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Årmødehæfte 1
Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens årsmøde 2014. Her finder du alle selvstændige forslag, dvs. hoved-
forslagene samt ændringsforslagene til vores stående papirer, som f.eks. vedtægter.

Årsmødehæfte 2 vil komme som indstik i det nummer af Rød+Grøn, der udkommer i slutninger af marts, og her kan du finde 
alle ændringsforslagene til de forslag, du sidder med her. 

Omkring 8. maj 2014 sender vi et samlet hæfte (årsmøde hæfte 3) til alle deltagerne på årsmødet. Heri vil samtlige papirer 
være samlet. Skal du med som deltager på årsmødet, er det altså ikke nødvendigt at gemme dette indstik.

Guide til hovedforslag og ændringsforslag, hovedbestyrelsens anbefalinger m.m.
Årsmødet 2014 vil fokusere på vedtagelsen af et nyt Principprogram og fejringen af Enhedslistens 25 års jubilæum.

Derudover skal årsmødet tage stilling til en mængde indkomne forslag (forslag nr. 5.1 – 5.23) og ændringsforslag til vedtæg-
terne (forslag nr. 9.1 – 9.15). Det er hovedbestyrelsens ansvar at sikre, at der bliver tid til de vigtige diskussioner på årsmødet, 
og hovedbestyrelsen kommer derfor med anbefalinger af, hvilke forslag, der skal behandles på årsmødet – samt under hvilket 
dagsordenspunkt.

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

Herudover har hovedbestyrelsen valgt at komme med stemme-anbefalinger ved enkelte forslag. Anbefalingerne er begrun-
dede. Hvis der er blevet begæret afstemning om anbefalingen på hovedbestyrelsesmødet, fremgår stemmetallene også af an-
befalingen.

Alle medlemmer, afdelinger og udvalg i Enhedslisten kan indsende ændringsforslag. Ændringsforslag til både hovedforsla-
gene, de indkomne forslag og vedtægtsændringsforslagene samt endelig frist for opstilling til Hovedbestyrelsen skal indsen-
des til: aarsmoede2014@enhedslisten.dk senest mandag den 17. februar kl. 12.00.

Praktisk info om årsmødet
Årsmødet foregår i Bededagsferien 16.-18. maj 2014. Det afholdes  i år i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700 København V. Øksne-
hallen ligger i gåafstand fra Hovedbanegården.

Man kan kun deltage på årsmødet som delegeret eller suppleant fra sin afdeling. Man bliver delegeret eller suppleant ved at 
blive valgt på delegeretmødet i sin afdeling. Disse møder ligger fra 31. marts til 10. april - nærmere tidspunkt for hver enkelt af-
deling annonceres i Rød+Grøn .Pladsforholdene gør det i år ikke muligt at deltage som gæst. Der er deadline for tilmelding til 
årsmødet som både delegeret og suppleant fredag den 11. april kl. 12.00.

Det koster i år 600 kr. at deltage både for delegerede og suppleanter. Beløbet betales af afdelingen, med mindre andet er be-
sluttet.
Se den samlede tidsplan bag på hæftet.

Deltag i debatten op til årsmødet i Rød+Grøn og på Enhedslistens netforum (netforum.enhedslisten.dk)
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1.1 FORSLAG TIL DAGSORDEN 
FOR ÅRSMØDE 2014
Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der 
vil i årsmødehæfte 3 foreligge et endeligt, revideret forslag 
til dagsorden.

Fredag 16. maj kl. 14.00-21.00
13.00-14.00 Indskrivning 
14.00-14.30  Festlig jubilæumsåbning og tale fra folketings- 
 gruppen v/ Johanne Schmidt- Nielsen
14.30-15.15 1. Konstituering
15.15-15.30 Internationale sekretær præsenterer  
 de internationale gæster
 Danske/udenlandske gæstetalere – evt. indsamling
15.30-16.00  2. Politisk beretning fra folketingsgruppen,  
 Hovedbestyrelsen og oplæg om det forestående  
 EU-parlamentsvalg
16.00-16.20 Kaffepause
16.20 -18.15 Bred beretningsdiskussion: Hvilke mål satte vi os,  
 hvordan vurderer vi arbejdet og resultaterne,  
 hvilke konklusioner må der drages:  
 Kommunevalg mm, EU-valgkamp, arbejdsplanen,  
 folketingsarbejdet
18.15-18.30 Uddeling af Rød Fonds Pris
18.30-19.30  Aftensmad
19.30-21.00 Workshops om nogle af de emner vi bliver ved  
 med at udsætte: f.eks. Pædagogisk program,  
 Socialistisk erhvervspolitik, strategi  
 for Fagligt Landsudvalg
21.00-22.00 Politisk underholdende indslag

Lørdag 17. maj kl. 9.00-18.30
09.00-09.10  Morgensang
09.10-09.30 3. Præsentation af udkast til principprogram
09.30-12.00 Debat om principprogrammet
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Debat om principprogrammet og afstemning
15.00-15.30 Kaffepause
15.30-15.40 Aktivisterne årsberetning/andre underholdende  
 indslag
15.40-17.30 4. Arbejdsplan 
 5. Indkomne forslag
17.30-18.30 Gæstetalere
 6. Valg til HB
 7. Valg til Rød Fond og vedtægtsnævn
 8. Præsentation af kandidatudvalgets indstilling
18.30-20.00  Middag
20.00-22.00  Festprogram
20.00-02.00 Musik og fest

Søndag 18. maj kl. 9.00-13.00
09.00-09.10 Morgensang
09.10-09.30 Evt. præsentation af kandidatlister og valg
09.30-10.30 Indkomne forslag – arbejdsplan 
 Opsamling og afstemning
10.30-11.30 9. Vedtægter
11.30-12.15 Frokost
12.15-13.00 10. Regnskab og budget – valg af kritisk revisor
13.00-13.45 Rina Ronja Karis tale og EP-valg,  
 happening på pladsen
13.45-14.00  Resultat fra afstemning til Rød Fond offentliggøres 
 Præsentation af det valgte HB 
14.00-14.11 Afslutningstale
14.10-14.30 Internationale gæster på scenen
 Internationale synges
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1.3 Forretningsorden  
for Enhedslistens årsmøde 2014
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 behand-
ling 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 har taleret på årsmødet. Hovedbestyrelsen, Vedtægts-
nævnet eller Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter, har desuden ta-
leret. Dirigenterne kan i særlige tilfælde tildele gæster taleret.

Taletiden i plenum er som udgangspunkt højst 4 minutter, ved 
andengangsindlæg 2 minutter. Førstegangstalere sættes øverst på 
talerlisten. Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skøn-
nes nødvendigt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 mi-
nut).

Dirigenterne kan desuden tildele oplægsholdere, indledere og 
gæstetalere længere taletid. Der føres to talerlister: Kvinder fø-
res på den ene, mænd på den anden. Så vidt muligt vælges taler-
ne på skift fra de to lister. Dirigenterne kan holde en af de to lister 
længere åben, hvis fordelingen på de to lister er skæv. Hvis de to 
lister er meget ulige, efter at talerlisten er lukket, har dirigenter-
ne mulighed for at tildele taletiden, så begge bliver repræsenteret 
gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for hver kvinde. Hvis 
talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskræn-
ke 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 stemmes som udgangspunkt ved håndsoprækning. Dirigen-
terne skønner om et forslag er vedtaget eller forkastet. Dirigenter-
ne gennemfører en optælling af stemmerne, hvis de vurderer at det 
er uklart, hvad resultatet af afstemningen er. Eller hvis de vurderer 
at det er en vigtig afstemning, hvor det vil være væsentligt at have 
optalt stemmerne.

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

8. Videooptagelse
Årsmødets forhandlinger optages på video.

9. Tidsfrister
2. januar 2014 kl. 12.00
Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til 
Enhedslistens vedtægter.

(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)
3. februar 2014 kl. 12.00
Frist for indsendelse af ændringsforslag til principprogrammet, 
samt deadline for opstilling til urafstemning.

(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)
17. februar 2014 kl. 12.00
Frist for alle ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag, 
samt endelige frist for opstilling til Hovedbestyrelsen. 

(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)
31. marts – 10. april 2014
I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg og ur-
afstemninger. 
11. april kl. 12.00 2014
Frist for indlevering af urafstemningsresultater samt tilmelding af 
delegerede og suppleanter.

Frist for opstilling til Rød Fonds bestyrelse, vedtægtsnævnet og 
kritisk revisor.

(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)
13. maj 2014 kl. 12.00
Sidste frist for ændringsforslag til denne forretningsorden og æn-
dringsforslag til dagsorden.

(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)
16. maj 2014 kl. 18.30
Sidste frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er ind- eller 
omarbejdede af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning.

Sidste frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalel-
ser (som udleveres ved indskrivning).

Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.
17. maj 2014 kl. 22.00
Sidste frist for alternative forslag til kandidatliste (spidskandidater 
til Folketinget). Kandidatudvalgets forslag præsenteres lørdag ef-
termiddag mellem kl. 17.15-18.30.

Forslag til dirigenter:
Dirigenter vil fremgå af årsmødehæfte 3.

HB’s repræsentanter i kandidatudvalget:
Per Clausen og Kathrine Toft Mikkelsen.

Regnegruppe:
Bruno Jerup og Kirsten Bilfeldt.

Forslag til stemme- og mandatudvalg, til både HB-valg og 
kandidatlistevalg:
Stemme- og mandatudvalget vil fremgå af årsmødehæfte 3.

Redaktionsgruppe
Redaktionsgruppe vil fremgå af årsmødehæfte 3.

Referenter (den hovedansvarlige er i kursiv):
Referenter vil fremgå af årsmødehæfte 3.
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3.0 Programdiskussion
Forslaget til principprogram fra Hovedbestyrelsens pro-
gramskrivegruppe (forslag 3.1) er udsendt som indstik til 
Rød+Grøn i oktober 2013.

Nedenfor tre andre forslag til principprogram, der en ind-
sendt indenfor fristen for hovedforslag til årsmødet.

Ændringsforslag til forslag til principprogram offentliggø-
res løbende på netforum.

Ændringsforslag indkommet før fristen 3. februar bringes 
som indstik Rød+Grøn (i marts).

Den videre plan for behandlingen af principprogrammet 
kan du læse i slutningen af dette afsnit 3 på side 14.

3.2 Frihed, Lighed og Solidaritet  
– Principprogram for Enhedslisten
Indledning
Under kapitalismen lever mennesket for at arbejde. Under socialis-
men arbejder mennesket for at leve.

Under kapitalismen går profit forud for tilfredsstillelsen af vore 
behov. Produktion for profit er modsætningsfyldt og grænseløs. 
Produktion af enorm rigdom og rovdrift på naturgrundlaget går 
hånd i hånd med fattigdom og ulighed. Disse modsætninger viser 
sig som tilbagevendende og omfattende økonomiske, sociale og po-
litiske kriser og nu også som en stadigt voksende miljø- og klimakri-
se, der ikke kan løses inden for kapitalismens rammer.

Socialisme er det eneste historiske alternativ til det kriseramte 
og ustabile kapitalistiske system. Vi har ret til et rent miljø, til bæ-
redygtig produktion og til sikre forbrugsprodukter af høj kvalitet. Vi 
har ret til et liv, hvor vi frit kan realisere vore evner og muligheder. 
Vi har ret til at arbejde med præcis det, vi ønsker og er bedst til. Vi vil 
respekteres uanset køn, race, etnicitet eller religion. Samfund, pro-
duktion og økonomi skal indrettes til at gøre livet trygt og værdigt. 
Vi vil have større frihed i form af tid og større nytte af vort arbejde. 
Vi har ret til et samfund uden udbytning og uden undertrykkelse. 
Derfor ønsker vi socialisme.

Socialismen – det historiske alternativ  
– er Enhedslistens mål
Socialisme er et samfund, som har frigjort lønarbejderne fra udbyt-
ning og fattigdom. Socialisme bygger på samarbejde, solidaritet, 
fred og bæredygtig anvendelse af jordens ressourcer på en sådan 
måde, at alle sikres en tryg og meningsfuld tilværelse.

Socialisme bygger på frihed, lighed og solidaritet mellem verdens 

folk, og derfor sikrer socialismen globale borgerrettigheder for alle 
mennesker uanset køn, race, etnicitet, religion, nationalitet og so-
cial og politisk tilhørsforhold. Globale borgerrettigheder skal sikre 
mennesker ret til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisations-
frihed, bevægelsesfrihed og ret til frihed fra fattigdom og utryg-
hed.

Med afskaffelse af udbytningen vil produktionsmidler og andre 
kapitalgoder ikke længere have nogen værdi som kapital. Lønarbej-
det vil ophøre med at eksistere og dermed vil lønarbejderne kunne 
tage ansvar for at anvende produktionsmidlerne til fællesskabets 
bedste. At en socialistisk verden vil være betinget af frie menne-
skers flid, initiativrigdom, evne til at organisere; til at udvise indi-
viduel og kollektiv ansvarlighed for egen og samfundets udvikling 
samt menneskenes evne til at dække samfundets behov for pro-
duktion med stadig mindre anvendelse af arbejdstid.

Interessemodsætninger mellem de forskellige sociale grupper, 
som vi kender dem i dag, vil mindskes og gradvist ophøre under so-
cialismen. Det betyder, at statens rolle vil blive reduceret. Den ka-
pitalistiske nationalstat som klassemagt vil gradvist vige pladsen 
for kollektive, offentlige institutioner, der dels har til opgave at sik-
re befolkningen mod genindførelse af udbytningsrelationer, dels at 
sikre den samlede organisering af borgernes styring af produktio-
nen og forbruget.

Den socialistiske stat skal bygge på et organisk samspil mellem 
repræsentative, demokratiske institutioner og direkte, demokrati-
ske organisationer, hvor det er praktisk muligt. De kollektive offent-
lige apparater, der erstatter den kapitalistiske nationalstat, vil ikke 
besidde suveræn magt og være hævet over samfundet. Tværtimod 
vil den socialistiske stat kun kunne overleve og modvirke reakti-
onære modoffensiver, mens det socialistiske samfund opbygges, 
hvis den indgår i et globalt samvirke med andre socialistiske stater. 
Det er Enhedslistens opfattelse, at tredelingen mellem lovgivende, 
udøvende og dømmende instanser, samt principperne for retsstat 
og god regeringsførelse skal være grundlæggende i den socialisti-
ske stat. Demokratiets og rettens videre udvikling under socialis-
men, kan kun historien give svar på.

Enhedslisten afviser, at det skulle være muligt at opbygge socia-
lisme i ét land ad gangen. Enhedslisten afviser også forestillinger 
om, at statskapitalisme, hvor staten overtager kontrollen over kapi-
talen og viderefører udbytningen, kan erstatte socialismen.

Socialismen indebærer ophævelse af kapital og lønarbejde som 
økonomiske grundformer i samfundet. Derfor må overgangen fra 
kapitalisme til socialisme være et resultat af en koordineret og or-
ganiseret international proces, hvor væsentlige dele af verdens-
økonomien frigøres fra kapitalismen. En sådan international pro-
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ces forudsætter, at de socialistiske partier og de brede folkelige be-
vægelser både strategisk og praktisk orienterer sig mod en fælles, 
transnational kamp mod kapitalismen.

Afskaffelse af udbytningen indebærer:
•	 Ophævelse af den kapitalistiske nationalstat
•	 Samfundsovertagelse af produktionsmidlerne og hele samfun-

dets finansielle grundlag
•	 Ophævelse af forholdet mellem kapital og lønarbejde gennem op-

hævelse af enhver forestilling om ejendom af produktionsmidler 
og kapitalformidling

•	 Ophævelse af den kapitalistiske arbejdsdeling
Demokratisk organisation af produktion og forbrug af naturres-
sourcer og fordelingen af de skabte produkter under producenter-
nes og forbrugernes kontrol og ledelse.

Det er ikke på forhånd muligt at forudsige de historiske former, 
som den socialistiske proces vil antage. Derfor opstiller vi i vores 
program alene nogle almene principper for socialismens grundlag 
og udformning, ligesom det spirende borgerskab under feudalis-
men og enevælden ikke var i stand til at redegøre for det fremtidige, 
liberale, kapitalistiske samfunds indretning ud over at angive nog-
le principper. 

Kapitalismen som samfundssystem
Under kapitalismen er menneskelige behov underordnet kapitalens 
grundlæggende drivkraft – skabelsen af merværdi og profit. Det in-
debærer, at menneskelige behov kun kan opfyldes, så længe de tje-
ner kapitalakkumulationen, dvs. den mekanisme, der er kapitalis-
mens hjerte, hvor penge avler flere penge, kapital. I modsat tilfælde 
vil de menneskelige behov ikke blive opfyldt. Krise, fattigdom, rov-
drift på naturressourcer, miljøødelæggelser og krige opstår. Derfor 
oplever vi, at fattigdommen vokser selv i rige lande, mens produk-
tionskapaciteten ikke udnyttes og at naturressourcer anvendes 
uden omtanke for fremtidige generationer. 

I den kapitalistiske produktion underordnes lønarbejderne ka-
pitalens diktat i et udbytningsforhold. Lønarbejderen er nødt til 
at sælge sin arbejdskraft til kapitalen, der ejer produktionsmidler-
ne. Gennem arbejdet skabes en værdiøgning – merværdi – der giver 
mulighed for at akkumulere yderligere værdi til kapitalen. 

Lønarbejde og kapitalakkumulation
Betingelsen for, at arbejdskraften kan udbyttes under kapitalis-
men, er, at arbejde og produktionsmidler holdes adskilt i et politisk 
betinget socialt ulige forhold mellem lønarbejdere og kapital. I løn-
arbejdet underordnes lønarbejderne kapitalens diktat i et udbyt-
ningsforhold, hvor kapitalen stiller krav til arbejdskraftens kvalitet, 
kompetencer, styrke, loyalitet og livsstil og hvor essensen er, at løn-
arbejderen eksisterer og lever udelukkende for at arbejde. Lønarbej-
dere overvåges, bedømmes og undersøges konstant, uanset om ar-
bejderen har et arbejde eller står uden for arbejdsmarkedet.

