Danmark har deltaget i siden 2001. 
Det er min overbevisning, at det udelukkende handler om at kon-
trollere verdens energiressourcer. Vi må forlange en ægte debat om 
behovet for nye angrebsfly.

Når uorganiseret, udenlandsk arbejdskraft indtager det danske 
arbejdsmarked, når produktionerne bliver outsourcet til lande med 
lave lønninger og usle arbejdsvilkår, eller når offentligt arbejde udli-
citeres, forkrøbles vores velfærd. Arbejdsløsheden stiger, folk stres-
ses, bliver tidligere nedslidte, udstødte, hjemløse og kriminaliteten 
stiger. Det koster samfundet dyrt og er kun en gevinst for de få. Det 
er kortsigtet og ender med social oprør. Så uden retfærdighed ingen 
fred -  både lokalt og globalt.

pgrumme@get2net.dk
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Pernille Skipper, Vesterbro
Venstre har i deres korte tid på regerings-
magten formået at gennemføre store og 
præcise angreb på helt centrale områ-
der. Kommunal velfærd, uddannelse, den 
grønne indsats og udviklingsbistanden er 
blevet ramt hårdt inden for kort tid. Sam-
tidig flygter tusindvis af mennesker til 
Europa.

Mere end nogensinde er der behov for 
Enhedslisten. Med socialdemokraternes højredrejede position i de-
batten om flygtninge og den humanitære krise, er vi det største 
parti blandt de partier, der fortsat kæmper for en human flygtnin-
gepolitik. Derfor skal vi levere reelle svar på, hvordan vi som sam-
fund håndterer så mange mennesker, der har behov for hjælp – 
uden at svigte vores velfærdssamfund. Og det er vores ansvar at 
pege på, at skellet i vores samfund er mellem klasserne, ikke mellem 
de nyankommne og dem, der er vokset op her. 

Enhedslisten er et parti med en selvstændig funktion, og vores 
størrelse både i og uden for Folketinget giver os et ansvar for at gå 
forrest og levere svar på de mange spørgsmål og problemer, man 
møder som helt almindeligt menneske. Og som kapitalismen ikke 
kan løse. Flygtninge, arbejdsløshed, en anstændig familiepolitik og 
ikke mindst den grønne omstilling. Det skal ikke kun ske fra Folke-
tingets talerstol, men også i arbejdet i afdelingerne. Jeg håber på, at 
vi kan blive et mere og mere både nationalt og lokalt forankret par-
ti, der går foran med løsninger – på både globale og lokale problemer. 
Og jeg håber, at jeg kan gøre min del fra Folketinget.

elpesk@ft.dk

Pia Boisen, Lyngby
Jeg vil fortsat gerne være spidskandidat 
for sammen med resten af partiet at for-
fægte og udvikle Enhedslistens politik.
Vi skal aktivt forholde os til de mange re-
aktionære lovinitiativer, der kommer fra 
regeringen, og bakkes op at de fleste an-
dre partier. Men vi skal også blive bedre til 
at gøre vores egne røde og grønne visioner 
konkrete og levedygtige.  

Årsmødet i 2015 fastslog at Enhedslisten har ansvaret for at op-
bygge fremtidens venstrefløj – ikke for at korrigere Socialdemokra-
ternes lyseblå linje, men som et socialistisk parti med vores eget 
projekt.  I og udenfor Folketinget skal vi nu udfolde dette mål - både 
i et dansk og i et internationalt perspektiv. Det gælder tryghed og 
økonomisk lighed, grøn omstilling, demokrati og menneskerettig-
heder. 

Politisk og professionelt har jeg de sidste 35 år beskæftiget mig 
med områder som sundhed, uddannelse og beskæftigelsespolitik. 
Jeg har arbejdet som gymnasielærer og fagforeningskonsulent og 
haft en række hverv som amtsrådsmedlem, tillidsrepræsentant, 
bestyrelsesmedlem i a-kasse og uddannelsesinstitutioner mm.

Siden 1. december 2015 har jeg været sekretariatsleder i vores 
Christiansborgsekretariat. Jeg er 59 år, medlem af Dansk Magister-
forening og bor i Lyngby. Jeg har været medlem af Enhedslisten si-
den 1989 og har siden 2001 været lokal folketingskandidat. 