Under kapitalismen præges mennesket hele livet igennem til 
selvdisciplinering og identifikation med lønarbejdets præstations-
krav. Kapitalismen producerer således opslidende stress, invalide-
ring, social deroute, fattigdom, dulmende forbrugerisme, voksen-
de forbrug af lægeordineret medicin, informations- og underhold-
ningsoverflod, der har til formål at få folk til at glemme dagligda-
gen. Den manglende adgang til at udvikle sin personlighed og sine 
evner, tab af sanselig kvalitet i arbejdet og forurenede livsbetingel-
ser for blot at nævne nogle få eksempler er den pris, lønarbejderne 
betaler på verdensplan for lønarbejdets undertrykkelse af livsud-
foldelse og livsglæde.

Selvom den globaliserede økonomi på langt sigt vil fremme en 
udjævning af forholdene for lønarbejderne på verdensplan, vil der 
længe eksistere regionale forskelle. I begyndelsen af det 21. århund-
rede er forskellene præget af, at store dele af fremstillingsindustri-

en flyttes rundt i verden i jagten efter billig, disponibel arbejdskraft. 
De egne af verden, hvor arbejdskraften gennemgående er dyrere, er 
i højere grad beskæftiget med avanceret produktion, produktion af 
viden, kommunikation, information, oplevelser, billeder og services.

Rigdom og velstand er ulige fordelt på verdensplan, men man kan 
ikke længere tale om en tredje verden, hvor alle er fattige og en før-
ste verden, hvor også ufaglært arbejdskraft har velstand, da ten-
densen går i retning af sammenvævning af velhavende og fattige i 
alle samfund, hvor lønarbejdernes pris og offentlige sociale omkost-
ninger indgår som en parameter i konkurrencen på verdensmarke-
det. Derfor nedsætter nationalstaterne i de dele af verden, hvor ar-
bejdskraften er dyrest, løbende de offentlige – offentlig service – og 
private omkostninger – løn – til arbejdskraftens reproduktion. De 
såkaldte velfærdssamfund, som blev opbygget i Europa og til en vis 
grad i USA efter anden verdenskrig, er under langsigtet, men syste-
matisk, afvikling gennem liberalistiske reformer, der skal sikre og 
udvide adgang til kapitalakkumulation.

Produktion af viden og kommunikation er i dag central i alle sek-
torer, herunder service-, omsorgs-, forskningssektoren og udbredes 
geografisk og til den industrielle produktionssektor. Hvor samfun-
dene tidligere var præget af industriproduktionens krav om disci-
plin og hierarkier, bliver samfundene over hele verden i dag nu også 
i voksende omfang præget af nye disciplinformer gennem kommu-
nikations-, informations- og netværksstrukturer.

Denne udvikling understøttes kraftigt af udviklingen af en vir-
tuel internetverden, som præger vor bevidsthed, vor viden, vores 
kommunikation, sociale relationer og struktureringen af arbejdet. 
Internettet er i sig selv en vigtig kampplads mellem lønarbejderne 
og kapitalen. Kapitalen anvender internettet til at beskytte sine in-
teresser, til at øge sin akkumulation af kapital og dermed til at kon-
trollere lønarbejdernes liv og sociale handlemuligheder.

For lønarbejderne har globaliseringen betydet, at efterkrigsti-
dens faste arbejdstider i nogenlunde faste jobs i dag i voksende om-
fang erstattes med fleksible relationer til arbejdsmarkedet, skiften-
de jobs, skiftende arbejdstider og legale og illegale immigrantarbej-
dere til at supplere og underbyde lokale arbejdsstyrker. Den usikre 
jobsituation betyder, at flere og flere udstødes. I dag findes rundt om 
verdens storbyer hele lokalsamfund af udstødte mennesker – også 
kaldet ghettoer. Deres svar på udstødningen er socialt oprør mod 
staten.

Denne udvikling har sat lønarbejdernes faglige organisationer, 
der har vanskeligheder med at omstille sig organisatorisk til kapi-
talens dynamiske udvikling og globale ekspansion, under et stærkt 
pres, der som helhed har svækket lønarbejderne.

Selve arbejdslivet er yderligere karakteriseret ved en grad-
vis tendens til nedbrydning af skellet mellem arbejds- og privatliv. 
Mange lønarbejdere har aldrig helt fri fra arbejde og ledelsen søger 
bl.a. gennem forskellige manipulerende, psyko-sociale ledelsestek-
nikker at præge lønarbejdernes tanker og følelser, så lønarbejderen 
altid identificerer sig med virksomhedens formål og ledelse. 

Den moderne udbytning af lønarbejdet indebærer, at alle vore 
grundlæggende sociale evner til at skabe, tænke, føle omsorg, og el-
ske underægges kapitalens behov for akkumulation. Vi bliver frem-
mede over for vore egne evner til at danne sociale relationer uden, 
at de indgår i en relevant, kapitalbestemt sammenhæng. Forskellen 
i livsvilkår mellem klassisk lønarbejde i produktive virksomheder og 
lønarbejde i den offentlige sektor udjævnes mere og mere, idet den 
offentlige sektors effektive og helst profitable og udliciterede leve-
rance af tjenesteydelser udgør en integreret del af kapitalens sam-
lede bestræbelser for at øge kapitalakkumulationen.

Den enkeltes organisering af sit privatliv er sammen med leve-
rancen af offentlige services af grundlæggende betydning for at 
sikre, at betingelserne for kapitalakkumulation er optimale. Det be-
gynder allerede i hjemmet, hvor hele familiens økonomi gennem 
forbruget, kærlighedslivet, madlavning, pasning af familien og fæl-
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les fornøjelser underordnes kravet om at sikre et optimalt bered-
skab til lønarbejdet. I de offentlige services begynder det allerede 
i vuggestue og børnehave, hvor der stilles krav om kompetence-
opbygning af børnene, samt i skolen, hvor idealet ikke længere er 
dannelse, men troen på, at lønnet, kvalificeret arbejde giver mening 
med livet.

Privat ejendomsret
Udbytningsforholdet mellem kapital og lønarbejde opretholdes som 
privatejendomsret gennem lovgivning, offentlig administration og 
moralske normer. Privatejendomsret er altså det politiske og juridi-
ske grundlag for udbytningsforholdet og de ulige forhold mellem 
lønarbejde og kapital. Det opretholdes af et grundlæggende under-
trykkelsesforhold i samfundet, som består af en række ideologiske 
og retlige former, som fastholder arbejdsmarkedet, som stedet, hvor 
kapitalen møder lønarbejderen, der tvinges til altid at stå til rådig-
hed for kapitalen. Eneste vej ud af udbytningen for lønarbejderen 
er, at kæmpe for at svække kapitalens kontrol over lønarbejdet og 
ultimativt under socialismen helt at afskaffe lønarbejdet. 

Mange af dagens lønarbejdere i de rigere dele af verden besidder 
egne boliger og biler og de har adgang til et pænt privat forbrug og 
til at spekulere i stigende ejendomspriser. De har også adgang til ud-
betaling af pensioner fra kasser, der har investeret en del af lønar-
bejdernes løn i kapitalakkumulationen. Desuden har de adgang til 
en række offentlige services. Imidlertid ændrer dette intet ved det 
grundlæggende udbytningsforhold, hvilket bliver tydeligt i kapi-
talistiske, økonomiske kriseperioder med nedskæringer i offentlig 
service, lønnedgang, udhuling af pensioner og kriser i boligsekto-
ren. Lønarbejdernes private boliger og opsparinger er ikke en sikret 
ejendomsret, når kapitalismen er i krise. 

I Danmark er hovedaftalen mellem arbejdsgivernes og lønarbej-
dernes organisationer og det fagretlige system medvirkende til at 
beskytte den private ejedomsret mod de konsekvenser, som kon-
flikter mellem organiserede lønarbejdere og kapitalen ellers vil-
le kunne medføre. Gennem hovedaftalen og bestemmelserne i det 
fagretlige system er lønarbejdernes faglige organisationer frataget 
mulighederne for at kunne fungere som et kollektivt værn for løn-
arbejderne. Dermed mister de faglige organisationer legitimitet og 
svækkes. Hertil kommer diverse bestemmelser i lovgivningen, der 
har kriminaliseret traditionelle faglige kampskridt som blokader af 
arbejdspladser og besættelser af arbejdspladser og bygninger, som 
led i protester og arbejdskampe og ”lømmelpakken”, der mistænke-
liggør enhver demonstrerende aktivist og giver rum for vilkårlig 
og intimiderende anholdelse af helt fredelige demonstranter. Den 
voldsomme udbygning af overvågnings- og anti-terrorapparater 
og – lovgivning har yderlige bidraget til en acceleration hen imod en 
autoritær, kapitalistisk kontrolstat.

Oven i dette kommer beskyttelsen af privatejendommen og sik-
ringen af kapitalens behov for tilgængelig og fleksibel arbejdskraft, 
som finder sted gennem forvaltningens kontrol over arbejdsløse og 
bistandsklienter, der går ud på at hindre enhver meningsfuld livs-
udfoldelse fra disses side og samtidig påtvinge disse lønarbejdere 
endeløse rækker af handlingsmønstre, der skal tjene til at bevise, at 
de er til rådighed for arbejdsmarkedet. Kontrollen udstrækkes også 
til generel mistænkeliggørelse af syge, hvor forvaltningen påtvin-
ger syge stadig voksende byrder med nedværdigende krav om rede-
gørelser for sygdomsforløb, helbredelsesmuligheder, indhentning 
af attester m.m. Disse foranstaltninger tjener samtidigt det ideo-
logiske formål, at gøre samfundsmæssige rammebetingelser som 
f.eks. arbejdsløshed til individuelle problemer og dermed isolere in-
dividerne og vanskeliggøre kollektiv handling.

Manglende balancer og kriser
Konkurrence og kampen om markeder tvinger den enkelte kapital 
til evig akkumulation. Der må til stadighed investeres i et moderne 

produktionsapparat, som kan producere fortsat mere med anven-
delse af stadig mindre arbejdskraft – derfor produceres der til en 
stadig mindre værdi. Kapitalistisk konkurrence mellem kapitalerne 
har ført til en uhyre koncentration af kapital, hvor enorme trans-
nationale selskaber kontrollerer betydelige dele af verdensøkono-
mien. 

Opbygning af stadigt større produktionsapparater, der anvender 
stadigt mindre arbejdskraft og hvor varernes værdi bliver mindre 
bevirker, at kapitalismen er kendetegnet ved tilbagevendende kri-
ser. De opstår, når afkastet af den investerede kapital ikke længe-
re er tilstrækkeligt stort til at skabe nye, profitable investeringer. 
Disse økonomiske kriser bliver til samfundskriser og viser sig som 
overproduktion af varer, udbredt fattigdom, høj arbejdsløshed, so-
cial ulighed og opløsning af den sociale orden.

Samtidig indebærer kriser intensivering af udbytningen af de, 
der er i arbejde og udvidelse af markeder til nye områder. Den kapi-
talistiske produktion og markedet underordner sig alle dele af sam-
fundslivet og omdanner uden hæmninger almindelige menneskeli-
ge relationer til markedsrelationer. I denne rastløse akkumulation 
af profit frembringer kapitalismen globaliseringen. 

Globaliseringen ligger i kapitalismens natur. Selvom den globa-
liserede økonomi fremmer en udjævning af forholdene for lønar-
bejderne via eksport af kapital og investeringer i de fattige lande, 
hvor arbejdskraften er billig og kravene til produktionen begrænse-
de, eksisterer der under kapitalismen store regionale forskelle med 
økonomisk, social, politisk og magtmæssigt ulighed mellem de kapi-
talistiske nationer.

Den kapitalistiske globalisering resulterer i tilbagevendende in-
ternationale kriser, som udfordrer den herskende verdensorden. 
Nye, stærke kapitalnationer (for tiden BRIK-landene Brasilien, Rus-
land, Indien, Kina) vokser frem og fortrænger de gamle på verdens-
markedet. Det sker i benhård, imperialistisk konkurrence om inte-
ressesfærer, udbytningsområder, udnyttelse af naturressourcer, 
politisk og militær dominans og de store transnationale selskabers 
kamp om uhindret kapitalakkumulation. Samtidigt arbejder de sto-
re kapitalnationer sammen om oprettelse af regionale frihandelszo-
ner, der fjerner forhindringerne for denne akkumulation.

Alle store samfundskriser under kapitalismen har været og vil 
være forbundet med samfundsødelæggende kampe om en ny ver-
densorden. Det handler om, hvilken eller hvilke blokke af kapital-
nationer, der er stærke nok til at påtvinge resten af verden deres 
ledelse, dominans og betingelser. Det er det, vi kalder imperialis-
me.

Kapitalismens kriser er således aldrig kun økonomiske, men også 
politiske, sociale, kulturelle og militært destruktive og truer hver 
gang både det enkelte samfunds hele eksistensgrundlag og den 
herskende verdensorden. Det meste af det tyvende århundrede 
var præget af kriser og krige og i øjeblikket gennemlever verden en 
stagnation og krise, der startede i 1970ernes begyndelse og stadigt 
varer ved. Der er krise i produktionen (realøkonomien), politiske kri-
ser (stadige krige), vedvarende energikrise og kamp om energires-
sourcer, en katastrofalt voksende klimakrise og en gælds- og finan-
sieringskrise.

Klassemodsætninger i det kapitalistiske samfund
Det kapitalistiske samfund er karakteriseret ved at være delt op i 
klasser og ved modsætninger mellem klasserne. Klasserne er først 
og fremmest karakteriseret ved deres rolle i produktionen af sam-
fundets rigdom og i fordelingen af denne.

Som udgangspunkt står alle borgere formelt set lige overfor hin-
anden i de kapitalistiske samfund. Men en relativt lille samfunds-
gruppe, kapitalistklasserne og de herskende klasser, der enten ejer 
eller forvalter produktionsmidlerne, står over for den store gruppe 
af borgere, lønarbejderne, der kun kan opretholde livet ved at sæl-
ge deres arbejdskraft. De brede grupper af lønarbejdere er derfor re-
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elt ikke ligestillede borgere, men er underordnede og underlagt pro-
duktionens og ledelsesrettens tyranni.

Kapitalens interesser varetages af dets ejere og af de små grup-
per i den private og offentlige sektor, der er ansat til at forvalte ka-
pitalinteresserne, dvs. alle, der indtager betydningsfulde komman-
do- eller kontrolfunktioner inden for den private og den offentlige 
sektor.

Arbejderklassen er en sammensat klasse, hvor nogle er beskæf-
tiget i kapitalistisk produktion og cirkulation. En anden del af løn-
arbejdere er beskæftiget med overvågning af samfundet og med at 
sikre betingelserne for, at både kapital og den produktive arbejds-
kraft kan reproduceres. Set i et socialistisk perspektiv, så kæmper 
lønarbejderne i produktion og cirkulation på langt sigt for en over-
skridelse af kapitalismens udbytning. Lønarbejderne, der skal sik-
re de samfundsmæssige reproduktionsbetingelser af kapital og 
arbejdskraft, kæmper for at bevare status i det samfundsmæssi-
ge hierarki og for at undgå yderligere undertrykkelse, men vil altid 
have svært ved at sætte en overskridelse af kapitalismen som per-
spektiv, da de samfundsmæssige funktioner, disse lønarbejdere ud-
fører, er knyttet til netop at vedligeholde og udvikle det kapitalisti-
ske samfund.

På den anden side har lønarbejderne i produktion og cirkulation 
af kapital ikke selvstændigt set styrke til at frigøre sig fra udbyt-
ningen uden, at det sker som en samlet kamp for frigørelse fra un-
dertrykkelse for alle lønarbejderne. Det er derfor vigtigt, at lønar-
bejderne finder sammen i en social blok for at afskaffe kapitalismen 
som samfundssystem og opbygge et socialistisk alternativ.

Det er ethvert socialistisk partis vigtigste opgave at stille sig i 
spidsen for at formulere alliancepunkter og veje til opbygningen af 
denne historiske bestemte sociale blok.

Den kapitalistiske nationalstat  
og den offentlige sektor
Den kapitalistiske nationalstat består af nationen forstået som det 
fællesskab af borgere, der er anerkendt af staten som borgere. Sta-
ten besidder gennem militær og politi voldsmonopolet til at sikre 
landets ydre grænser og den indre orden.

Den demokratisk kapitalistiske nationalstat forudsætter, at alle 
dets borgere formelt har lige rettigheder over for staten. Dette kan 
lade sig gøre, fordi adskillelsen af arbejdet fra produktionsmidlerne 
skaber den tro, at udbytningsforholdet mellem lønarbejde og kapi-
tal er et forhold mellem to ligestillede ejere af indtægtskilder, nem-
lig som ejere af hhv. kapital og af lønindtægter. Eksistensen af den 
politiske tvang og den økonomiske udbytning af lønarbejdet aner-
kendes ikke af det kapitalistiske samfunds institutioner. 

Beskyttelsen af privatejendomsretten er det egentlige grundlag 
for den kapitalistiske nationalstat, fordi staten finansieres af en del 
af den kapital, som akkumuleres gennem udbytning af lønarbejdet. 
Som følge heraf er det den kapitalistiske nationalstats grundlæg-
gende opgave at sikre det kapitalistiske samfunds fortsatte eksi-
stens. 

Derfor er det ikke muligt for lønarbejderne selv med stærke alli-
ancer ind i statssystemet, at gøre op med udbytningsforholdet og 
markedsanarkiet gennem de parlamentariske, repræsentative, po-
litiske forsamlinger.

Men gennem mobilisering i samfundet kan de undertrykte klas-
ser aftvinge de herskende klasser og staten indrømmelser, der for-
bedrer deres økonomiske, sociale og kulturelle livsforhold bl.a. i form 
af offentlige, kollektive og universelle velfærdsgoder. Modsat be-
stræber de herskende klasser sig på at aftvinge statsapparatet va-
retagelse af deres økonomiske og politiske interesser og udøvelse 
af social kontrol. 

Staten udgår således fra klassemodsætningerne i samfundet. 
Men statsapparatet og hele det system, vi kalder den offentlige sek-
tor, er ikke et passivt redskab i de herskende klassers hænder.

Statsadministrationen, ja, det samlede statsapparat helt ud i den 
enkelte kommune, består af en række lag og funktioner, som har 
indbyrdes modsætningsfyldte interesser. Hvordan disse interes-
ser handler og hvordan statsapparatet imødekommer de forskelli-
ge klassers interesser afhænger primært af styrkeforholdet mellem 
klasserne i samfundet.