Jeg var ved valget i 2015 opstillet som nr. 2 i Københavns Omegns 
Storkreds.

pia.boisen@ft.dk

Rasmus Vestergaard  
Madsen, Aarhus
Enhedslisten har en langt større og bre-
dere appel end vi går og tror. En god fol-
ketingsgruppe skal både afspejle og tale 
til den brede skare af mennesker, som øn-
sker et mere solidarisk og grønt samfund 
og samtidig rumme en ekspertise, der 
dækker alle politikområder. 
Et styrket Enhedslisten kræver en lokal 
forankring. Som folketingskandidat er en af mine hovedopgaver at 
være lokalt opsøgende, tilstedeværende og organiserende. Der lig-
ger et uudnyttet potentiale i et stærkere samarbejde mellem de lo-
kale afdelinger, byrådsmedlemmer og folketingskandidater. 

Det skred mod højre, som vi lige nu ser i dansk politik, har brug for 
en stærk modpol. Vi skal i Enhedslisten være dem, der tør italesæt-
te den utryghed, som DF lukrerer på. Vi skal på ingen måder lefle for 
frygten, men vi skal adressere frygten for, at man ikke kan finde et 
job, at den lokale skole lukker, at man ikke kan sælge sit hus. Vi skal 
fremlægge en tryghedsreform, for DF-vælgere er i langt højere grad 
vores potentielle vælgere, end vi går og tror.

Alternativets forsøg på at erobre den grønne førerposition fra os, 
skal vi tage alvorligt. Vi skal vise, at troværdige grønne løsninger 
kræver systembrydende krav. Vi skal samtidig også være langt bed-
re til at vise de gode eksempler på fremtidens grønne og demokrati-
ske arbejdspladser, som findes rundt omkring i landet. 

Jeg er 24 år, og arbejder som økologisk landmand. Til daglig går jeg 
på pædagogseminariet og er aktiv i uddannelsespolitik, landbrugs-
politisk og i fagbevægelsen

vestergaard186@hotmail.com

Rosa Lund, Nørrebro Park
Statskundskabsstuderende og pædagog-
medhjælper. 

Det sidste folketingsvalg har vist at vi 
langt fra har vundet kampen mod nylibe-
ralismen og højrefløjen. Socialdemokra-
terne har givet de blå medspil i stedet for 
modspil på næsten alle områder.  Samtidig 
viste sidste valg os, også at vi nu er blevet 
storesøster på venstrefløjen, og det for-
pligter. Bolden i værdikampen ligger hos os, og vi har et ansvar for 
at sparke den så langt i mål som overhovedet muligt. 

Vores velfærd er truet af spareknive og 0-vækst over hele linjen. 
I mit arbejde som pædagogmedhjælper kan jeg mærke at der er fær-
re vikartimer, mere dokumentation og flere børn pr. voksen på stu-
erne.  

Vi skal være klar til at både slås for, og udvikle vores velfærd. Vi 
skal vise at konkurrence, privatisering og kontrol ikke giver bedre 
velfærd - tværtimod. 

Det kan vi ikke gøre alene, på Christiansborg. Vi har som socia-
lister en forpligtigelse til at styrke bevægelserne, og jeg mener at 
vi som parti har en særlig forpligtigelse til at tage del I at skabe en 
ny velfærdsbevægelse. Vi skal som parti bakke bevægelsernes krav 
op, og samtidig pege på løsninger. Det vil jeg gerne være med til. 

Mit hjerte banker for uddannelses og børnepolitik, og jeg vil gerne 
bidrage med mine erfaringer indenfor disse områder. Tidligere har 
jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for »vel- færd til alle«, 
siddet i SUFs ledelse og været børne- og uddannelsesordfører I fol-
ketinget.

rosalund@gmail.com
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Rune Lund, Nørrebro Park
Regeringen har et usikkert flertal på et 
enkelt mandat, og det politiske landskab 
er i opbrud. Vi skal bidrage alt, hvad vi kan, 
til, at et nyt valg kommer så hurtigt som 
muligt. Vi er og skal fortsat være den hår-
deste opposition til V-regeringen. Og i vo-
res arbejde for lighed, grøn omstilling og 
international solidaritet skal vi også sam-
tidig hele tiden have fokus på, hvor vi kan 
skabe alternative flertal og svække regeringen.