Derfor er kampen om begrænsning af udbytningen, undertryk-
kelsen og omfordelingen af den producerede rigdom en konstant 
politisk kamp mellem klasserne om indflydelsen og magten til at 
sætte sine interesser igennem både i parlamentet og inden for 
statsapparatet. 

Den europæiske Union
Hovedparten af nationalstaterne i Europa er siden sammenbrud-
det i Østeuropa og Sovjet blevet optaget i Den europæiske Uni-
on. EU er en overnational sammenslutning af kapitalistiske sta-
ter med det udtrykkelige formål at styrke europæisk kapitalisme 
i kampen om markedsandele og skabe politisk-militær indflydel-
se på verdensmarkedet. EU er i lighed med de nationale stater un-
derlagt og præget af styrkeforholdene i klassesamfundet, men 
adskiller sig dog fra nationalstaterne ved ikke i samme grad at 
være underlagt demokratisk kontrol. Endvidere er det bureaukra-
tiets styrke i EU, at det står overfor befolkninger, der traditionelt 
og historisk endnu politisk og kulturelt er bundet til nationalsta-
ten. Derved har de herskende klasser i Europa fået et magtgrund-
lag, der kan spille på de nationale befolkningers indbyrdes adskil-
lelse. 

Den danske stat har i lighed med de andre stater gennem sit 
EU-medlemsskab og traktatlige bindinger underlagt den nationa-
le politik, den økonomiske politik, finanspolitikken og befolknin-
gernes demokratiske suverænitet under Det indre Markeds betin-
gelser – det marked, som er kernen i den europæiske, kapitalisti-
ske organisering. Den danske stats politiske råderum afgrænses i 
dag til væsentligst at bestå i finanspolitisk kontrol og tilpasning 
af statens indtægter og udgifter inden for en overordnet økono-
misk ramme, der er fastsat af EU. Grundlaget for den fastsatte 
ramme er en liberalistisk, økonomisk politik i EU, som repræsen-
terer finanskapitalens interesser. Det indebærer gennemførelse 
af jævnlige reduktioner af offentlige udgifter og service for bor-
gerne. 

Som på verdensmarkedet gælder det, at EU konstant plages af in-
dre interesse- og magtkampe, hvor de største nationer (bl.a. Tysk-
land og Frankrig) påtvinger hele unionen og de enkelte medlems-
stater deres økonomiske, politiske og militære interesser. Der-
for gælder det også, at klassernes kamp for deres interesser inden 
for de enkelte nationalstater er organisk forbundet med en fælles, 
europæisk politisk og faglig kamp for at ændre styrkeforholdene i 
EU, herunder kampen mod EUs fastholdelse af den globale ulighed, 
undertrykkelse og udbytning – mod EUs imperialisme

De nationale kampe mod de omfattende autoritære tendenser og 
for udvidet demokrati, frihed, lighed og solidaritet er ikke længere 
mulig, med mindre de knyttes sammen med de europæiske befolk-
ningers opgør med EUs grundlag og den europæiske kapitalisme. 

Internationalismen er ikke længere et moralsk og værdipolitisk 
anliggende for arbejderbevægelsen, men en afgørende praktisk 
nødvendighed. 

Fra velfærdsstat til konkurrencestat
Velfærdsstaten i almindelighed og den nordiske velfærdsmodel 
i særdeleshed er en historisk specifik udgave af den kapitalistiske 
stat. Den er et produkt af de ændrede styrkeforhold mellem de to 
store klasser efter 2. Verdenskrig, hvor arbejderbevægelsen stod 
stærkt i hele Europa og kunne aftvinge kapitalen og de herskende 
klasser et historisk kompromis om en velfærdsstat, der havde bor-
gernes tryghed og øget lighed som grundlag og udgangspunkt. Som 
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modydelse respekterede arbejderbevægelsen og dens ledende par-
tier i velfærdsstaten den private ejendomsret til produktionsmid-
lerne. Velfærdsstaten repræsenterede arbejderbevægelsens og de 
brede befolkningslags ønsker om kollektivt og solidarisk ansvar, fri-
hed til de undertrykte samfundsgrupper og øget demokratisk ind-
flydelse.

Velfærdsstaten var ikke kun velfærdsinstitutioner og statslig 
politik. Velfærdstænkningen og kollektive løsninger på kollektive 
problemer prægede tidsånden og styrkede arbejderklassens politi-
ske og samfundsmæssige indflydelse. Tillige indgik velfærdsstaten 
i de vestlige landes inddæmning af Sovjetunionen og Østeuropa un-
der den kolde krig.

Velfærdsstaten var karakteriseret ved:
•	 At udvide statens regulering af udbytningen og markedsudvik-

lingen, bl.a. gennem arbejdsmarkedsregulering
•	 At overtage store dele af den samfundsmæssige reproduktion og 

at skabe basal social tryghed for de store lønarbejdergrupper
•	 At velfærdsgoderne hovedsageligt blev universelle uden under-

trykkende trangskriterier
•	 At der blev ført en progressiv fordelingspolitik for at udligne ulig-

heden
•	 At hele statssystemet blev demokratiseret, bl.a. gennem udvidel-

sen af den offentlige sektor
Velfærdsstaten havde en bagside. De politiske flertal greb aldrig re-
elt ind i produktionen af profit. Reformerne blev hovedsageligt til 
på omfordelingens og reproduktionens områder. Samtidig overflø-
diggjorde udbygningen af den offentlige velfærdssektor arbejder-
bevægelsens forskellige demokratiske velfærdsorganisationer og 
opløste arbejderbevægelsens kollektive organisations- og tænke-
former indefra.

Grunden blev her lagt til en atomisering af arbejderklassen og 
fremme af individualismen, som efter krisen i 1970erne blev brugt 
af borgerligheden i opgøret med velfærdsstaten. Hvor arbejder-
klassen tidligere som organiseret politisk og faglig bevægelse 
havde stået over for staten, ændredes dette forhold under vel-
færdsstaten. Det blev som enkeltborgere, at arbejderne kom til at 
stå over for staten. Det svækkede de solidariske bånd i arbejder-
bevægelsen.

Fra begyndelsen af kapitalismens lange stagnationsperiode i 
1970erne blev velfærdsstaten sat under pres. Borgernes velfærd 
kunne ikke længere sikres. Fordelingspolitikken blev begrænset og 
kontrollen øget, hvilket førte til et voksende bureaukrati og dalen-
de effektivitet.

Grundlaget blev skabt for de herskende klassers angreb mod vel-
færdsstaten. Det historiske kompromis blev opsagt både økono-
misk, politisk og kulturelt, og kapitalen gik nu systematisk efter så 
lave omkostninger som muligt, hvilket indebar en omfattende af-
vikling af vestens store industrier og udflytning af produktion til 
Asien. Statens svar på denne udvikling har været og er, at holde løn-
niveauet nede og at reducere omkostningerne til det offentlige vel-
færdssystem, der blev opbygget inden krisen. Siden omkring 1973 
er statens og den offentlige sektors orientering ændret til først og 
fremmest at sikre kapitalens interesser både på det nationale mar-
ked og på verdensmarkedet, mens den brede befolknings velfærd 
kommer i anden række. Den samme udvikling gælder borgernes de-
mokratiske indflydelse. 

Værdipolitikken er i denne sammenhæng en løftestang for ka-
pital og stat. Den tjener til skabelse af accept blandt vælgerne for 
nedskæringer ved at gennemføre medieunderstøttede kampagner, 
hvor der skabes offentlig modvilje mod skiftende grupper, der alt ef-
ter politisk behov mistænkeliggøres på forskellig vis og dermed iso-
leres. På den måde bliver disse grupper – f.eks. flygtninge, indvan-
drere, efterlønnere, pensionister, handicappede, sosu-assistenter, 
sygeplejersker, pædagoger, skolelærere – lette ofre for de tilbage-

vendende spareøvelser. Lønarbejderne er ofrene for denne politik.
Den moderne kapitalistiske konkurrencestat – velfærdsstatens 

afløser – antager stadig mere autoritær karakter. Men konkurren-
cestaten mister også folkelig legitimitet og velfærdskravene til sta-
ten og det politiske system er stadig udbredt blandt de store lønar-
bejdergrupper.

Kampen om lønarbejdernes levevilkår er i dag så stærkt præget 
af kapitalens behov, at kapitalen gennem reklamer, medier og inter-
net søger at fremme ensartning af den enkeltes livsmønstre og be-
hov.

På lignende måde vil staternes indsats for fødevaresikkerhed, be-
kæmpelse af forurening og bæredygtig ressourceanvendelse altid 
være underordnet krisepolitikken og kapitalens rentabilitetskrav 
og dermed være begrænset af nødvendigheden af at holde alle til-
tag til beskyttelse af miljø, energianvendelse og beskyttelse af fø-
devarerne inden for rammer, der sikrer den bedst mulige kapitalak-
kumulation.

Kampen mod den kapitalistiske krisepolitik og den voksende ulig-
hed indeholder derfor stadig kampen for de klassiske velfærdsgo-
der. I den forstand ser Enhedslisten det som en strategisk opgave 
at forsvare de brede befolkningsgruppers universelle velfærdsgo-
der og demokratiske rettigheder i dagligdagen. Men nu ikke længere 
inden for rammerne af det historiske kompromis og den solidariske 
velfærdsstat. Det historiske kompromis har borgerskabet opsagt. 

Stagnation og globalisering
Efterkrigstidens højkonjunkturperiode med høj vækst, accelereret 
industrialisering og høj beskæftigelsesgrad i den udviklede del af 
verden holdt til 1973, hvor en ny verdensomspændende krise blev 
en realitet, som førte til en lang stagnationsperiode med falden-
de produktivitet i hele den vestlige verden og som endnu ikke er 
overvundet. Siden da er der med krisepolitikken udviklet genopret-
ningsstrategier for kapitalismens profitabilitet under kodeordene 
fleksibilitet og den enkeltes frihed, også kaldet nyliberalisme. Dis-
se strategier blev sat ind mod velfærdsstaterne for at svække løn-
modtagernes organiserede styrke og genoprette nye, kapitalistiske 
vækstvilkår. 

Finanskrisen og den efterfølgende gældskrise har blotlagt de 
destruktive konsekvenser af de herskende klassers genopret-
ningsstrategi. Arbejdsløsheden har bidt sig fast. Reallønnen fal-
der. Kapitalen koncentreres yderligere i transnationale koncerner 
opbygget i hierarkisk ordnet globale strukturer og tæt forbundet 
med finanskapitalen. Investeringerne flyttes konstant rundt efter 
det højeste kapitalafkast. Virksomheder nedlægges og hele lokal-
samfund og regioner lægges øde. Små- og mellemstore virksom-
heders afhængighed af både de store koncerner og finanssekto-
ren øges. Befolkningerne er blevet pålagt at betale finanssekto-
rens redningsplaner og ulighed. Fattigdom i samfundene er eks-
ploderet. 

De gamle kapitalmagter har ikke en vej ud af den situation. De 
skærper stagnationens epoke ved at dræne verdensmarkedet for 
produktiv kapital til at finansiere deres egen overlevelse, gældsop-
bygning, overforbrug og overproduktion. 

Stagnationens epoke kendetegnes af ustabile og skrøbelige op-
sving, risiko for nye samfundskriser, sociale konflikter, kronisk so-
cial udsathed og frygt for social deroute som grundvilkår for lønar-
bejderne og af nedbrud af de demokratiske styreformer. Den folke-
lige mistillid til, at de herskende klasser og den politiske og intellek-
tuelle elite overhovedet kan styre samfundene frem mod fornyet 
vækst og velstand, vokser. 

Stagnationens epoke kendetegnes ved at investeringerne i vok-
sende omfang flyttes fra den produktive sektor til finanssektoren 
med deraf følgende ”krisebobler”.

Stagnationens epoke kendetegnes ved opdeling af verdensmar-
kedet i regionale magtcentre og frihandelsaftaler i indbyrdes kon-
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kurrence om dominans. Geopolitiske spændinger opstår over alt på 
kloden, hvor selv begrænsede nationale eller lokale konflikter og 
krige (f.eks. i Afghanistan, Irak, Iran, Libyen, Syrien) integreres i de 
overordnede magtpolitiske konflikter som en konstant trussel mod 
verdensfreden – de gammelkendte konfliktløsningsmekanismer 
mister effektivitet og autoritet.

Stagnationens epoke kendetegnes ved, at de herskende klasser 
uden tidligere tiders overlegne selvtillid indsætter enorme ressour-
cer for at fastholde magten, dominere samfundslivet og afvise et-
hvert alternativ til kapitalismen. Men det sker uden tidligere tiders 
styrke, autoritet og selvfølgelighed. De politisk-økonomiske løsnin-
ger antager midlertidig karakter som eksempelvis kriseprogram-
merne i Europa, pengeudpumpningen i USA og Japan. 

Stagnationens epoke kendetegnes ved en løbende indskrænk-
ning af det demokratiske rum. I årene under ”krig mod terror” har 
staterne indført omfattende oprørsbekæmpende lovgivning som 
”terrorpakker”. I demokratiske lande har det åbnet hidtil usete mu-
ligheder for overvågning af borgere og teletrafik, indsamling af op-
lysninger om borgere fra alle myndigheder, unfair retssager, hvor 
der f.eks. anvendes anonyme vidner og begrænsninger for tiltalte 
og deres advokater i at få indsigt i anklagerens materiale. 

Kapitalismen som fremtidens samfundssystem forekommer ikke 
længere så selvfølgelig som før finanskrisen, selv om de herskende 
klasser og statsapparaterne i EU, USA og Japan har skærpet den po-
litiske og sociale offensiv.

Socialismen som historisk alternativ er rykket nærmere – uden at 
være formuleret og udviklet som en bred bevægelse. 

De socialistiske partiers, herunder Enhedslistens nuværen-
de historiske opgaver er:
•	 At gøre op med den kapitalistiske væksttvang, der ødelægger 

menneskenes livsvilkår og verdens naturressourcer.
•	 At formulere det socialistiske alternativ som en praktisk del af de 

antikapitalistiske modstandsbevægelser, uanset hvor de dukker 
op og i hvilken konkret skikkelse.

Enhedslisten og klassekampen – historisk social blok
Enhedslisten er et socialistisk parti, der opererer på dansk grund. 
Men Enhedslisten er også en aktiv del af den brede, internationale, 
socialistiske bevægelse. Internationalt arbejder Enhedslisten med 
de kræfter, bevægelser og organisationer i andre lande, som har be-
slægtede mål og delmål. 

Enhedslisten skal formulere og repræsentere de brede befolk-
ningsgruppers sociale indignation over den voksende sociale, po-
litiske og økonomiske ulighed. Partiet skal organisere modstanden 
mod kapitalens dominans over de undertrykte klasser og bekæm-
pe enhver form for undertrykkelse af lag og grupper i samfundet på 
grund af køn, social stilling, race, etnicitet, seksuel orientering, hel-
bredstilstand mv.

Enhedslisten skal påtage sig opgaven at fremme lønarbejdernes 
og den brede befolknings organisering og udvikling af en historisk 
social blok af progressive kræfter i den antikapitalistiske kamp. 

Enhedslisten ser det som en uomgængelig opgave at opbygge en 
enhed af de socialistiske partier og bekæmpe alle tendenser og for-
søg på at så splid blandt lønarbejderne. 

Enhedslisten deltager i alle folkelige og demokratiske politiske or-
ganiseringer med det klare formål at bidrage til udviklingen af en 
samlet front for at opnå politisk magt til at påbegynde socialismens 
opbygning. Af samme grund understøtter Enhedslisten udviklin-
gen af et magtfuldt lønarbejderbaseret civilsamfund, der kan støt-
te og arbejde for en udvidelse af demokratiets rammer og sætte nye 
samfundsmæssige dagsordener med et socialistisk perspektiv. 

Et demokratisk retssamfund og demokratiske organisationer 
er forudsætningen for de brede befolkningsgruppers succesfulde 
kamp mod de herskende klassers dominans og udvikling til et sam-

let politisk og socialt alternativ. Derfor forsvarer Enhedslisten de-
mokratiet og retssamfundet mod de moderne autoritære og tekno-
kratiske kræfter, der indskrænker den demokratiske offentlighed 
og undergraver de demokratiske institutioner gennem forskellige 
former for markedstvang og undtagelseslovgivning. 

Enhedslisten formulerer og kæmper for et socialistisk perspek-
tiv i alle parlamentariske institutioner. Det gælder folketinget, re-
gionerne, kommunerne og EUs råd og parlament. Enhedslisten ser 
det her som sin afgørende opgave at kæmpe for enhver forbedring 
af lønarbejdernes og den brede befolknings levevilkår og sociale og 
politiske styrke og indskrænke de herskende klassers politiske, so-
ciale og økonomiske magt. 

Enhedslistens arbejde i alle parlamentariske sammenhænge og 
institutioner får kun betydning som gennemgående politisk ele-
ment i kampen for socialismen, hvis engagementet udgår fra og 
bygger på de demokratiske klasseorganisationer uden for parla-
menterne som eksempelvis fagbevægelsen og de mange socia-
le bevægelser, der organiserer de brede befolkningsgruppers in-
teresser. Heri indgår ethvert skridt til udvidelse af demokratiet til 
alle samfundets sektorer, der modvirker kapitalismens undertryk-
kelsesmekanismer og ændrer de daglige styrkeforhold i samfun-
det. 

Det indebærer, at Enhedslisten kæmper for, at mobilisere en alsi-
dig men også politisk sammenhængende deltagerdemokratisk be-
vægelse, der kan sætte den daglige reformpraksis i samfundet og i 
de forskellige politisk-parlamentariske institutioner i et socialistisk 
perspektiv. Det betyder, at mobiliseringen for reformer, som i de-
res praktiske virkeliggørelse overskrider det kapitalistiske systems 
rammer, skal opbygge styrkeforhold og politiske betingelser, så ero-
bringen af den politiske magt og overgangen til socialismen opnår 
de bedste betingelser for at foregå fredeligt og fuldt demokratisk og 
samtidig reducere de herskende klassers og statsapparatets mulig-
hed for at sabotere overgangsprocessen. 

Grundlæggende principper
Den demokratisk socialistiske omformning af de kapitalistiske sam-
fund er det styrende, revolutionære princip for Enhedslistens sam-
arbejde med andre partier og i de mange sociale bevægelser. Kam-
pen for socialisme handler derfor om:
•	 At sikre de liberale friheds- og lighedsrettigheder og dertil kræve, 

at de bliver realiseret fuldt ud i hele verden.
•	 At sikre at både de individuelle og kollektive menneskerettighe-

der gennemtrænger vort arbejdsliv og alle andre dele af samfun-
det.

•	 At udvide frihedsrettighederne ved at ophæve udbytning af løn-
arbejdet, så mennesket arbejder for at leve – ikke omvendt.

•	 At sikre det er borgerne som styrer produktion og forbrug.
•	 At sikre at al produktion foregår i overensstemmelse med princip-

pet om bæredygtig anvendelse af jordens ressourcer.

Program og praksis
Dette principprogram opfylder først og fremmest det for-
mål:
•	 At beskrive Enhedslistens analyse af kapitalismen, dens grund-

læggende modsætninger, klassernes indbyrdes kamp og statsap-
paratets funktion og rolle.

•	 At begrunde det socialistiske alternativ som historisk nødven-
dighed.

De opstillede principper:
•	 Udgør grundlaget for partiets deltagelse i den daglige og mange-

artede klassekamp.
•	 Er normdannende og vejledende for udviklingen af Enhedslistens 

organisation, partikultur og indre sammenhæng mellem teori og 
praksis.
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•	 Danner til enhver tid afsæt for udarbejdelsen af Enhedslistens 
politiske strategi, der skal forbinde de mange og ofte indbyrdes 
modstridende politiske og sociale kampe til en bred og sammen-
hængende antikapitalistisk front.

Stillet af Francesco Castellani, Østerbro, Niels Frølich , Østerbro,  
Jan Helbak, Odense, Niels Henrik Nielsen , Østerbro

3.3 Enhedslistens principprogram – det enkle
1. Enhedslisten står for lighed og retfærdighed. Vi går ind for so-
cialisme og demokrati. Vi kæmper for miljøet og mod alle former 
for diskrimination. Vi står for frihed i fællesskab, og derfor er vi 
imod kapitalisme, imperialisme, krig, racisme, islamofobi og fascis-
me. Vores mål er, at omdanne samfundet og skabe et socialistisk 
samfund. Vores vision er et fællesskab, hvor alle yder efter evne 
og nyder efter behov. Et fællesskab, hvor den kollektive lighed og 
frihed, er basis for den enkeltes frie udfoldelse af sit potentiale og 
livsønsker.

2. Den globale kapitalisme er i krise. De rige har siden 1980’erne 
iværksat en nyliberalistisk offensiv for at sikre profit, rigdom og 
privilegier til trods for krisen. Derfor vil de tilbagerulle de vel-
færdsgevinster, som arbejderklassen gennem sin politiske og øko-
nomiske kamp har skabt. Også den danske velfærdsstat er under 
et brutalt angreb, og Enhedslisten opfatter, at forsvaret for solida-
risk velfærd er en afgørende kamp. Enhedslisten ønsker at et sam-
lingspunkt for alle som vil være med i forsvaret af velfærden og 
fællesskabet.

3. Vi er demokrater, fordi vores mål er at alle mennesker har direk-
te indflydelse på deres liv, arbejde, bolig og lokalsamfund. Ytrings-
frihed og demokratisk debat er fundamentalt for Enhedslisten i vo-
res bestræbelser for at alle mennesker får indflydelse. Vi ønsker et 
samfund, hvor demokratiet er udstrakt til offentlige og politiske in-
stitutioner, til økonomien og arbejdspladserne, således at befolk-
ningen selv styrer via direkte demokrati. Vi deltager i demokratiske 
parlamentariske strukturer med det mål at udvide dem, gøre dem 
gennemsigtige og øge deres indflydelse over samfundet. Vi opfat-
ter, at en forandring af samfundet er en omfattende, revolutione-
rende og demokratisk proces, hvori flertallets aktive deltagelse, i så-
vel befolkning som de parlamentariske organer, er en forudsætning 
for forandringer.

4. Vi er socialister, fordi vores mål er at afskaffe kapitalismen. Vi vil 
skabe et samfund, hvor opfyldelsen af menneskelige behov er alt-
afgørende, i modsætning til det det nuværende samfund, som er 
drevet af jagten på privat profit og berigelsen af nogle få. Klodens 
naturlige rigdom, vil sammen med fabrikker, produktions- og distri-
butionsmidler blive ejet i fællesskab og demokratisk styret af be-
folkningen som helhed, snarere end at blive ejet og kontrolleret af 
et lille mindretal, hvis eneste interesse er at berige sig selv.

5. Vi er feminister, fordi vores samfundsvision indebærer, at en 
fuldstændig menneskelig frigørelse også betyder, at det ene køn 
ikke er udsat for den undertrykkelse, sexisme og udnyttelse, som 
kvinder i dag oplever. Vi tydeliggør vores feminisme, fordi de histo-
riske erfaringer viser, at den fulde frigørelse af kvinder ikke auto-
matisk følger socialisering af økonomien

6. Vi er miljøforkæmpere, fordi vi anerkender, at hvis menneskehe-
den skal overleve, må vi etablere et bæredygtigt forhold til resten af 
den naturlige verden – som vi er en organisk del af og afhænger af. 
Vi anerkender, at en økonomi baseret på at opnå maksimal fortjene-
ste til den laveste pris på kortest mulig tid, ødelægger vores planet. 

Den nuværende drift af industri og økonomi er helt uforenelig med 
opretholdelsen af økosystemet, fordi det gennem voksende tab af 
bio- og agro mangfoldighed, udtømning af ressourcer og fossilt ba-
seret energi, skaber global opvarmning. Planetens fremtid kan kun 
sikres gennem en bæredygtig, kulstoffattig industriel base, desig-
net til at opfylde folks behov på global basis.

7. Vi er imod alle former for forskelsbehandling, hvad enten det er på 
grundlag af klasse, køn, race, svækkelse, seksuel orientering, køns- 
identitet, nationalitet, religion, alder eller politik. Den nuværende 
nyliberale udvikling forstærker forskelsbehandling og diskrimina-
tion, og vi er imod enhver forfølgelse og undertrykkelse. Vi støtter 
indførelsen af lovgivning og sociale ydelser som understøtter kam-
pen for ens behandling. Intet samfund er retfærdigt og lige, hvis 
nogle mennesker ikke får den nødvendige støtte til at nå deres ful-
de potentiale.

8. Vi arbejder for og støtter stærke, kampduelige, demokratiske fag-
foreninger uden pamperi. Fagforeninger der kæmper for fuld be-
skæftigelse, bedre lønninger, for bedre levestandard, for bedre ar-
bejdsvilkår og tryghed i ansættelsen. Vi mener, at styrken opbyg-
ges i fællesskabet på arbejdspladsen. Enhedslisten ønsker at samle 
de aktive, som gør en forskel i at styrke sammenholdet, organise-
re faglige aktiviteter og gå i spidsen for den faglige kamp. Vi anser 
strejke (herunder masse/generalstrejker), blokader, arbejdsplads-
besættelser og solidaritet mellem arbejdstagere (i forskellige fag-
foreninger og/eller arbejdspladser), som legitime kollektive kamp-
skridt, der kan forhindre fyringer og nedskæringer eller forbedre 
vilkårene, og på sigt være et afgørende element i den samfunds-
mæssige forandring.

9. Vores politiske praksis er demokratisk, mangfoldig og inklude-
rende. Vi er et åbent og udogmatisk parti for alle som vil være med 
i kampen mod nyliberalismen og for fællesskabet. Vores organise-
ring i arbejderklassen tager afsæt i deres behov, og vi er forpligtet 
til at indlede en dialog og konstant finde nye måder at arbejde på. Vi 
anerkender behovet for selvorganisering i arbejderklassen og dens 
mangfoldige grupper. Vi vil føre kampagner, mobilisere og støtte 
hverdagens kampe. Enhedslistens evne til at være en organisk del 
af de kampe og bevægelser, som fremmer arbejderklassens interes-
ser, er afgørende for vores succes.

10. Vi stiller op til valg i Folketing, Regioner og kommuner, og til-
byder vælgerne et alternativ til venstre - hvor alle folkevalgte vil 
tage en gennemsnitsløn og er ansvarlig over for Enhedslisten. Vi 
opfatter valgene som vigtige styrkeprøver, og den parlamentari-
ske scene som en afgørende politisk kampplads. Samtidig har vi en 
erkendelse af, at det ikke er den eneste eller nødvendigvis vigtig-
ste kampplads, da magten i et kapitalistisk samfund primært fin-
des i økonomien og i ikke-parlamentarisk styrede strukturer. Vi 
tilstræber at vinde politisk magt for at fremme arbejderklassens 
interesser ud fra princippet om, at ”vi stemmer for den mindste 
forbedring og imod den mindste forringelse”. Vi vil ikke deltage i 
statslige koalitioner med kapitalistiske partier på lokalt eller na-
tionalt plan.

11. Vi er et internationalistisk parti. Der er ingen nationale løsninger 
på de problemer, som menneskeheden står overfor. Kapitalismen er 
et globalt system, hvor den herskende klasse er organiseret i jagten 
på flere rigdomme og magt, fx via NATO og EU. Derfor er internatio-
nal solidaritet og en global organisering af arbejderklassen og ven-
strefløjen essentiel for Enhedslisten. Vi vil samarbejde med ven-
strefløjen og bevægelser i Europa og internationalt, der deler vores 
mål. Vi vil lære af erfaringerne fra parter og bevægelser, som har 
udfordret nyliberale økonomiske politik. Enhedslisten arbejder for 
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at Danmark udmeldes af NATO og EU. Vi bekæmper imperialistiske 
krige og militære interventioner, og går ind for en drastisk reduk-
tion af de militære udgifter til gavn for sociale udgifter, og for en 
udenrigspolitik baseret på fred og lighed. 

Begrundelse
Hvorfor stiller vi et helt nyt forslag? Det korte svar er, at det frem-
lagte fra HB mere ligner en intropjece end et principprogram. Vi me-
ner, at det godt kan lade sig gøre, at skrive et principprogram på små 
to sider. For os ligger principprogrammets styrke i klarheden, såle-
des at alle kan læse og forstår det, samtidig med at det er tydeli-
ge guidelines for Enhedslistens valgte, ansatte og medlemmer. Vo-
res program er et åbent venstreorienteret program, der skal kunne 
rumme alle medlemmer i Enhedslisten i dag og flere til. Vi har fra-
valgt de store analyser af den globale og danske kapitalisme, for-
di de analyser bedre egner sig til grundigere analyse og debat. Vi 
har bevidst fravalgt, at tage stilling til den præcise formulering af 
statens rolle og den revolutionære forandring/omvæltning. Vi me-
ner ikke, at dette spørgsmål er afgørende i dag, og slet ikke en skille-
linje, hvem Enhedslisten skal omfatte. Vi synes, at det vigtigste er, 
at principprogrammet kan rumme alle venstreorienterede, som vil 
kæmpe for velfærden og mod nyliberalismen.

Stillet af Jakob Nerup, Frederiksberg, Jan Hoby, Østerbro,  
Susanne Flydtkjær, Aalborg

3.4 Forslag til Principprogram for Enhedslisten
Frihed, Lighed og Socialisme
Enhedslisten – de rød-grønne er et socialistisk, demokratisk og grønt 
parti, som arbejder politisk i overensstemmelse med dette princip-
program, et parti, hvor alle er lige, og ingen er mere lige end andre.

Enhedslisten bruger alle fredelige midler for at medvirke til at af-
skaffe kapitalismen, og indføre et socialistisk samfund, hvor alle 
yder efter evne og nyder efter behov, et samfund, hvor alle har in-
formation om og adgang til at være medbestemmende om alle be-
slutninger, der påvirker dem.

Enhedslisten er imod EU, der er en centralistisk og udemokratisk 
struktur, som bl.a. har til formål at bevare kapitalismen, hindre en 
solidarisk udvikling og forhindre, at medlemslandene bliver socia-
listiske. Enhedslisten arbejder for, at Danmark forlader EU og at EU 
nedlægges.

Enhedslisten stemmer imod den mindste forringelse og for den 
mindste forbedring. Vi accepterer ikke studehandler og pakkeløs-
ninger, hvor der tilbydes forbedringer mod, at vi til gengæld skal ac-
ceptere forringelser.

Enhedslisten støtter menneskerettighederne, både de sociale og 
frihedsrettighederne og forsvarer dem imod forsøg på at udvan-
de dem. Enhedslisten støtter brugsret til boliger og huse i øvrigt og 
ejendomsret til personlige ejendele. Enhedslisten støtter ikke per-
soners eller firmaers ejendomsret til boliger, som er andre menne-
skers hjem eller virksomheder, som andre mennesker arbejder i.

I kapitalismen er ejendomsretten til produktionsmidlerne samlet 
på ganske få hænder. 

Kapitalismen er et økonomisk og socialt system, hvor kapital- 
ejerne tilegner sig merproduktet skabt af arbejdernes arbejdsind-
sats, hvilket fører til kapitalakkumulationen – investering og op-
hobning af rigdom – hos ejerne.  Produktionen tager form af va-
rer til et marked (det er først med den hensigt at en ting/et pro-
dukt bliver til en vare) med det sigte at danne profit og fremme ak-
kumulation. 

Kapitalakkumulation søges fortsat i det uendelige. Kapitalen an-
erkender ingen grænser for dens selvekspansion - der er derfor in-
gen mængde af profit, ingen mængde af materialistisk rigdom og in-
gen mængde af forbrug, der enten er ”nok” eller ”for meget”. 

Dens indre logik tilsiger, forstærket af konkurrencen, at enten må 
den vokse eller dø. Konkret vil der derfor foregå en konstant jagt på 
nye (natur)ressourcer og markeder, som udnyttes indtil de er ud-
tømt eller udpint. Indbygget forældelse af produkter og brug-og-
smid-væk-kulturen er dermed også en følge af kapitalismen. 

I vores socialistiske samfundsmodel er kapitalismen afskaffet, og 
alle virksomheder og produktionsmidler er i demokratisk fælleseje, 
enten som foreningsejede kooperative virksomheder eller som of-
fentlige virksomheder ejet af kommunen, flere kommuner i fælles-
skab, regionen eller staten. I det nuværende samfund arbejder En-
hedslisten også for at udbrede og støtte de demokratiske ejerfor-
mer i alle brancher.

Enhedslisten er for en universel skattefinansieret velfærdsmo-
del, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Alle uddannel-
ser og hele sundhedsvæsnet skal være helt gratis for alle. Det gæl-
der også tandlæge og psykologhjælp og ligeledes voksenuddannel-
ser for højtuddannede.

Enhedslisten arbejder for, at alle skal have ret til en indkomst og 
ret til et job. Kortere og mere fleksibel arbejdstid er en af vejene til at 
sikre flere jobs.

Enhedslisten arbejder for en bæredygtig verden, hvor kommende 
generationer har samme muligheder som den nuværende, og hvor 
naturarealerne og biodiversiteten ikke begrænses, men øges. 

Enhedslisten er imod en målsætning om fortsat økonomisk 
vækst i BNP, da den kun giver mening, hvis målet er at bevare ka-
pitalismen, og da den alt andet lige er i strid mod en bæredygtig 
udvikling.

Enhedslisten arbejder for, at alle mennesker får ret til ren luft, fri 
for giftstoffer, og rene, sunde og tilstrækkelige fødevarer, og at alle 
dyr får ret til et liv, der er i overensstemmelse med deres natur.

Enhedslisten arbejder for at mindske transportens miljøbelast-
ning, både af personer og af varer, dels ved at mindske overflødig 
transport, gennem mere lokal produktion, beskæftigelse og offent-
lig service, dels ved at fremme omlægning til transportformer med 
lavere miljøbelastning.  Skattesystemet skal indrettes på en måde, 
der mindsker og ikke øger transporten.

Alle skal have ret til at indånde frisk luft uden farlige partikler. 
Hvis produktion eller trafik hindrer dette, så skal den stoppes eller 
omlægges fuldstændigt.

Enhedslisten arbejder for decentralisering og lokal selvbestem-
melse, der respekterer menneskers individuelle og kollektive rettig-
heder og naturens rettigheder.

Enhedslisten er et feministisk parti, der arbejder for ligestilling af 
alle køn, og ikke mindst kæmper for kvindernes rettigheder og mu-
ligheder. Undertrykkelsen og diskriminationen skal afskaffes både 
i arbejdslivet, privatlivet og i vores uddannelsessystem. Enhedsli-
sten arbejder for at fremme fællesskab og samarbejdskultur frem 
for machoorienteret hersker- og konkurrencekultur.

Enhedslisten er et antiracistisk parti, som arbejder for lige rettighe-
der for alle og peger på, hvordan racismen bruges af kapitalismen til at 
skabe kunstige skel blandt mennesker, for at hindre at de går sammen 
om at afskaffe kapitalismen. Enhedslisten er et antifascistisk parti, da 
fascismens voldelige, antidemokratiske og ultrakapitalistiske ideologi 
på alle punkter er det modsatte af Enhedslistens socialisme. 

Enhedslisten arbejder for et politi, der tjener og hjælper befolk-
ningen, bl.a. med at rykke ud og opklare forbrydelser, frem for at be-
skytte staten og kapitalen mod folkelige oprør.

Efter en revolution skal de tidligere kapitalister have præcis de 
samme rettigheder og muligheder som alle andre mennesker, men 
ikke flere.

I Enhedslistens samfund er demokratiet langt mere udbygget 
end det begrænsede demokrati under kapitalismen. Vores demo-
krati har direkte deltagelse for alle og en demokratisk styret øko-
nomi og lige adgang til medierne, som er fællesejede og demokra-
tisk styret.
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Enhedslisten er et antimilitaristisk parti, der afviser, at Dan-
marks bidrag til verdensfreden skal være militært, eller at militæret 
under nogle omstændigheder skal kunne sættes ind imod befolk-
ningen. Enhedslisten arbejder for fredelig konfliktforebyggelse og 
konfliktløsning.