Jeg er i dag skatteordfører og kommunal- og regionalordfører. Her 
står kampen for bedre velfærd og modstanden mod milliardned-
skæringer helt centralt. Vi skal vise, at der ikke er nogen modsæt-
ning mellem at give flere penge til velfærd og at hjælpe flygtninge. 
Det handler blot om at lade de rigeste betale noget mere. Mit primæ-
re fokus som MF vil i det hele taget være vores kamp for ordentlig 
velfærd og et mere lige og retfærdigt samfund. 

Frem mod kommunal- og regionalvalget i november 2017 skal vi 
allerede nu blive endnu bedre til at samarbejde på tværs i det politi-
ske arbejde i kommuner, regioner og i Folketinget. Hvis vi skal være 
med til at opbygge en ny og endnu stærkere venstrefløj, som års-
mødet besluttede sidste år, er det helt centralt at styrke vores orga-
nisation og politik uden for de større byer. Folketingsgruppen skal 
være en aktiv medspiller her ved for eksempel at lave forslag og stil-
le spørgsmål, der understøtter vores politiske arbejde i kommuner 
og regioner.

Jeg er 39 år, gift med Marianne, og vi har tre børn: Asbjørn, Mag-
ne og Nanna.

rune.lund@ft.dk

Sarah Glerup, Frederiksberg
For nylig skrev en journalist om mig, at jeg 
”samler på minoriteter”. Det er lidt af en 
overdrivelse, men det er rigtigt, at jeg på 
én gang bruger kørestol, er lesbisk og en-
gageret i Enhedslisten. Sidste minoritet er 
jeg stoltest af, for den har jeg selv valgt.

Mine minoriteter har givet mig kontak-
ter og erfaringer, som jeg gerne bidrager 
med i Ehl. Jeg er levende bevis på, at fæl-
lesskab fungerer og ikke står i modsætning til frihed: Min frihed ud-
springer netop af et fællesskab, nemlig den velfærdsstat, der har gi-
vet mig kørestol og hjælperordning. 

Det fællesskab skal vi værne om i en tid med nedskæringer og li-
berale strømme, der øger uligheden og gør det sværere at tilhøre en 
såkaldt ”udsat” gruppe. Ehl. har (som nærmest de eneste!) råbt op 
om konsekvenserne af en stribe fattiggørende reformer. Det skal vi 
blive ved med, så vi forhåbentlig kan rulle nogle af dem tilbage og 
genoprette tillid til og respekt for borgerne. Både dem med og uden 
handicap, med og uden arbejde, med og uden dansk statsborger-
skab.

Kort om mig selv: Jeg er 30 år, cand.mag. i medievidenskab og til 
hverdag i fleksjob som kommunikationsmedarbejder hos Ehl. Oprin-
delig fra Lolland, nu bosat på Frederiksberg, hvor jeg er Ø-supple-
ant til byrådet. Medlem siden 2008. Jeg var folketingskandidat un-
der valgkampen i 2015 og havde held til at hive en god del stemmer 
hjem til partiet. Det håber jeg på at gøre endnu bedre næste gang. 

sarahglerup@gmail.dk 

Sarah Nørris, Esbjerg
Jeg er 37 år, har været aktiv i Enhedslisten 
i over 10 år, og bor i Esbjerg.
Som radiograf på Sydvestjysk Sygehus 
møder jeg hver dag mange mennesker i 
mange forskellige faser af livet. Det giver 
et godt indblik i vores samfund, på godt og 
mest på ondt. Jeg ser konsekvenserne af 
et underprioriteret sundhedsvæsnet, og 
jeg møder skæbnerne, der bliver ramt af 
skiftende regeringers nedskæringer.

I efteråret 2014 var jeg tre uger i Folketinget som suppleant for 
Henning Hyllested. Det var en fantastisk oplevelse på godt og ondt. 
Oplevelsen bekræftede mig i, at jeg gerne vil stille mig til rådighed 
som Folketingskandidat for Enhedslisten, og rent faktisk også følte 
at jeg kunne finde ud af det.

Som tidligere medlem af Regionsrådet for Enhedslisten i Region 
Syddanmark, og som nuværende medlem af byrådet i Esbjerg, ved 
jeg noget om rigtig mange forskellige emner. Og jeg ved en masse 
om hvordan de forskellige demokratiske led fungerer.