Militærindustriens udvikling og propagandaen for at bruge mili-
tære løsninger er en konsekvens af kapitalismens skabelse af mak-
simal profit uden menneskelige hensyn. 

Enhedslisten er imod levebrødspolitik og derfor gælder der et ro-
tationsprincip for Enhedslistens ansatte og valgte politikere, der 
desuden alle tjener det samme, i form af en fastsat enhedsløn. 

Enhedslisten er et selvstændigt parti, der selv fastsætter vores 
politik på alle områder. Samtidig deltager vi i samarbejde med bevæ-
gelser og partier i hele verden for at fremme den internationale soli-
daritet og en mere bæredygtig verden. 

Begrundelse
Vores principprogram skal være kort, klart, indholdsrigt, principielt 
og politisk. Det skal vise retningen for vores politik og på den måde 
være et konkret arbejdsredskab. Forslaget er så kort, at der er god 
plads til at foreslå korte og indholdsrige tilføjelser uden at komme 
op på de 10 sider. 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest, Jeanne Toxværd, Gentofte.

3.5 Sådan behandles principprogrammet
Årsmødet 2014 skal behandle forslag til et nyt principprogram for 
Enhedslisten. Behandlingen af de forslag til et nyt principprogram, 
som er fremsat, starter dog allerede her i foråret. I det følgende kan 
du læse hvordan processen bliver. 

Formålet med at påbegynde behandlingen af de indkomne for-
slag til et nyt principprogram allerede nu er, at sikre at årsmødet 
har plads til diskussioner i stedet for alene at skulle stemme. Der-
for kommer alle ændringsforslag igennem først hovedbestyrelsen 
og dernæst en delegeretkonference med henblik på at minimere an-
tallet af ændringsforslag.

Hovedbestyrelsen tager på sit møde i 15.-16. februar stilling til 
de indsendte ændringsforslag og indarbejder de ændringsforslag, 
som hovedbestyrelsen er enige i. Det kan også være ved at sam-
menskrive ændringsforslag, som omhandler det samme. Formålet 
er at de ændringsforslag, som der ikke er politisk uenighed om hur-
tigt kan komme med i teksten.

 Efter Hovedbestyrelsens behandling udsendes en ny udgave af  
programudkastet fra HB’s programskrivegruppe, hvor de indarbej-
dede ændringsforslag fremgår.

Delegeretkonferencen den 9. marts tager stilling til to ting – 
både de fire indsendte forslag til et nyt principprogram og de æn-
dringsforslag, som er fremsendt til HB-skrivegruppens forslag. 

Delegeretkonferencen træffer således to beslutninger:
a) De delegerede stemmer mellem de fire fremsendte forslag til 

principprogram og sender to videre til Årsmødet
b) De delegerede stemmer om de ændringsforslag, som er ind-

leveret til deadline den 3. februar til HB-skrivegruppes forslag til 
principprogram. De ændringsforslag, som ikke kan samle mindst 20 
% af de delegeredes stemmer, behandles ikke af årsmødet. De øvri-
ge ændringsforslag, altså dem som opnår mindst 20 % af de dele-
gerede stemmer, sendes videre til årsmødet. Delegeretkonferencen 
vedtager ikke forslag eller ændringsforslag. 

Ændringsforslag til alternative forslag  
til principprogram
Da det ikke er muligt at nå at stille ændringsforslag til de alternative 
forslag til principprogram til den 3. februar, sættes en deadline den 
30. marts for at stille ændringsforslag til disse forslag. 

 Ændringsforslag til HB-skrivegruppens forslag 
Den 30. marts er det også muligt at genfremsætte ændringsforslag 
til HB-skrivegruppens forslag, såfremt HBs reviderede udgave af 
forslaget betyder at der er et behov for tilpasning. Det er også mu-
ligt at stille ændringsforslag om at fastholde formuleringer fra det 
oprindelige udkast fra HB-skrivegruppen. Det er derimod ikke mu-
ligt at fremsætte nye ændringsforslag til HB-forslaget til denne 
deadline.

Tidsplan for programdebat
•	 1. november 2013 Første forslag til principprogram udsendes til 

alle medlemmer (forslag 1).
•	 2. januar 2014 Deadline for alternative forslag til princippro-

gram (forslag 2, 3 og 4).
•	 12. januar 2014 Debatseminar Østdanmark.
•	 18. januar 2014 Debatseminar Vestdanmark.
•	 3. februar 2014 Deadline for ændringsforslag til skrivegruppens 

forslag til principprogram (forslag 1).
•	 15.-16. februar 2014 HB kan indarbejde ændringsforslag i udka-

stet til program (forslag 1) og udsender i slutningen af februar et 
nyt udkast til medlemmerne.

•	 12.-20. februar 2014 Møder i afdelingerne med valg af delegere-
de til delegeretkonferencen.

•	 21. februar 2014 Frist for tilmelding af delegerede til delegeret-
konferencen.

•	 9. marts 2014 Delegeretkonference.
•	 31.marts 2014 Frist for tilpassede ændringsforslag til HBs revi-

derede udgave af forslag 1 samt frist for ændringsforslag til øvri-
ge forslag 2, 3 og/eller 4, som delegeretkonferencen sender vide-
re til årsmødet.

•	 16.-18. maj 2014 Årsmødet.
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4. Arbejdsplan 2014-15
Hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan  
for Enhedslisten 2014-15 
Efter en forrygende valgkamp og et stærkt resultat af kommunal- 
og regionsrådsvalg vil vi være til stede i det politiske billede overalt 
i landet. Vi står med nye, spændende og store udfordringer og med 
et stærkere udgangspunkt. Det skal udnyttes til at få mere enheds-
liste-politik igennem, danne nye alliancer, styrke græsrødderne og 
skabe en stærkere organisation.

Denne arbejdsplan indeholder vores vigtigste prioriteringer i 
2014-15. Der skal være plads til, at hovedbestyrelse, lokalafdelin-
ger, udvalg m.fl. kan reagere på den politiske udvikling og de lokale 
forhold. Der skal også være plads til at komme med nye udspil og til 
at tage del i uforudsigelige politiske begivenheder, samt markere og 
tydeliggøre regeringens reformer.

Resultatet af valget til EU-parlamentet kendes lige om lidt. Efter 
valget vil der fortsat være et behov for at diskutere og arbejde vide-
re med Enhedslistens EU-politik

Et nyt principprogram er vedtaget på dette årsmøde, men der vil 
fortsat være behov for strukturerede partidebatter om væsentli-
ge politikområder. Hovedbestyrelsen skal udarbejde en plan for del-
programmer om konkrete politikområder, der bør revideres eller ud-
arbejdes.

Hele 2014 er jubilæumsår. Enhedslisten har været i gang i 25 år. 
Det skal i efteråret markeres med møder landet over, hvor det nye 
partiprogram præsenteres, samtidig med at der iværksættes en of-
fensiv for at skaffe nye medlemmer, afsluttende med jubilæumsfe-
ster først i december måned, hvor det er 25 år siden Enhedslisten 
afholdt sit første landsmøde.

Efter kommunal- og regionsrådsvalget
Som nævnt står vi i en helt ny situation efter valget og har mulighe-
der for at føre en samlet politik.

Vi skal fortsætte det allerede påbegyndte arbejde med at sik-
re alle de (ny)valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og re-
gionsråd den bedst mulige støtte til at klare arbejdet i de parla-
mentariske fora. Der skal være velfungerende baggrundsgrup-
per overalt, og der skal laves en organisering, der kan under-
støtte det politiske arbejde i og udenfor de mange nye politiske 
platforme.

Hvordan organiseringen i forhold til dette skal se ud, skal først og 
fremmest tage udgangspunkt i lokale beslutninger. Men under alle 
omstændigheder vil det kræve en stor indsats fra landsorganisati-
onens side blandt andet på det koordinerende plan.

Et af målene må være, at få det kommunal- og regionalpolitiske 
arbejde integreret i hele organisationen. Der skal arbejdes på et 
samspil mellem de politiske niveauer på kommunalt, regionalt og 
centralt plan.

Med henblik på at sikre demokrati, gennemskuelighed og med-
lemsindflydelse skal der opbygges en formel struktur på det kom-
munal- og regionspolitiske område.

En af de store udfordringer vil være at undgå, at al energi i afde-
linger mv. bliver bundet op på det kommunalpolitiske arbejde. Det er 
vigtigt, at de parlamentariske fora også bruges som platforme til at 
skabe mere bevægelse.

Organisationens udvikling
Parallelt med arbejdet med en organisering, der understøtter det 
kommunal- og regionspolitiske område, skal arbejdet med udvikling 
af organisationen i øvrigt fortsættes og intensiveres. Og det er et 
arbejde, der strækker sig over de næste par år.

Der skal arbejdes med mange forskellige temaer med henblik på, 
at vi får en organisation, der er gearet til de mange medlemmer og til 

de politiske udfordringer, der også følger med at være et stort parti 
med mange nye politiske platforme.

De landsdækkende politiske udvalg skal være reelt landsdækken-
de og politikudviklende og til støtte for denne udvikling skal der fort-
sat afholdes halvårlige landsdækkende udvalgstræf. Der skal også ar-
bejdes med, at udvalgene kan være politikudviklende og sparre med 
og støtte vores folkevalgte i både kommuner, regioner og Folketing.

Der skal oprettes og udvikles flere fagligt offensive landsdæk-
kende netværk og også her skal der afholdes halvårlige netværks-
træf.

Afdelingerne skal udvikles til at være selvstændige politiske cen-
tre og skal geares til at blive endnu bedre til at tage imod nye med-
lemmer.

Vi er blevet et parti med mange medlemmer, med meget forskel-
lige baggrunde og livsvilkår og det stiller endnu større krav til at ar-
bejde med udvikling af demokrati og medlemsindflydelse, som er 
den bærende kraft i Enhedslisten.

De interne uddannelser og skoling i Enhedslisten er en vigtig for-
udsætning for at udvikle organisationen i den nævnte retning. Det 
gælder såvel Byg Op kurserne som politiske skolingskurser og ud-
valgs- og kontaktpersontræf. I de kommende år opprioriteres ud-
dannelsesarbejdet, så flere får mulighed for at deltage i de inter-
ne uddannelser og i vores skoling .Ved at uddanne medlemmer fra 
lokalafdelingerne til ressourcepersoner styrkes afdelingernes og 
hele partiets politiske handlekraft.

Kampagner og andre aktiviteter
Vi skal igen i år lave skolestartskampagne sammen med SUF, og det 
er vigtigt, at den også bliver tænkt ind i afdelingernes arbejdsplaner.

Oven på regions- og kommunalvalget er der fortsat et stort arbejde 
for afdelingerne med at opbygge samarbejde med lokale organisatio-
ner og bevægelser med henblik på at skabe sammenhæng mellem det 
indenomsparlamentariske og det udenomsparlamentariske arbejde.

Forårets kampagne med fokus på fattiggørelse og udstødning 
skal fortsættes, og de nyvalgte kommunalpolitikere skal i samar-
bejde lægge pres på kommunerne om at lave tiltag som forbedre le-
vevilkårene for borgere ramt af de velfærdsafviklende reformer. 

Fagligt arbejde
Det er en hovedprioritering for vores fagligt ansatte at opbygge 
faglige netværk, så vi er forberedt, når der opstår faglige kampe og 
kan deltage aktivt i den lokale fagbevægelse og i en bredere faglig 
venstrefløj. 

Der skal arbejdes systematisk med udvikling af Enhedslistens 
faglige arbejde for at skabe et stærkere fundament for medlemmer-
nes indsats på arbejdspladserne og i de faglige organisationer. Det 
skal ske bl.a. gennem tydeliggørelse af vores mål og opgaver, den 
nyetablerede faglige grunduddannelse, udvikling af faglige net-
værk og en indsats for at styrke det faglige arbejde i afdelingerne. 
Et vigtigt fokus i arbejdet vil være at bidrage til udviklingen af en 
stærk faglig venstrefløj og modvirke tendenserne til splittelse mel-
lem offentligt og privat ansatte.

Ovenpå fornyelsen af de privatansattes overenskomster skal der 
tages fat på forberedelserne af OK 15 forhandlingerne på det offent-
lige område. Det er en vigtig opgave at sikre den bedst mulige støt-
te og opbakning til de offentligt ansatte og inspirere og understøtte 
vores medlemmer på det offentlige område i deres arbejde.

Forandringer af arbejdsmarkedspolitikken og dagpengesyste-
met vil blive centrale politiske spørgsmål, og der skal arbejdes for at 
sikre en bred bevægelse for en solidarisk arbejdsmarkedspolitik og 
en ændring af dagpengereglerne.

Internationalt arbejde
I den kommende periode vil der være store EU tiltag som vil fremme 
liberalismen og kapitalens magt over samfundet, internationalt og i 
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Danmark. Det er forhandlingerne med USA om en transatlantisk fri-
handelsaftale, det andet er bankunionen. Det bliver centrale opga-
ver for Enhedslisten at kæmpe imod disse – både i Folketinget, men 
ikke mindst gennem folkelig oplysning. Her vil vi arbejde tæt sam-
men med Folkebevægelsen mod EU.

Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også be-
hovet for international solidaritet. Det kan være med Færøerne i 
forhold til EU’s overgreb på fiskerettigheder, i forhold til politiske 
fanger i Columbia, arbejderkampe i lavtløns-lande mm.

Enhedslisten vil fremadrettet arbejde med at styrke sit internati-
onale arbejde. Det vil bl.a. ske gennem vores arbejde i European Left, 
vores solidaritetsarbejde i DIPD og gennem det venstreorienterede 
samarbejde i Nordisk Råd. Derudover vil Enhedslisten fortsat prio-
ritere at være til stede og støtte op om de sociale bevægelser, der i 
Europa kæmper mod nyliberalismen og nedskæringspolitikken. Vi 
vil prioritere, at der er en regelmæssig dækning af internationalt 
stof i Rød + Grøn.

Arbejdet vil fortsætte i Europapolitisk udvalg og Internationalt 
udvalg, og vi vil forsøge at overvinde den meget høje københavner-
skævvridning ved også at lave internationale aktiviteter i provinsen, 
herunder gerne lokale internationale grupper, når der er basis for det. 

Delegeretkonference
Der gennemføres en delegeretkonference, der beslutter Enhedsli-
stens politik på prostitutionsområdet. 

Årshjul 2014-15
I arbejdsplanen beslutter vi hvad vi sætter fokus på og laver af sær-
lige aktiviteter i 2014. Men Enhedslisten afholder også hvert år en 
række arrangementer. Her er et udsnit af de vigtigste. Det er et til-
læg til arbejdsplanen til orientering. Man kan dermed ikke stille æn-
dringsforslag til dette papir. 

Masser af uddannelse, netværk og træf
Bygop!, marxisme-kurser, træf for kontaktpersoner, valgkampsor-
ganizers, bliv en dygtig oplægsholder og meget mere. Desuden star-
ter Enhedslistens faglige uddannelser i 2014. 

Pride
I 2014 bliver der masser af aktiviteter for seksuelle minoriteter og 
andre der kræver mere mangfoldighed i hverdagen. Enhedslisten er 
selvfølgelig med. Det er Pride i Århus d. 24. maj og København d. 30. 
august.   

EU-valg
Den 25. maj slutter vores valgkamp for Folkebevægelsen mod EU, 
når vi går til stemmeboksen. Desuden afstemning om Danmarks 
deltagelse i patentdomstolen.

Folkemøde på Bornholm  
Enhedslisten Bornholm, en gruppe frivillige og Landskontoret ar-
rangerer et telt med masser af aktiviteter og debatter, og folk kan få 
en kop kaffe og en politisk snak. Desuden deltager folketingsmed-
lemmer og andre enhedsliste-debattører i en række debatter på Fol-
kemødet d. 12. – 15. Juni

Seminar for de valgte i kommuner og regioner
Vi klæder vores valgte på til at gå til kamp for velfærd og miljø, når 
de lokale og regionale budgetter skal forhandles i efteråret. Semina-
ret er d. 14. – 15. juni. 

Sankt Hans
D. 24. juni fejrer vi midsommeren. Flere steder i landet laver Enheds-
liste-afdelinger flotte arrangementer med bål, taler og hygge. 

Sommerlejr
Sommer, socialisme og hygge er igen på programmet, når Enhedsli-
stens sommerlejr går løs på Fyn.

Udvalgstræf
Vi fortsætter successen med at afholde udvalgstræf for alle udval-
gene d. 16. august og igen i starten af året. 

Bygop!
Det første Bygop! efter årsmødet er d. 11-12/10. Bygop! er Enhedsli-
stens organisatoriske grunduddannelse, hvor man får værktøjer til 
aktivisme, mobilisering og andre redskaber til afdelingen. 

Krystalnatten
Vi holder aldrig op med at bekæmpe racismen. 9. november er det 76 
år siden at nazisterne arresterede et stort antal jøder og mange jø-
diske huse og butikker blev smadret. Natten bliver flere steder mar-
keret med fakkeltog og taler mod racisme. 

Luxemburg demonstration
I januar samles titusindvis af socialister fra hele verden i Berlin. Vi 
mindes Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht og demonstrerer for en 
bedre verden. 

Kontaktpersontræf
Vi holder træf og gør landets bedste kontaktpersoner endnu sejere. 

Årskonference for de valgte i kommuner og regioner
De valgte holder i slut januar eller start februar en konference, hvor 
de udveksler erfaringer, diskuterer politik og forbereder årsmøder i 
KL og Danske Regioner. 

8. marts
Kvindernes internationale kampdag bliver markeret flere steder i 
landet med demonstrationer, møder og debatter. Enhedslisten er 
med til at arrangere flere af dem.

1. maj
Afdelinger i hele landet deltager i arrangementer sammen med an-
dre gode kræfter på venstrefløjen, eller de laver deres eget.

4. maj
Danmarks befrielse fra den nazistiske besættelse bliver mindet og 
markeret.

 

Årsmøde
Enhedslistens 26. årsmøde d. 23. – 25. maj 2015.
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5. Indkomne forslag
5.1 Træk støtten til Mali-operationen tilbage
Jeg forstår ikke, hvordan EL kan støtte en militær operation, hvor 
MINUSMA er ”authorized to use all necessary means” for at løse sine 
opgaver, se § 16 i Sikkerhedsrådets Resolution 2100 (2013). Og i tæt 
samarbejde med franske militære styrker, herunder Fremmedlegio-
nen, også kaldet EU’s politibetjent i Afrika.

Det er jo nøjagtigt den samme ordlyd som i Libyen-beslutningen, 
som betød at operationen blev offensiv og man kunne sætte NATO 
fly ind som jævnede landet med jorden.

Og såkaldt fredsbevarende betyder i denne operation at FN har 
mandat til offensive operationer ... og hvem skal bekæmpes? Der 
er islamiske fundamentalister som er en alvorlig trussel og spre-
der død og ødelæggelse ... og som skal bekæmpes. OK. Men der er jo 
også i Mali en opposition mod udplyndring af landets rigdomme og 
opposition mod fremmede militære styrker i et land som er rigt på 
guld, uran mm.  Og hvor multinationale skummer fløden i samarbej-
de med korrupte politikere og militærfolk.

Og jeg kan ikke se man har vurderet de imperialistiske interesser 
i Mali. Det notat som er sendt til Internationalt Udvalg er overfladisk 
og rummer heller ikke nogen risikovurdering af en beslutning om at 
sende danske militære styrker ind i denne konflikt (Man starter med 
et transportfly, men ender med F16 fly???) Hverken militærkuppet i 
Mali (udført af en US-trænet officer), det globale NATOs interesser, 
US African Command eller udenlandske økonomiske herunder også 
franske nykoloniale interesser er vurderet. 

Men som i Libyen sagen er der jo mulighed for at trække støtten 
igen og fastholde Enhedslisten som et anti-imperialistisk parti som 
prioriterer fredsarbejde, udviklingsstøtte og konfliktmægling. Og 
ikke støtter at vi deltager i det globale NATO’s militære interventio-
ner uanset om det sker under fransk flag eller FN-flag med korrup-
te afrikanske regimer.

Så spis brød til i Enhedslisten .... når man spiser kirsebær med de 
store, risikerer man at få stenene i øjnene.

Stillet af John Graversgaard, Århus. 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles un-
der indkomne forslag. HB anbefaler at der stemmes nej. HB 
mener at det mandat HB har vedtaget er i overensstemmel-
se med årsmødebeslutningen fra 2012, om FN, fredsarbejde 
og konfliktløsning. (Afstemning på HB-mødet: For12/imod4/
undlader1).

5.2 Udtalelse om Antiracisme og Antifascisme
I Danmark øges forskellen mellem rig og fattig markant i disse år, 
gennem neoliberale reformer der udhuler vores velfærdssystem.

Konsekvenserne af de velfærdsafviklende reformer er øget fat-
tigdom, angst for at miste job og livsgrundlag.

Social uretfærdighed og voksende forskelle er grobund for racis-
me og fascisme.

I Enhedslisten fører vi en aktiv antiracistisk og antifascistisk poli-
tik - både gennem politisk at arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår, 
samt at mindske de sociale forskelle.

En aktiv antiracistisk og antifascistisk politik er nødvendig for 
at ingen grupper i det danske samfund udpeges til syndebukke og 
stigmatiseres på arbejdsmarkedet. Racisme og fascisme i Danmark 
underminerer mulighederne for at opnå frihed, mangfoldighed og 
lighed på tværs af kulturel, religiøs og sproglig baggrund. I Enheds-
listen arbejder vi aktivt mod fascisme og racisme.

Kampen mod racisme og fascisme er kampen for demokrati.
I Enhedslisten arbejder vi mod hverdagsracismen og hverdagsfa-

scismen, og vi er aktive i arbejdet med at samle modstand mod fasci-
stiske og racistiske bevægelser.

Det er det brede antiracistiske og antifascistiske arbejde med fol-
kelig forankring som er hovedfokus i Enhedslistens antifascistiske 
og antiracistiske arbejde og aktivitet.

Den politiske dagsorden har accepteret en stigmatisering af bor-
gere med anden etnisk herkomst, og der spares på både flygtninge og 
indvandrer området, dansk undervisning og andre integrationstiltag. 

Racisme legitimeres og styrkes gennem den politiske debat hvor 
der advares mod indvandring, asylansøgere og formodet kriminali-
tet blandt borgere af anden etnisk herkomst.

Enhedslisten kæmper for retten til at alle kan leve i frihed, i en 
verden hvor man blandt andet ikke bliver undertrykt på baggrund 
af etnicitet, religion og kultur.

Det danske samfund skal ikke lukke sig om sig selv, men åbne op 
og inkludere mangfoldighed. Mangfoldighed skaber dynamik og 
er en styrke i udviklingen af et samfund. At der findes en ensartet 
dansk kultur er en myte, der forstærker reaktionære kræfters ar-
gumenter i den politiske debat.

Stigmatisering og legitimering af racisme er basiselementer i fa-
scismen.

Enhedslisten arbejder for at alle offentlige ydelser skal være til-
gængelige for alle, uanset kulturel og sproglig baggrund. Sprog og 
kulturforståelse og respekt skal prioriteres, både på arbejdsmarke-
det og i uddannelsessystemet

Enhedslisten er imod alle tiltag der begrænser menneskers mu-
lighed for at bo sammen med deres familier i Danmark. Lovgivning 
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der rettes mod minoriteter og bestemt kultur, religion og etnicitet 
er udtryk for racisme og fascisme, hvilket Enhedslisten kæmper 
imod. 

Enhedslisten arbejder imod racisme og fascisme fordi det er ska-
deligt for vores samfund, det er skadeligt for socialismen, arbejder-
klassen og det er skadeligt for alles friheds- og udfoldelsesmulighe-
der.

Alle demokratiske partier har et ansvar for at bekæmpe racisme 
og fascisme, og som socialistisk parti har vi et særligt ansvar i kam-
pen for at ændre de samfundsforhold der er årsagen til at disse ude-
mokratiske tendenser for lov at vokse.

Enhedslisten påtager sig dette ansvar og accepterer ikke at højre-
ekstreme kræfter sætter dagsordenen - hverken politisk eller i dag-
ligdagen!

Stillet af Cecilia Alexandra Juhler-Toxværd, Gentofte, Mille Stockner, 
Høje-Taastrup, Jeanne Toxværd, Gentofte, Allan Krautwald, Svend-
borg, Peter Heinen, Odsherred, Søren Ellemann Petersen, Assens,  
Jacob Olesen, Rebild, Anne de Haas, Valby, Benny Allermand, Amager 
Øst, Chris Bay, Århus, Gry Wagner, Nordvest, Pia Køhn Mølbæk,  
Århus, Jan Fønss, Sydhavnen, Jørgen Manniche, Helsingør, Daniel 
Nayberg, Roskilde, Susie Fulton Visholm, Sydhavn, Preben Bjørn  
Biermann Madsen, Høje-Taastrup, Lene Rygaard Jessen, Albertslund, 
Hans Peter Augustesen, Rudersdal, Karsten Pedersen, Esbjerg,  
Mogens Duclos Julsdorf, Slagelse.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behand-
les under indkomne forslag. HB vil selv fremsætte et for-
slag om emnet. (Stemmetal på HB-Mødet: For12/imod4/
undlader1).

5.3 Forslag til oprettelse af et konfliktløsnings-  
og etisk arbejdsudvalg
I hver region nedsættes et etisk udvalg, valgt af regionsrepræsen-
tantskabet. Udvalgets formål er at have fokus på samarbejde, kon-
fliktløsning og konfliktmægling, samt rådgivning i forbindelse med 
krænkende adfærd som fx chikane, vold, voldtægt og trusler om det 
samme. Udvalget skal bestå af mindst fem personer fra forskellige 
afdelinger, og kan kontaktes individuelt af et krænket medlem, eller 
vidner til krænkende adfærd.

Udvalgets medlemmer er tydelige på Regionens hjemmeside, og 
der er link til udvalget på alle afdelingers hjemmesider.

Udvalgets medlemmer erklærer sig inhabile, såfremt de har per-
sonlig tilknytning/relation til et eventuelt offer eller en krænker. 
Medlemmer i det etiske udvalg kan ikke være:

Ansatte i Enhedslisten, medlemmer af Hovedbestyrelsen, regi-
onsbestyrelser og afdelingsbestyrelser og folkevalgte.

Såfremt overgrebet er af kriminel karakter, så som trusler om 
vold, voldtægt eller lignende, er det ikke to parter i en konflikt, men 
en situation, der er så alvorlig og kræver en ekspertise, der gør, at 
det ikke kan løses internt i Enhedslisten. Derfor er det det etiske ud-
valgs opgave at støtte det krænkede medlem til politianmeldelse. 
Samtaler mellem udvalg og offer skal foregå på offerets præmisser, 
således at samtalerne hverken får karakter af at være forhør og/el-
ler bliver et yderligere overgreb på offeret. Der aflægges en skriftlig 
redegørelse for forløbet til HB.

Såfremt en afdeling har udviklet en uhensigtsmæssig måde 
at mødes på, hvor mobning og chikane, er en del af mødestruktu-
ren, kan udvalget deltage i afdelingens møder og være behjælpeli-
ge med at ændre de uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre. 
Efterfølgende er det udvalgets opgave at tage kontakt til Enheds-
listens Hovedbestyrelse og sørge for den nødvendige hjælp - både 
til det krænkede medlem og afdelingen gennem professionelle kon-
fliktmæglere, såfremt én af parterne ønsker det. 

Medlemmer af etisk udvalg forpligtiger sig til tavshedspligt, så 
personfølsomme sager ikke florerer i organisationen – det er HB, der 
vurderer, om pressekontoret skal orienteres. 

Som medlem af det regionale etiske udvalg har man gennemgået 
et konfliktmægler kursus. Der afholdes 2 gange årligt møde mellem 
de regionale etiske udvalg, hvor der erfaringsudveksles samt ind-
drages ny viden inden for håndtering og løsning af konflikter. R

Referat fra disse møder forelægges HB. 
2. møde afholdes i forbindelse med et HB møde, hvor de etiske ud-

valg redegør for problemstillinger, og processer der arbejdes med. 

Begrundelse:
Det medlemsdemokratiske er omdrejningspunktet i Enhedslisten, 
hvorfor samarbejde og relationer er væsentlige for opbygning og 
udvikling af de mange Enhedsliste afdelinger,

I Enhedslisten skal og bør, vi ikke lukke øjnene for at det samfund, 
vi er en del af, indeholder en del uhensigtsmæssige strukturer som 
desværre i visse tilfælde også tages med ind i vores organisation.

Det er et glimrede tiltag, at der er taget initiativ til oprettelse af et 
konfliktråd centralt i Enhedslisten, men desværre kan kontakten til 
dette være problematisk.

I en del afdelinger er det kommet frem, at medlemmer mobbes og 
ignoreres. Det er ligeledes – heldigvis kun i enkelte tilfælde – kom-
met frem at medlemmer har været udsat for vold og sexchikane.

Det kan og skal vi undgå!
De etiske udvalgs synlighed i regionerne og organisationen gi-

ver mulighed for en åben dialog om problemstillinger, der kan være 
vanskelige at debattere i afdelingerne, og kan forhindre at proble-
mer medfører inaktivitet og/eller udmeldelse af Enhedslisten.

Stillet af Pia Køhn Mølbæk, Århus, Mille Stockner, Høje-Taastrup, 
Jeanne Toxværd,  Gentofte, Anne de Haas, Valby, Cecilia Alexandra 
Juhler-Toxværd, Gentofte, Susie Fulton Visholm, Sydhavn, Jacob Ole-
sen, Rebild, Lars Henrik Carlskov, Aarhus, Benny Allermand, Amager 
øst, Jon Rostgaard Boiesen,Århus, Vibeke Nielsen, Nørrebro Park, Mo-
gens Duclos Julsdorf, Slagelse, Allan Krautwald, Svendborg, Martin 
Basse Jensen, Silkeborg.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behandles 
under indkomne forslag, da der allerede er en proces i gang. 
Med bl.a. uddannelse af konfliktmæglere. (Afstemning på 
HB-mødet: For15/imod3/undlader1).

5.4 Kapitalismen er ikke løsningen  
– der er brug for alternative 
Fem år efter verdenskapitalismens dybeste krise siden 30 érne ind-
traf i 2008, er der intet, der tyder på, at en ”løsning” er på vej:

I USA stødes millioner fortsat ud i den yderste fattigdom, hvor 
folk ikke har råd til mad – heraf mange helt uden indkomst. Bag det-
te ligger der en tikkende gældsbombe, hvis udløsning ingen kan for-
udse konsekvenserne af. 

I Sydeuropa har vi set en kapitalisme i frit fald med en uhyggelig 
høj arbejdsløshed og katastrofale sociale konsekvenser. Oven i det-
te en direkte suspension af nationale parlamenters indflydelse for 
at gennemføre EU’s ”kriseløsning”.

Heller ikke i det ”stabile” Nordeuropa har kapitalismen kunnet le-
vere tilfredsstillende svar – kun øget ulighed og velfærdsforringel-
ser så langt øjet rækker.

Den økonomiske krise er også den dybere årsag til de politiske og 
sociale kriser i mange andre lande som Egypten, Sydafrika, Brasili-
en osv.

Selvom kapitalismen historisk har budt på store fremskridt, er 
der i dag et skrigende behov for alternative svar. Svar som helt bry-
der med den nuværende økonomiske verdensorden, der med sit 
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vækstimperativ ingen løsning har på den truende klimakatastrofe 
– samt mange andre økologiske trusler.

Enhedslisten ser det som sin opgave at få en debat om dette 
sat på den offentlige dagsorden. Samt ved siden af den daglige re-
formkamp at udvikle svar, som bryder med de nuværende kapita-
listiske magtforhold. Dvs. krav, som kan vise sig systemoverskri-
dende.

Her har Enhedslistens folketingsgruppe naturligvis en særlig 
rolle. Men ellers er det noget, som HB må følge op på, ligesom det 
må afspejle sig på hjemmesiden og følges op af lokale initiativer 
og aktiviteter. Specielt bør der følges op på det arbejde, som blev 
besluttet på HB-mødet sammen med ”Politisk-Økonomisk Udvalg” 
(PØU) den 3. februar 2013. Derfor skal HB snarest (senest lige ef-
ter sommerferien) få igangsat de relevante arbejdsgrupper til op-
gaven (herunder de allerede besluttede fra 3. februar 2013), lige-
som der afsættes de nødvendige sekretærressourcer til opgaver-
ne.  

Begrundelse:
Det er sigende, at Enhedslisten stort set har været fraværende 
i debatten om kapitalismens krise – i relation til den store gen-
klang, som enkeltpersoner som Preben Wilhjelm og Mikkel Bolt 
har fået i den offentlige debat. Det er for ringe i betragtning af, 
at vi som det yderste venstrefløjsparti har støtte fra ca. 10 % be-
folkningen.

Det skal understreges, at vedtagelsen af dette ikke bør påvir-
kes af udfaldet at den igangværende principprogram-debat, da de 
ovennævnte problemer ikke forsvinder – uagtet, hvad vi måtte ved-
tage. Dernæst ligger der jo ikke i det ”at få sat at en debat om dette på 
den offentlige dagsorden” at vi kun skal diskutere vores svar – men 
derimod at byde alle andre med.

Mht. de socialistiske krisesvar, er der som nævnt allerede en HB-
vedtaget handlingsplan, se http://netforum.enhedslisten.dk/sy-
stem/files/-_handlingsplan_ift._socialistisk_erhvervspol._vedta-
get_pa_hb-moede_d._2.-3._feb._2013.pdf – arbejdet er desværre 
bare gået i stå.

Men behovet for fx dannelsen af et offentligt styret alternativ til 
de private banker er mere påkrævet end nogensinde med den ge-
byr-politik, som storbankerne vil underlægge alle almindelige løn-
konti, som vi er tvunget til at have.

Stillet af: Esben Sørensen, Århus, Hans Jørgen Vad, Århus, Margit 
Kjeldgaard, Helsingør.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke behandles un-
der indkomne forslag med henvisning til at tage debatten 
under principprogrammet. (Stemmetal på HB-mødet: For13/
imod5/undlader 2).

5.5 For fred og nedrustning samt udmeldelse  
af NATO
Den19. december 2013 holdt NATO’s generalsekretær Anders Fogh 
Rasmussen tale for EU’s ministerråd og advarede mod nedskærin-
ger på militærbudgetterne i EU-landene. 

Med NATO’s ændring til en global militærpagt, så er der lagt op 
til at EU-landene skal støtte denne udvikling og øge militærudgif-
terne til 2 % af nationalbudgetterne. Oprustning skaber arbejds-
pladser lyder budskabet. Og et NATO som bygger på USA’s leden-
de militære rolle med brug af atom-våben og med EU i rollen som 
”juniorpartner”.

Vi ser ambitioner hos EU-eliten om at styrke militæret og rust-
ningsindustrien. Et ønske som handler om at EU skal spille en stør-
re rolle globalt i kampen om verdens energi- og råstofressourcer. Og 
da EU ikke endnu har sit eget militær, så kan NATO træde ind som 

den globale politibetjent, der ikke længere skal forsvare et begræn-
set territorium, men forsvare de kapitalistiske stormagters og deres 
koncerners interesser på hele kloden. 

Derfor ser vi at NATO er involveret stadigt mere i Afrika, hvor der 
foregår en intens kamp om udplyndring af Afrikas rige olie- og mi-
neralressourcer.  Og vi ser et FN som står svagt og er underlagt de 
samme stormagter som skaber problemer. Og som i øget omfang 
bruger NATO til at udføre skarpe militære operationer.

Danmark er et af de europæiske lande, der er mest følgagtig over 
for USA’s udenrigspolitik. Og Danmark spiller ingen selvstændig 
rolle, når det gælder initiativer til fred- og nedrustning i verdens 
brændpunkter.

Danmark skal ikke bidrage til EU og Natos strategier om global 
militær indflydelse. Enhedslisten er  imod den  krigeriske aktive 
udenrigspolitik og vil modsætte sig, at Danmark bidrager med 
militære midler til internationale indsatser. 