Enhedslisten er blevet et noget større og anderledes parti, siden 
jeg meldte mig ind. Jeg ønsker at vi i Folketinget bevarer vores klas-
siske, socialistiske, kritiske og revolutionære tilgang til arbejdet, og 
at vi samtidig organisatorisk tager fat om hvordan vi agerer som en 
større og stærkere bevægelse. Vores tid som støtteparti til Thor-
ning-regeringen har givet os mange slag, men har også gjort os klo-
gere, og jeg håber derfor at vi næste gang vi skal agere støtteparti 
kan lægge en lidt mere kritisk og linje.

sarah@rafus.dk

Stine Brix, Nordvest
Det har været et barskt år både i Danmark 
og i verden. Krigen i Syrien og de man-
ge flygtninge understreger, hvor vigtigt 
det er, at vi som parti tænker i internati-
onale løsninger. Lige nu er Danmarks bi-
drag desværre direkte skadeligt. Vi ryk-
ker længere væk fra løsninger, og den 
danske regerings symbolpolitik, som går 
ud på at skræmme flygtninge væk, er di-
rekte skadelig for at få integrationen til at lykkes. Flygtningedebat-
ten har igen understreget, at skillelinien i dansk politik ikke længe-
re går mellem rød og blå blok. Skillelinien i mange af de centrale poli-
tiske dagsordener går mellem Enhedslisten og alle de andre (med få 
undtagelser). Vi har derfor en helt særlig forpligtelse til at udfordre 
den politiske konsensus, ligesom vi skal række ud til mulige alliere-
de både på Christiansborg og udenfor. Vi må samtidigt også erken-
de, at vi har en opgave i at udvikle konkrete svar på, hvordan vi får 
integrationen til at lykkes samtidigt med at vi holder fast i vores mål 
om lighed og tryghed. 

Jeg har siddet i Folketinget siden 2011 og arbejder i dag som grup-
peformand og ordfører på det sundhedspolitiske område. Jeg er på 
vej på barsel, men er selvfølgelig klar, hvis valgkampen skulle kom-
me før vi forventer det.

stine.brix@ft.dk
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Susanne Flydtkjær, Aalborg
53 år gammel. Jeg nærer ingen - og har al-
drig næret nogen - illusioner hvad angår 
Socialdemokraternes vilje og evne til at 
gennemføre forringelser for arbejdsløse 
og andre udsatte grupper.

Jeg står fast på vores grundlæggende 
principper om at stemme imod enhver for-
ringelse og for enhver forbedring.

Jeg ser Enhedslistens parlamentariske 
repræsentationer som en mulighed for at rykke styrkeforholdene 
i den ideologiske klassekamp, kaste grus i maskineriet og være med 
til at få forbedringer igennem - om muligt.

Jeg bor i Aalborg og arbejder i Brønderslev Kommune med syge-
dagpengesager.

Jeg er pt. valgt til Regionsrådet i Nordjylland. 
Jeg har i været fagligt aktiv og haft tillidsposter i Dansk agister-

forening, LVU og HK.
Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen for Enhedslisten i Aalborg, 

Regionsbestyrelsen og ind imellem i HB.

flydtkjaer@gmail.com

Søren Egge Rasmussen, 
Aarhus Øst
Enhedslisten skal opprioritere sin klima-, 
energi- og miljøpolitik. Efter klimatopmø-
det i Paris er det ekstra vigtigt at arbejde 
for at alle dele af samfundet medvirker til 
at løse de globale klimaproblemer.
Enhedslisten har en ambitiøs miljøpolitik 
og vi skal stille krav om hurtigere omstil-
ling til vedvarende energi, reduktioner i 
materielt forbrug og flere økologiske løsninger. Vi skal skabe loka-
le kollektive resultater og prioritere globalt samarbejde. Vi har brug 
for at opbygge handlingsorienterede bevægelser, som kan skabe 
forandringer.
Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan skabe de arbejdsplad-
ser, som de arbejdsløse og samfundet har så hårdt brug for. Der skal 
investeres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi, bedre boliger 
og udvikles deeøkonomi.

Opgaven med at tage imod flere flygtninge betyder, at vi skal sik-
re bedre integration og bygge flere boliger. Samtidig skal vi også sikre 
boliger og bedre livsvilkår for de hjemløse og andre udsatte grupper.

Jeg er uddannet tømrer og økologisk landmand og har politiske er-
faringer fra Århus Byråd fra 1994-2002, 15 års bestyrelsesarbejde i 
forbrugerejede energiselskaber, diverse græsrodsorganisationer og 
fra boligforeningsarbejde. 

Jeg bor i boligforening i øko-samfundet Andelssamfundet i Hjorts-
høj, som jeg har været med til at opbygge de sidste 20 år.

Som politisk ordfører for energi, fødevarer, fiskeri og bolig kan jeg 
konstatere, at mine erfaringer fra det virkelige liv finder god anven-
delse på Christiansborg.

soren.egge.rasmussen@ft.dk

Søren Søndergaard, 
Gladsaxe
Siden valget har EU spillet en stor rolle i 
dansk politik. Den rolle bliver ikke mindre 
de kommende år. Det gør behovet for at 
give EU modstand heller ikke. På grund-
lag af min erfaring med EU-arbejdet og 
som folketingsgruppens EU-ordfører, vil 
jeg gerne bidrag til dette i en valgperiode 
mere – hvis der altså skulle blive valg in-
den årsmødet i 2017.

Samtidig vil jeg indgå i de generelle politiske diskussioner i folke-
tingsgruppen og i partiet. Med udgangspunkt i vedtagelsen fra års-
mødet i 2015 er den væsentligste opgave at sikre, at Enhedslisten 
fremstår som et selvstændigt parti i sin egen ret. Mette Frederik-
sen er ikke »oppositionen leder« og vi er ikke socialdemokraternes 
støtteparti. Tværtimod skal vi altid stå for et socialistisk alternativ 
til »den nødvendige politik«, hvad enten det er den økonomiske po-
litik, flygtningespørgsmålet eller klimakampen.

Jeg er i øjeblikket opstillet i København Omegns Storkreds. Det vil 
jeg gerne fortsætte med, hvis der er opbakning til det blandt med-
lemmerne. Med den størrelse Enhedslisten har nu, er det efter min 
mening vigtigt, at vores MFere også har en lokal forankring.

For dem, som ikke måtte kende mig, har jeg været aktiv i Enheds-
listen siden dannelsen i 1989 og haft mange opgave for partiet både 
på lokalt, nationalt og internationalt niveau, senest som kontakt-
person for Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe. Jeg bor i 
Vadgårdsparken i Gladsaxe sammen med Else, som jeg også har to 
voksen børn sammen med.

soren.sondergaard@ft.dk

Tobias Clausen, Blågård
Markedsfundamentalismen har stadig et 
fast greb i Europa. Men med den voksen-
de modstand mod EU-USA-frihandelsaf-
talen TTIP og venstrefløjens fremgang i 
flere europæiske lande, er der lys i mørket. 
Det kan lade sig gøre at gå op imod »nød-
vendighedens politik«.

I Danmark oplever vi i øjeblikket en po-
litisk tillidskrise og en økonomisk krise. 
Danskerne er med rette trætte af brudte valgløfter og savner et 
klart alternativ til sparepolitikken. Enhedslisten skal være det kla-
re alternativ. Vores politik skal være i opposition til den førte politik, 
men samtidig skal vi hver eneste dag arbejde for maksimal indfly-
delse både indenfor og udenfor murene af Christiansborg. 

Som folketingskandidat kan jeg bidrage med flere års erfaring fra 
parti- og bevægelsesarbejde. Jeg har især arbejdet med EU og det in-
ternationale område, to politikområder, hvor jeg mener, det forsat 
er vigtigt, at Enhedslisten har en markant profil. Senest har jeg væ-
ret stærkt involveret i kampen mod EU-USA-frihandelsaftalen TTIP, 
som aktiv i solidaritetsbevægelsen Afrika Kontakt. 

Jeg er i dag folketingskandidat i Brøndby og var i 2014 opstillet til 
EU-valget som en af Enhedslistens kandidater på Folkebevægel-
sens liste. Jeg har desuden siddet i Enhedslistens hovedbestyrelse 
og arbejdet for Søren Søndergaard i EU-Parlamentet. 