Enhedslisten må arbejde for at  afmontere Danmarks kapacitet 
til at udsende militære enheder. I stedet for de milliarder som bru-
ges på militær oprustning, skal der investeres i konflikt-forebyggel-
se, skolegang, sundhed og kamp imod fattigdom.  Målet må være, 
at vi næste gang ikke sender soldater, men kan sende fredsmægle-
re i stedet for.

I 2014 er det 100 år siden 1. verdenskrig startede og druknede ver-
den i blod og lidelse. Og siden har millioner mistet livet i brutale og 
meningsløse krige. Der er brug for at vælge en anden vej, og bekæm-
pe krigens kræfter mere beslutsomt.

Enhedslisten skal derfor på sigt arbejde for opløsning af NATO og 
for at Danmark hurtigst muligt melder sig ud af NATO.

Stillet af John Graversgaard, Helge Ratzer, Carsten Andersen, Århus. 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke behandles på 
dette årsmøde. Årsmødet i 2012 vedtog efter en omfattende 
debat i organisationen en ”Resolution om FN, fredsarbejde 
og konfliktløsning”. Det er på den baggrund hovedbestyrel-
sens opfattelse, at der ikke på dette årsmøde bør gennemfø-
res en ny diskussion om fred og nedrustning. (Indstillet uden 
afstemning.)

5.6 Forslag om dagpenge
”Årsmødet udtaler sin kritik af finansieringen af den aftale, som En-
hedslisten og regeringen indgik i pinsen 2013, om indfasning af dag-
pengereformen med en midlertidig ydelse til dagpengemodtagere, 
som falder ud af dagpengesystemet. Specielt tager Årsmødet af-
stand fra den forringelse af seniorjob-ordningen, som aftalen inde-
bærer. Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen opfordres til at ud-
arbejde en analyse af forløbet omkring indgåelsen af aftalen med 
henblik på at undgå lignende fejl i fremtiden.”

Begrundelse:
Forslagsstillerne mener ikke, at Årsmødet normalt skal træffe be-
slutning om specifikke detaljer i de aftaler, som Enhedslistens folke-
tingsgruppe indgår.  Årsmødet bør normalt udstikke generelle ret-
ningslinjer og lade den valgte Hovedbestyrelse udmønte detaljerne 
sammen med Folketingsgruppen. 

I dette tilfælde er der imidlertid tale om en så alvorlig overskridel-
se af de mest grundlæggende principper, som indtil nu har kende-
tegnet Enhedslistens politiske vedtagelser og praksis, så der må gø-
res en undtagelse:

 En væsentlig del af finansieringen af den såkaldte ”rednings-
pakke” fra påsken 2013 fremkommer ved at en lille gruppe af æl-
dre arbejdsløse sendes fra seniorjob med overenskomstmæssig 
løn ned på 60 pct. af dagpengene.  Dette er ikke kun en forringel-
se for en gruppe af lønmodtagere, som allerede er hårdt ramt af 
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krisen, idet de typisk er blevet afskediget under nedskæringer-
ne efter finanskrisen i 2008 og på grund af deres alder har eks-
tremt svært ved at få nyt job. Det er også en usolidarisk finansie-
ring, som rammer en relativt lille gruppe meget hårdt, angiveligt 
iflg. Enhedslistens forhandlergruppe og HB-flertal, for at det store 
flertal af lønmodtagere kunne slippe for en forhøjelse af A-kasse 
kontingentet, som det var foreslået i regeringens oprindelige ud-
spil. Dermed har Enhedslistens forhandlere, bakket op af Hoved-
bestyrelsen, reelt ofret seniorjob modtagerne for at undgå for-
højelse af A kasse kontingentet. Dette er en alvorlig politisk fejl, 
som bryder med de mest grundlæggende principper for Enhedsli-
stens politiske praksis: solidariteten og modstanden imod forrin-
gelser, især for de dårligst stillede dele af arbejderbefolkningen 
og der bør derfor gøres en særlig indsats for at undgå lignende fejl 
i fremtiden.

Se fakta om seniorjob ordningen før og efter EL’s aftale med rege-
ringen nedenfor.

Fakta:
•	 Seniorjob før Pinsepakken 2013 (fra 3Fs hjemmeside)
•	 Et seniorjob er et job i kommunen på overenskomstmæssige vil-

kår. 
•	 Du har ret til et seniorjob, når din dagpengeperiode er udløbet, i 

følgende tilfælde: 
•	 Du er ledig, du har ret til efterløn på din efterlønsalder, og din dag-

pengeperiode udløber tidligst fem år før din efterlønsalder. 

Seniorjob efter Pinsepakken 2013:
EL v. Christian Juhl siger:

”Seniorjob. Alle, der mister retten til dagpenge i 2013, og som har 
ret til seniorjob, har ret til at overgå på seniorjob.

Seniorjob-ordningen bliver ikke afskaffet, men den vil blive ud-
skudt for de, der står overfor at skulle bruge den i 2014, 2015 og før-
ste halvdel af 2016.

Det vil naturligvis i praksis sige, at man ikke får mulighed for sin 
sidste periode af seniorjob, hvis perioden frem til efterløn er mindre

Længden af perioden, hvor ledige i stedet kommer på arbejdsmar-
kedsydelsen er:
1. halvår 2014 15 mdr. 
2. halvår 2014 12 mdr. 
3. halvår 2015 9 mdr. 
4. halvår 2015 6 mdr. 
5. halvår 2016 3 mdr.

Det vil berøre i alt 2.850 mennesker.
Arbejdsmarkedsydelsen udgør 13.884 kr. pr. måned for personer 

med forsørgelsespligt overfor børn, og 10.413 kr pr. måned for øv-
rige”

Det er dog ikke hele sandheden. 

Følgende er også konsekvensen:
Fødeår Alder i 2013 Efterlønsalder År for efterlønsalder 
1954  59 år 1. halvår - 60½ 2. halvår 2014 
   - bortfald af seniorjob
2. halvår - 61  2. halvår 2015 
  - bortfald af seniorjob 
1955  58 år 1. halvår - 61½  2. halvår 2015  
   - bortfald af seniorjob
2. halvår - 62  2. halvår 2016 - ret t 
  il max ½ års seniorjob 

Konsekvensen for de hårdest ramte:
Ikke nok med, at seniorjobbet er røget helt for årgang 54 og det me-
ste af 55.  Disse to årgange er også dem, der pålægges at skulle klare 

sig på 60% af dagpengene i så lang en periode, at det er for mange vil 
være umuligt at beholde skindet på næsen frem til efterlønnen. For 
de 10.430 kr., det bliver til pr. måned, skal de i op til 15 mdr. både kunne 
forsørge sig selv og samtidig fortsat betale både A-kassekontingent 
og Efterlønsbidrag. Desuden vil de to årgange, hvis de skal gå på ef-
terløn umiddelbart efter perioden på arbejdsmarkedsydelse, kun få 
et beløb svarende til 91% af dagpengene i efterløn. Fordi netop lige 
de, som er født før 1. januar 1956, ifølge efterlønsreformen skal ud-
skyde starten på efterløn mindst to år for at være fuldtidsforsikret. 

Stillet af Jean Thierry, Nordvest, Jeanne Toxværd, Gentofte,  
Sofie Garde, Albertslund, Asger Ømann, Østerbro, Mogens Duclos 
Julsdorf, Slagelse, Allan Krautwald, Svendborg, Rasmus Underbjerg 
Pinnerup, Nordvest, Casper Bach Juncker Kennild,Viborg  
Mikael Hertoft, Østerbro, Poul Simonsen, Østrbro, Mille Stock-
ner, Høje Taastrup, Jacob Olesen, Rebild, Bjarne Thyregod, Tårnby, 
Héðinn Björnsson, Østerbro.

Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til forslaget. Det 
var efter HB´s opfattelse afgørende, at der blev opnået enig-
hed med regeringen om en finansiering af en arbejdsmarked-
sydelse, der forhindrede tusindvis af ledige i helt at miste de-
res indkomst. Men HB er enig i, at besparelserne på seniorjo-
bordningen var en dårlig løsning og at der skal arbejdes for at 
få fjernes besparelserne. (Afstemning på HB-mødet: For13/
imod6 /undlader1). 

ÆF 5.6.1
Følgende tilføjes i selve forslaget:
”Pengene blev ligeledes fundet ved at spare penge på da danskud-
dannelserne til udlændinge  – små 600 millioner, og det er en be-
sparelse der ovenikøbet fortsætter i årene efter, at den hjælpen-
de hånd til dem der falder ud af dagpengesystemet, er holdt op. Be-
sparelsen betyder at der bliver indført et  ”introdansk”, for dem der 
kommer til Danmark for at arbejde, med en lavere timebetaling. Det 
betyder dårligere undervisning og fyringer af lærere i danskunder-
visningen for udlændinge.”

Stillet Mikael Hertoft, Østerbro, Martin Mørch, Skive, Jean Thierry, 
Nordvest.

5.7 Til kamp mod fattiggørelse og udstødning
Den politik for fattiggørelse, som vi har set de seneste år, er ikke en 
uheldig biomstændighed ved en stram økonomisk krisepolitik. Den 
er et kerne-element med henblik på at skabe en økonomisk forarmet 
underklasse, der skal føre til øget løntrykkeri.

Mindre kynisk kan man ikke forstå de voldsomme forringelser, 
der er gennemført. Fx af efterløn, dagpenge, førtidspension, fleks-
job, kontanthjælp og SU’en. Alle er gennemført med åbne øjne og en 
fuld viden om de alvorlige sociale konsekvenser. 

De er heller ikke vedtaget af et spinkelt flertal, men med opbak-
ning fra 90 % i Folketinget. Men på trods af modstand fra store fler-
tal i befolkningen imod enkeltdele – langt ind i de borgerlige parti-
ers rækker.

Permanent fokus- og indsatsområde i 2014/15
Det giver Enhedslisten et særligt ansvar, og vores reaktion er at gå 
frontalt op mod denne politik: Både ved at sikre fokus på dens kon-
sekvenser, som de løbende udfolder sig, og ved at forbinde os med, 
og gå forrest i protester og bevægelser mod den.

Målet er at få forringelserne rullet helt tilbage – også selv om 
det næppe kan lykkes i et hug. Vejen dertil kan være at tilkæm-
pe os mindre forbedringer. Men vi skal under ingen omstændighe-
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der medvirke til, at små lapperier skal få os til at tabe blikket for det 
egentlige mål: En samlet tilbagerulning af forringelserne.

Da ingen kan forudse, hvordan mulighederne vil udvikle sig det 
næste år, laves der ikke en detaljeret kampagneplan. Det vigtigste 
er, at vi bruger de værktøjer, vi har på alle niveauer i partiet i takt 
med, at mulighederne udvikler sig.

Indsatsens værktøjer
Folketingsgruppen er vores ubetinget største aktiv mht. at rejse 
sager politisk, både i pressen, men også ved samråd og forespørgs-
ler til ministre.

Landsorganisationen (både på Borgen og i Studiestræde) er 
vigtige mht. at følge op på dette, både via en løbende opdatering 
af hjemmesiden, nyhedsbreve til medlemmerne og hurtig produk-
tion af materiale til afdelingerne, når det er relevant. Der hvor ind-
satsen kræver det, må der bruges ansatte-ressourcer på opgaver-
ne.

Fagligt landsudvalg/faglige netværk: Herigennem formidles 
kontakten og indsatsen til fagbevægelsen. Fx i form af breve/mails, 
så man i fagbevægelsens nederste niveauer er helt fortrolige med, 
hvor Enhedslisten står. Det er også en opgave for Fagligt Landsud-
valg i samarbejde med ansatte, at mobilisere Enhedslistens faglige 
bagland.

Lokal-afdelinger/byrødder: Herigennem formidles indsatsen 
lokalt ud fra. de konkrete muligheder, fx møder med fagbevægelsen 
og andre lokale kræfter.

Fattigdomsudvalg: For at binde tingene sammen, nedsætter 
HB et udvalg, som blandt andre har repræsentation fra HB, FLU, FTG 
og andre relevante kræfter.

Enhedslistens fattigdomsnetværk: Der tages (jf. vores net-
værksprincipper) initiativ til et ad hoc-netværk for alle med inte-
resse for sagen – både på aktivist-, men også på info-niveau. Fattig-
domsudvalget har her en vigtig rolle.

Hovedbestyrelsen: Denne har overordnet en vigtig rolle i dette 
– som en løbende prioritet skal indsatsen være forankret her.

Begrundelse:
Forslaget skal ses i forlængelse af den kampagne/prioriterede ind-
sats ”mod fattiggørelse og udstødning”, som HB næsten enstem-
migt vedtog på mødet den 7. december, og som i udgangspunktet er 
berammet til at køre henover 1. maj.

For en ordens skyld mindes der om, at 34.000 mistede dagpenge-
ne i 2013 og yderligere 15.000 forventes at gøre det i 2014, ligesom 
4.000 af dem, der falder for fireårsreglen mister al indtægt. Dertil vil 
15.000 miste sygedagpengene i 2014, heraf knap 1000, som mister 
al indtægt. Endelig vil 17.000 på kontanthjælp pr. 1. januar blive ramt 
af den gensidige forsørgelsespligt. Dertil kommer at 43.000 bliver 
udsat for skærpede rådighedskrav fra januar 2014. Derfor er proble-
met stadigt yderst aktuelt.

Forslaget skal ses som en fortsættelse, men også som en udvidel-
se af den tidligere dagpengekampagne. Fortsættelse fordi dagpen-
ge-spørgsmålet fortsat vil være helt centralt. Men også udvidelse, 
da kontanthjælps- og andre forringelser indgår så stærkt i den sam-
lede fattiggørelse.

Forslaget bygger på erfaringerne fra dagpengekampagnen, 
hvor to ting var vigtige: 1. Ingen kunne før kampagnen forudse, 
hvordan stemningen udviklede sig. Derfor skal vi blive bedre til at 
slå til, når det sker. 2. At kampagnen aldrig blev rigtigt forankret i 
HB, ligesom det også kneb med at sammenkitte indsatsen fra par-
tiets forskellige dele. Derfor er der i dette forslag lagt vægt på at 
udpinde disse.

Det er bevidst, at forslaget ikke indeholder en finansieringsdel, 
hvilket der er flere grunde til: Dels er motivet til forringelserne ikke 
primært sparehensyn, og dels er det samlede provenu heller ikke 
uoverkommeligt, højst 6-8 mia. Overfor dette står det faktum, at 

14-16 mia. i dag bruges på en aktivering, som alle, der udsættes for 
den, stort set opfatter som nyttesløs.

Stillet af Hans Jørgen Vad, Jan Olesen, Jesper Steppat, John Graversga-
ard, Lone Degn, Peter Iversen, Århus. 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behandles 
med henvisning til igangværende initiativer og arbejdsplan. 
(Stemmetal på HB-mødet: For12/imod7/undlader1).

5.8 Forslag til kampagne
”Hvem skal nu betale
hvem har råd til mer
hvem har mange penge penge?”
JA hvem?

Der iværksættes en kampagne/underskriftindsamling til fordel for 
en pulje til sociale formål finansieret af skat på finanstransaktioner 
til afløsning af satspuljen, der er finansieret af ekstraskat på over-
førselsindkomster inkl. folkepension.

Begrundelse:
At finanskapitalen råder en smule bod på de ulykker spekulanters 
grådighed og det frie markeds hærgen afstedkommer vel ikke mere 
end rimeligt? 

En underskriftindsamling (laver partier underskriftindsam-
linger?) er altid god til at komme i snak med folk – og jeg er helt sik-
ker på, at de fleste (måske ikke lige bortset fra Margrethe Vesta-
ger og andre hardcore nyliberalister) vil det være en indlysende 
rigtig ide. Så at gå på gaden vil blive en ren fornøjelse. Og en un-
derskriftindsamling giver et tal for hvor mange, der går ind for 
forslaget.  

Desuden kan man få en snak om skat i almindelighed: At skat for 
almindelige lønmodtagere som bekendt er en måde at fravriste ka-
pitalen penge på. Jo højere skat jo højere løn. Og som almindelige 
lønmodtagere har erfaret: Når skatten falder, falder lønninger også. 
Folk har måske det samme nettobeløb, men kapitalejerne tjener 
mere og den offentlige service forringes.

Mens jeg skrev på forslaget kom jeg i tanke om den gamle revyvi-
se ”’Hvem skal nu betale”’. Den har et vers om skat, der beskriver me-
kanismen: skatten stiger men det gør lønnen også, selv om der nok 
menes at skatten stiger mere end lønnen!

Stillet af Sys Hansen, Blågård .

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles un-
der indkomne forslag. HB anbefaler et nej, da der ikke er brug 
for endnu en puljeløsning på socialområdet. (Indstillet uden 
afstemning).

5.9 Enhedslistens parlamentariske position  
efter finanslov 2014
”Enhedslisten vil aldrig ifm. regeringsdannelse pege på borgerlige 
partier – herunder Det Radikale Venstre.

Hvis Enhedslisten skal pege på en socialdemokratisk ledet rege-
ring, er det en udtrykkelig betingelse, at der såvel inden valget samt 
allersenest som regeringens første lovudspil gennemføres

1) en garanti for job, uddannelse eller understøttelse for alle bor-
gere

2) en regulering af arbejdsmarkedet med lovfastlagt kædeansvar 
og øget fradrag for faglige kontingenter

3) miljø- og klimalovgivning der iværksætter, og vel at mærke 
gennemfører, markante forbedringer indenfor transportsektoren 
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og landbruget. Hvis disse krav ikke indfries, beslutter Enhedslisten 
at pege på sig selv ved en kommende dronningerunde.” 

Begrundelse:
Den ”Røde” Regering har vist, at den ikke er spor rødere end en 

blå. De oplistede kriterier skal sikre, at den næste reelt er rød, hvis 
den skal have vores støtte.

Stillet af Johan Keller, Gladsaxe og Asger Ømann, Østerbro

Hovedbestyrelsen anbefaler, at forslaget behandles under 
indkomne forslag. HB anbefaler at man stemmer nej. (Indstil-
let uden afstemning). 

5.10 Forslag om Enhedslisten årsmøde
Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed og er den mulighed 
medlemmerne har for at fastsætte partiets politik, ikke primært en 
mulighed for at profilere partiet i medierne. Derfor er det vigtigt at 
årsmødet er organiseret med mest mulig tid til medlemmernes de-
bat.