Jeg er 29 år, født og opvokset på den københavnske vestegn, men 
bor i dag i boligforeningen Murergården på Nørrebro i København. 
Læs mere om min holdninger på min modkraft-blog eller på face-
book.

kontakt@tobiasclausen.dk
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Torsten Ringgaard, 
Mariager Fjord
En af de største oplevelser i mit liv var mit 
udvekslingsophold til Colombia i 1997-98, 
hvor jeg udførte frivilligt arbejde med fat-
tige børn. At opleve hvor stor en forskel 
der er i levestandard mellem fattig og rig 
i et land, der er præget at neoliberalismen 
og kolonitiden, har sat sig dybe spor i mig 
og har været med til at udvikle min socia-
le indignation.

Jeg har været aktivt medlem af Enhedslisten siden 2008 og 
var ved folketingsvalget i juni kandidat for Enhedslisten i Oden-
se Syd-kredsen, hvor jeg boede indtil ved nytårstid 2016. Jeg stiller 
op til top-21, da jeg gerne vil bidrage med min viden og mit engage-
ment. Jeg er meget interesseret i transport-, miljø- og klimapolitik og 
mener, det er vigtigt, at den grønne omstilling og udbygningen af 
den kollektive trafik speedes op.

Jeg er god til at tale et sprog, som alle forstår, hvilket til eks. giver 
mig en force i paneldebatter og i mødet på gaden med almindelige 
mennesker. Mit ikke-akademiske sprog og mine evner til at formu-
lere mig fra hjertet gør, at jeg er god til at formidle behovet for soli-
dariske løsninger, fremfor den højredrejede usympatiske politik der 
har været dagligdagen i Danmark siden Anders Fogh blev statsmi-
nister.

Jeg er 39 år, lokomotivfører og fraskilt far til en 12 årig dreng. Jeg 
har arbejdet med persontransport, sporvedligehold og nu kører jeg 
gods mellem Malmø og Padborg. 

Udover mit arbejde i Enhedslisten er jeg arbejdsmiljørepræsen-
tant og laver frivilligt arbejde i en udvekslingsorganisation.

torsten@torsten-ringgaard.dk

Victoria Ninosca Risbjerg 
Velásquez, Vesterbro
Vi, i Enhedslisten, har svaret på hvordan 
vi sikrer et bæredygtigt, demokratisk og 
solidarisk samfund. Med det følger en stor 
opgave i at give andre mennesker tro-
en på, at dette er muligt. Det kræver, at vi 
nogle gange er i defensiven og passer på 
de rettigheder vi har i dag, men det kræ-
ver især også, at vi tør være visionære og 
tage skridtet mod et helt andet samfund. Det gør vi i kampen mod, 
at familier på flugt skal splittes. I arbejdet for, at ressourcerne i vo-
res samfund ikke ophober sig i toppen, mens vi andre spilles ud mod 
hinanden. Og det gør vi ved reelt at vise hvordan socialisme er ve-
jen til frihed og frigørelse for individet. Af samme årsag er det her i 
Enhedslisten, at vi skal kunne agere og samle alle aktivistiske stem-
mer. Jeg vil knokle for, at aktive medlemmer bliver en integreret del 
af det parlamentariske arbejde. I det små, som i det store. Med jer der 
er aktive i og udenfor partiet. Gennem mit engagement i bl.a. fag- 
og studenterpolitisk arbejde har jeg erfaret hvordan det er muligt 
at gøre op med ovenstående, når vi sammen sikrer aktivitet fra ne-
den og integrerer det i det arbejde, som udføres af vores repræsen-
tanter. Vi skal sikre forandring gennem udenomsparlamentarisk ar-
bejde, i samspil med indsatsen fra medlemmer, byrødder, ansatte og 
folketingsgruppen. 

Jeg er 24 år, har trådt mine barnesko i Sydhavnen og er ungdoms- 
og kampagnekonsulent i fagforbundet PROSA. Jeg studerer en kom-
binationskandidat i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab på RUC.

victoria.r.velasquez@gmail.com



34 Årsmøde 2016

10.1 Forslag til budget 2016 og 2017

Generelt
Budgetforslaget tager udgangspunkt i de beslutninger som årsmø-
det og hovedbestyrelsen har foretaget i 2015:
• Egenkapitalen skal ved udgangen af 2017 være på mindst 3 mio. 

kr. ved udgangen af 2017.
• Opsparingen til folketingsvalg skal ved udgangen af 2017 være 

på mindst 2,5 mio. kr. (og 3,75 mio. kr i 2018).

På baggrund af årsmødets beslutninger bruges der penge på at sup-
plere regionale stillinger, således at det er muligt for alle regioner at 
have stillinger med et rimeligt timetal.
I budgetforslaget er der forudsat prisstigninger på 1,5%, rundet lidt 
op og ned.

Budgetforslaget for 2017 opererer med et overskud på ca. 
850.000 kr. 

Et mere detaljeret budget kan fås ved henvendelse til økonomi-
ansvarlig Merete Pedersen, merete@enhedslisten.dk. Det revidere-
de regnskab vil være klar i starten af april og kan fås ved henven-
delse samme sted.

Indtægter
De fleste poster er fremskrivning af budgettet 2016, tillagt ca. 1,5%. 

Kontingentindtægterne er baseret på 9.200 medlemmer. 6. janu-
ar 2016 var vi 9.530 medlemmer.

Partiskatten for folketingsmedlemmer er uden eventuelle vika-
rer. I 2017 får vi kun eftervederlag for to folketingsmedlemmer i ½ 
år.

Udgifter
• Årsmøder: Fortsætter på samme beskedne niveau som i 2015.
• Løn: Der regnes med knapt 15 årsværk uden vikarer. I 2016 regner 

vi med godt 16 årsværk. Der afgives ½ årsværk til regionale stil-
linger i 2017, således at der pr. 1/1 2017 er i alt 30 timers tilskud til 
de regionale ansættelser.

• Kommunalvalg 2017: Der afsættes 300.000 til kommunalvalgs-
kampagnen. Støttet er primært beregnet til afdelinger, der ikke i 
forvejen har repræsentation i byrådet. 

• Rød+Grøn: Selvom forbruget i 2015 viste sig at være meget la-
vere end budgetteret, primært på grund af mere folketingsstof 
som betales af folketingsgruppen, fastholdes budgettet på sam-
me niveau. Så der er plads til udvikling i medlemskommunikatio-

nen, herunder den af årsmødet besluttede digitale udvikling af 
Rød+Grøn.

• Hensættelser: Det er målet, at hensættelser til vikarer bliver på 
knapt et årsværk. Vi ved allerede nu, at der bliver behov for både 
barselsvikar og sygevikar i 2016, hvorfor der også afsættes pen-
ge i 2017.

• Afskrivninger: Når vi kommer til udgangen af 2017 skulle vi have 
afskrevet alt vedr. ombygning og nyindretning af 1. og 2. sal i Stu-
diestræde 24.

Budget 2016
HB reviderede det årsmødevedtagne budget i december 2015. Det 
skal godkendes på årsmødet.

Prognosen for 2015
Da dette blad gik i trykken, blev der stadig bogført i regnskabet for 
2015. Prognosen er derfor kun en retningsgiver for resultatet, da 
der kan ske en række forrykkelser, når de sidste poster gøres op. 

Det endelige regnskab udsendes med årsmødehæfte 2 omkring 
bededag.

Forretningsudvalget

10. Regnskab og budget



35Årsmøde 2016

Regnskab 
2014

Forventet  
resultat 2015

Budget 2016 Revideret  
budget 2016

Forslag til  
budget 2017

pr. 10/2 2016 Årsmøde 2015 Forslag til årsmødet 2017

Indtægter

Kontingent 6.158.475 6.157.000 6.600.000 6.700.000 6.700.000

Indsamlet støtte til kampagner og valg 1.015.976 1.901.522 1.050.000 1.050.000 1.070.000

Partiskat folketingsgruppen og andre 1.177.712 1.579.916 1.700.000 1.782.000 1.477.000

Statsstøtte, stemmepenge 7.105.800 7.224.230 8.371.122 8.371.122 8.371.122

Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg 995.305 973.772 456.100 456.100 455.806

Overført fra hensættelser folketings- og kommunalvalg 0 0 0 0 0

Overførte EU-midler 0 0 0 0 0

Indtægter fra valgtilforordnede 207.591 234.000 150.000 150.000 0

Salg af merchandise m.v. 79.285 162.219 60.000 100.000 100.000

Øvrige indtægter 29.813 51.620 30.000 10.000 0

Indtægter i alt 16.769.957 18.284.279 18.417.222 18.619.222 18.173.928

Udgifter

Årsmøder og delegeretmøder 1.535.703 572.385 890.000 710.000 725.000

HB, FU og HB’s arbejdsgrupper 168.726 145.000 195.000 240.000 245.000

Udvalg 45.802 0 80.000 80.000 100.000

Netværk 3.495 10.000 40.000 60.000 60.000

Løn 6.690.248 6.565.000 6.600.000 6.875.000 6.820.000

Regionalt løntilskud 0 0 0 145.000 327.000

Øvrige personale- og aktivistudgifter 124.265 261.625 130.000 185.000 196.000

Husleje, forsikringer m.m. 858.038 748.000 795.000 786.000 760.000

IT- og teleudgifter 318.811 213.000 235.000 215.000 255.000

Øvrig drift 429.948 399.932 480.000 414.000 464.000

Renter og gebyrer 91.650 70.000 40.000 25.000 30.000

PBS 260.418 210.000 250.000 220.000 200.000

Revision 126.003 120.000 100.000 100.000 100.000

Rød+Grøn 683.109 562.000 850.000 850.000 865.000

Øvrig kommunikation (hjemmeside, SMS m.m.) 70.069 120.000 120.000 120.000 145.000

Kommunalvalg m.m. 0 0 35.000 35.000 335.000

Folketingsvalg 861.197 2.602.000 0 0 0

EU-afstemninger 527.340 700.000 0 0 0

Øvrige centrale kampagner og indsatser 197.093 135.000 210.000 110.000 115.000

Kurser og træf 491.078 326.678 640.000 640.000 650.000

EU-aktiviteter 810.208 456.100 456.100 456.100 456.194

Internationale aktiviteter 69.118 27.000 80.000 80.000 80.000

Andre aktiviteter (folkemøde, konfliktvejledning, fremstød m.m.) 344.998 178.156 415.000 500.000 415.000

Tilskud til lokalafdelinger, 1. maj, SUF m.m. 200.869 92.338 110.000 110.000 110.000

Merchandise, materialer m.m. 166.575 138.813 70.000 95.000 100.000

Dobbelt medlemskab SUF 86.700 131.000 110.000 110.000 130.000

Kontingentandel lokalafdelinger 1.745.100 1.512.700 1.850.000 1.850.000 1.850.000

Medlemskaber af andre org. 115.637 55.408 63.000 63.000 65.000

Hensættelser til feriepenge og vikarfond) 110.603 409.191 265.000 265.000 225.000

Hensættelser FT-valg og uforbrugte EU-midler 0 0 1.250.000 1.250.000 1.250.000

Hensættelser Rød Fond 410.000 0 0 0 0

Afskrivninger 257.739 320.000 260.000 260.000 250.000

Udgifter i alt 17.800.540 17.081.327 16.619.100 16.849.100 17.323.194

Resultat -1.030.583 1.202.952 1.798.122 1.770.122 850.734

Overført resultat 233.031 -797.552 405.400 405.400 2.175.522

Egenkapital -797.552 405.400 2.253.522 2.225.522 3.076.255

Egenkapital Rød Fond 1.398.919 2.203.522 2.175.522 1.450.000

Hensat til folketingsvalg 1.250.000



Tidsplan frem til årsmødet 2016

26/1 kl. 12.00   Frist for opstilling til urafstemning.

29/1 kl. 12.00   Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, 
ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.

27/2 – 9/3     I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg. 

10/3 kl. 12.00    Frist for tilmelding af delegerede og suppleanter.

10. – 17/3    Elektronisk urafstemning om EU-opstilling og folke- 
tingskandidater for alle Enhedslistens medlemmer.

14/3 kl. 12.00   Frist for opstilling til Hovedbestyrelsen, Rød Fonds 
bestyrelse, vedtægtsnævnet og kritisk revisor.

18/3 kl. 12.00   Frist for alle ændringsforslag til hovedforslag og indkomne 
forslag og vedtægtsændringer.

28/4 kl. 12.00   Frist for ændringsforslag til denne forretningsorden og 
ændringsforslag til dagsorden.

15/5 kl. 9.00   Frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er ind- eller 
omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning.

     Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalelser 
(som udleveres ved indskrivning).

     Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.

15/5 kl. 22.00   Frist for alternative forslag til kandidatliste (spidskandidater 
til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag præsenteres 
lørdag eftermiddag mellem kl. 18.50-19.00.