 Dette indebærer at man indretter årsmødet så tiden bliver brugt 
så effektivt som muligt, og undgår at der går for meget tid fra til 
workshops, lange taler, osv. Man kan også supplere årsmødet med 
politikudviklende møder mellem årsmøderne, f.eks. i form af delege-
retkonferencer og workshops. På denne måde kan vi effektivt bruge 
årsmøderne til at vedtage politikken på et oplyst grundlag.

 Årsmødet er Enhedslistens samlingspunkt. Det er en festlig lej-
lighed. Derfor skal medlemmerne have mulighed for at udsmykke 
årsmødesalen, f.eks. med lokalt producerede plakater, faner eller 
bannere.

Derudover henvises til forslag om ændringer til forretningsorde-
nen.

Begrundelse:
Enhedslisten er et parti der er baseret på medlemsdemokrati. Det 
skal årsmødet afspejle. Derfor skal rammerne være således at det 
er medlemmerne og debatten, der er i centrum, ikke pressen. Tvært 
imod vil det styrke Enhedslisten hvis det også i mediernes reporta-
ge fra årsmødet fremstår at Enhedslisten er et alternativ - både po-
litisk og organisatorisk.

 Vi er jo heldigvis ikke et helt lille parti mere, og med alle de mulig-
heder det giver os, giver det også nogle organisatoriske udfordrin-
ger når vi mødes i stort antal. Årsmødet skal indrettes så effektivt 
som muligt, med mest mulig tid til debatter.

Årsmødet er en fest for hele Enhedslisten, og en enestående mu-
lighed for at få indblik i andre lokalafdelingers arbejde. Derfor op-
fordres alle afdelinger til at medbringe pynt til årsmødesalen, så-
som flag, plakater og bannere. Særligt i et kommunalvalgsår vil det-
te bidrage til årsmødets funktion som inspiration til næste års poli-
tiske arbejde. 

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Marianne Rosenkvist, Ama-
ger Vest, Asger Ømann, Østerbro, Bodil Garde, Albertslund, Johan 
Keller, Gladsaxe, Sofie Garde, Albertslund, Jean Thierry, Nordvest, 
Lene Rygaard Jessen, Albertslund, Anna Rytter, Østerbro, Anne de 
Haas, Valby, Jeanne Toxværd, Gentofte, Jakob Lausch Krogh, Amager 
Vest, Mille Stockner, Høje Taastrup, Allan Krautwald, Svendborg, Ja-
cob Olesen, Rebild, Søren Ellemann Petersen, Assens, Steen Ander-
sen, Brøndby, Martin Mørch, Skive, Vibeke Nielsen, Nørrebro Park, Vi-
beke Syppli Enrum, Svendborg.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behand-
les. HB er enig i, at årsmøderne skal organisereres, så der er 
bedst mulig tid til debat. Men HB mener at der også skal ar-

bejdes med varierende mødeformer, gruppearbejde mm. Mø-
deformen må besluttes før hvert årsmødet med udgangs-
punkt i de forslag, der skal behandles. (Stemmetal på HB-mø-
det: For14/imod6/undlader0).

5.11 Styrk demokratiet i Enhedslisten,  
lokalafdelingernes kommunikation
Enhedslisten er græsrøddernes og de aktive medlemmers parti. Vi 
sætter en ære i at praktisere medlemsdemokrati og nærdemokrati. 
Vi er et parti med aktive lokalafdelinger, og medlemmer er aktive på 
alle niveauer i partiet. Medlemmerne udøver deres indflydelse gen-
nem lokalafdelingerne og derfor skal vi give de bedste muligheder 
for at styrke afdelingerne. I en tid med stigende medlemstal i par-
tiet er det ekstra vigtigt at gøre en indsats for, at de lokale afdelin-
ger med lokale debatter, aktiviteter m.m. bliver bakket op og styrket. 
Partiet må så at sige ikke blive for tungt i ”hovedet”, mens ”kroppen” 
sygner hen.  Derfor foreslås en række initiativer til at styrke ”krop-
pen” ved hjælp af en styrkelse af lokalafdelingernes interne og eks-
terne kommunikation.

(Selvstændig afstemning om hvert punkt.) 

1. Forholdet mellem landsorganisationen og 
lokalafdelinger, netværk og udvalg i Enhedslisten:
Landsorganisationens hovedfunktion er at være servicerende og 
støttende i forhold til aktiviteter i lokalafdelinger, netværk og ud-
valg i Enhedslisten. Desuden i forhold til bevægelsesaktiviteter som 
lokalafdelinger og medlemmer af Enhedslisten indgår i. Det betyder 
at den tilgængelighed og den konkrete støtte der ydes i denne for-
bindelse skal prioriteres meget højt.

2. Lokalafdelinger skal styrkes online:
2.1. Lokalafdelinger skal have mulighed for at spille en aktiv rol-
le i forbindelse med en kommende satsning på et webmedie. Afde-
lingerne skal have samme adgang til blogs/vlogs som folkevalg-
te, ansatte o. lign. Lokalafdelingerne skal ligeledes høres om øn-
sker til mediet, og afdelinger skal have indsigt i andre afdelingers 
ønsker.

2.2. Lokalhjemmesider skal styrkes. Som det ser ud i dag er der 
meget begrænsede muligheder på lokalhjemmesiderne. Derfor skal 
lokalafdelinger skal have flere editeringsmuligheder/rettigheder, 
således at det fx er muligt at have blogs, bokse der referer til lokala-
visers nyheder, eller noget helt tredje.

3. Lokalafdelinger, netværk og udvalgs mulighed for 
udsendelse af mails skal styrkes:
3.1 Bred mobilisering af medlemmer er et kerneelement for Enheds-
listen. Derfor skal det være muligt for kontaktpersoner i lokalafde-
linger, netværk og udvalg at udsende mails af samme kvalitet og 
type som ansatte og folkevalgte. I det nuværende mailsystem er 
det ikke muligt at give teksten personligt præg via f.eks. formate-
ring af tekst, indsætning af links, kort over ruter, billeder, animatio-
ner osv. I forhold til mobilisering af medlemmer, er dette uhensigts-
mæssigt, og det skal være muligt for lokalafdelingerne at kommu-
nikere på en måde der fremstår kompetent og tidssvarende, på lige 
fod med landsorganisationen og andre organisationer. Med det nu-
værende system kommer landsorganisationen til at fremstå som de 
kyndige, der tegner partiet i hverdagen. Det på trods af, at flertallet 
af de mails, som opfordrer medlemmer til at deltage i konkrete akti-
viteter, kommer fra partiets græsrødder. 

4. Lokalafdelingernes ressourcer skal styrkes:
4.1. Der opkræves ikke betaling fra lokalafdelinger for plakater, 
tryksager mv., ligesom deltagerbetaling for seminarer, årsmøder og 
lignende fastsættes og fastfryses på beskedent niveau (før 2013).
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4.2. Enhedslisten etablerer en lokalefond, der kan give tilskud til 
lokaleudgifter i lokalafdelinger. Der afsættes 500.000 kr. årligt som 
kan søges af lokalafdelinger, der vælger at leje lokaler på fast basis. 
På den måde får lokalafdelinger mulighed for at blive et parti med 
mange decentrale mødesteder.

5. Lokalafdelingernes arbejdsudvalg/bestyrelser  
skal bakkes op fra centralt hold:
5.1. Lokalafdelinger skal have mulighed for at arbejde med kollek-
tiv ledelse. Derfor skal adgang til kartotek m.m. kunne oprettes for 
alle medlemmer af et lokaludvalg/lokalbestyrelse og ikke kun for 3 
personer.

5.2. For at styrke den flade struktur i Enhedslisten, skal kontakt-
personer have mulighed for let at kunne kommunikere på tværs af 
afdelinger. Der skal være mulighed for at udsende meddelelser til 
alle kontaktpersoner for den enkelte kontaktperson uden at skulle 
hente alle mailadresser en ad gangen.

5.3 Lokalafdelingen er udgangspunktet for ethvert medlemskab 
i partiet. Medlemmer i Enhedslisten skal derfor ikke separat kun-
ne framelde sig mails/sms’er lokalt uden at framelde sig de centra-
le mails/sms’er. 

Stillet af Marianne Rosenkvist, Amager Vest, Jakob Lausch Krogh, 
Amager Vest, Helge Bo Jensen, Albertslund, Anna Rytter, Østerbro, 
Asger Ømann, Østerbro, Jeanne Toxværd, Gentofte, Bodil Marie Gar-
de, Albertslund, Lene Rygaard Jessen, Albertslund, Anne de Haas, 
Valby, Søren Ellemann Petersen, Assens, Gry Wagner, Nordvest, Al-
lan Krautwald, Svendborg, Vibeke Syppli Enrum, Svendborg, Johan 
Keller, Gladsaxe, Sofie Garde, Albertslund, Jean Thierry, Nordvest.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behand-
les på dette årsmøde.  Forslaget indeholder en række forskel-
lige forslag, der kan have væsentlig betydning for Enheds-
listens samlede prioritering af ressourcer og økonomi. For-
slagene må derfor indgå i en samlet overvejelse om udviklin-
gen af Enhedslistens organisation og oversendes derfor til 
hovedbestyrelsen, der pålægges at tage en samlet drøftel-
se af Enhedslistens organisation, kommunikation, ressour-
cer og økonomi. (Stemmetal på HB-mødet: For12/imod4/und-
lader2).

5.12 Gennemsigtighed i Enhedslisten
Enhedslisten er et parti baseret på medlemmernes aktive delta-
gelse i udviklingen og udførelsen af politik. Derfor er det af yderste 
vigtighed at medlemmerne inddrages i udviklingen af, og orienteres 
om centrale beslutninger vedrørende den politik, som de forventes 
at videreudvikle, udføre og repræsentere på lokalt plan. 

1. Muligheden for debatter i lokalafdelingerne  
skal styrkes
1.1 Lokalafdelingerne skal have de bedste muligheder for at disku-
tere årsmødeforslag i en god og fordomsfri tone. HB skal derfor ikke 
komme med skriftlige anbefalinger til hvorvidt et årsmødeforslag 
skal vedtages, medmindre der er enighed i HB. Heller ikke i form af 
stemmetal for og imod forslaget i HB. Når HB ikke er enige, er det et 
tegn på, at der findes argumenter, der peger i mere end én retning. 
Disse argumenter skal medlemmer have mulighed for at diskutere 
uden et stemmetal hængende over hovedet.

1.2. Lokalafdelingerne skal have mulighed for at kunne diskute-
re vigtige strategier for partiet lokalt. Derfor skal ingen valgkamps-
strategier være hemmelige for lokalafdelingerne.

1.3. Åbenhed i Enhedslisten: Alle politiske forslag og vedtagel-
ser i Enhedslisten skal være tilgængelige for medlemmerne, som 
en helt nødvendig forudsætning for en demokratisk debat og med-

lemsdemokratiet. I tilfælde hvor HB eller FU ønsker at forhandlings-
mandater og lignende i en periode holdes fortroligt skal det begrun-
des konkret og dokumentet skal offentliggøres for medlemmerne, 
når fortroligheden ikke mere er relevant. Desuden skal HB sikre at 
lokalafdelingerne umiddelbart tilbydes en mundtlig orientering og 
diskussion af den politiske linje og de mål, der arbejdes hen imod. 
Det kan ikke nytte noget, at medlemmerne pga. af fortroligheden 
afskæres fra at diskutere Enhedslistens politik i lokalafdelingerne 
såvel som diskutere og forsvare Enhedslistens forhandlingslinje i 
forhold til kolleger mv.

1.4. Der holdes ikke hemmelige møder i Enhedslistens HB. Person-
sager skal som udgangspunkt fortsat behandles lukket af HB og FU.

Stillet af Marianne Rosenkvist, Amager Vest, Helge Bo Jensen, Al-
bertslund, Anna Rytter, Østerbro, Asger Ømann, Østerbro, Bodil Gar-
de, Albertslund, Sofie Garde, Albertslund, Jean Thierry, Nordvest, Jo-
han Keller, Gladsaxe, Vibeke Syppli Enrum, Svendborg, Lene Rygaard 
Jessen, Albertslund, Hans Jørgen Vad, Århus, Anne de Haas, Valby, 
Jakob Lausch Krogh, Amager Vest, Mogens Duclos Julsdorf, Slagelse, 
Jeanne Toxværd, Gentofte, Søren Ellemann Petersen, Assens, Jacob 
Olesen, Rebild, Gry Wagner, Nordvest, Allan Krautwald, Svendborg, 
Vibeke Nielsen, Nørrebro Park. 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles un-
der indkomne forslag.

1.1 Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til forsla-
get, da det er HB’s opgave at inddrage hele organisationen 
og tage et samlet hensyn. (Stemmetal på HB-mødet: For14/
imod3/undlader2).

1.2 Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme ja til forslaget, 
da det afspejler den eksisterende praksis. Fx via uddannelse 
af valgkampsorganizers. (Indstillet uden afstemning.) 

1.3 Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme ja til forslaget 
og er af den opfattelse, at det afspejler eksisterende praksis. 
(Indstillet uden afstemning).

1.4 Hovedbestyrelsen anbefaler at stemme nej til forsla-
get. Som hovedregel er Enhedslisten hovedbestyrelsesmø-
der åbne og ethvert medlem har mulighed for at deltage, 
men der kan være særlige tilfælde, hvor det f.eks. i forbin-
delse med forhandlinger i folketinget kan være hensigts-
mæssigt, at offentligheden ikke er orienteret om, at hoved-
bestyrelsen mødes. Mødereferater fra alle hovedbestyrel-
sesmøder offentliggøres efterfølgende, dog med undtagel-
se af personsager. (Stemmetal på HB-mødet: For12/imod5/
undlader1). 

5.13 Forslag til ansættelsesstruktur og -politik
1. Enhedslisten vest for hovedstaden skal prioriteres  
mere ligeligt
 Der skal på sigt ansættes provins-sekretærer ude i landet, så antal-
let samlet udgør en tredjedel eller et andet fast forhold af den sam-
lede stab i landsorganisationen. 

De skal fungere som drivkræfter i Enhedslistens lokale og regio-
nale opbygning, hvor det er naturligt at starte med Fyn-Sydjylland/
Odense, Midtjylland/Århus og Nordjylland/Ålborg og på sigt udbyg-
ge det. Med opbygning menes der både internt/ partimæssigt og vo-
res indsats i kampagner, fagforenings- og bevægelses-arbejde 

Beslutningen iværksættes hurtigst muligt, når det kan ske ved 
naturlig afgang og under hensynstagen til de nuværende ansatte. 

Begrundelse: 
Efter en årsmøde-vedtagelse i 1997 havde vi i en længere periode 
en sådan tredjedels-prioritering af provinsen, som blev ophævet 
med en HB-beslutning efter valget i 2011. 
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Denne beslutning blev imidlertid underkendt på årsmødet i 2012, 
men aldrig implementeret. Og på årsmødet i 2013 blev et lignende 
forslag afvist uden debat. 

Det betyder, at der er nu 17 ansatte i landsorganisationen, men 
kun én har bopæl i provinsen. Dvs. forholdet er 16:1, hvilket står i 
en skærende kontrast til, at der (efter årsmøde-2013-tal) kun var ca. 
4.400 medlemmer i hovedstadsområdet mod ca. 4.800 i provinsen. 

Vedtagelsen er især af betydning, hvis en stor fremgang ved et 
kommende valg giver mulighed for betydeligt flere ansatte. 

2. Enhedsliste-ansættelser skal være økonomisk 
bæredygtige
Ansættelser og især udvidelser af staben må kun ske i et omfang, så 
der er en solid økonomisk sikkerheds-buffer bag. HB udformer nær-
mere retningslinjer for dette. 

Begrundelse: 
Vi må væk fra en politik, hvor alle midler bruges til nyansættelser, 
så snart der er lidt luft i økonomien: For det første må man ved ny-
ansættelser også forvente øgede aktivitets-udgifter, hvis det skal 
give mening. For det andet bør hverken barsel eller sygdom opfat-
tes som noget uforudset i en stor stab. Og for det tredje er det altid 
godt med lidt økonomisk polstring. 

Under alle omstændigheder er det uholdbart med en så ekspansiv 
ansættelses-politik, at HB må ty til afdelingspengene for at opret-
holde niveauet. Noget, som denne gang dog blev underkendt af ved-
tægts-udvalget. Men situationen bør slet ikke opstå, så derfor skal 
HB udforme nærmere retningslinjer, som forhindrer dette.

Stillet af afdelingerne i Århus, Skanderborg, Syddjurs og Ikast-Bran-
de, samt Allan Krautwald, Svendborg, Bjarne Thyregod, Tårnby- 
Dragør, Hans Jørgen Vad, Århus, medlem af HB, Helge Bo Jensen,  
Albertslund, medlem af HB, Jens Otto Madsen, Thisted, medlem af 
HB, Jette Kromann, Blågård, Jørgen Mortensen, Høje Tåstrup, Lise Ba-
astrup, Randers, Lone Degn, Århus, medlem af HB, Louise Hvelplund, 
Hjørring, Martin Mørch, Skive, Mille Stockner, Høje Tåstrup, Ole Hyl-
dahl, Høje Tåstrup, Peder Hvelplund, Hjørring, Simon Kristensen, Sil-
keborg.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke behandles på 
dette årsmøde. Forslaget må indgå i en samlet overvejelse 
om udviklingen af Enhedslistens organisation og oversendes 
derfor til hovedbestyrelsen, der pålægges at tage en sam-
let drøftelse af Enhedslistens organisation, kommunikati-
on, ressourcer og økonomi. (Stemmetal på HB-mødet: For10/
imod6/undlader2). 

5.14 Enhedslisten vil forbyde køb  
af seksuelle ydelser
En lov, der forbyder køb af seksuelle ydelser vil sende et stærkt sig-
nal om respekt kønnene imellem og demonstrere, at der i Danmark 
er en samfundsmæssig erkendelse af, at adgang til et andet men-
neskes krop ikke er noget, man kan købe. Desuden kan en sådan lov 
medvirke til at fjerne kontrol af mennesker i prostitution. En lov vil 
i stedet rette fokus mod de personer, der køber seksuelle ydelser og 
som har mulighed for at foretage et anderledes valg. 

Handel med mennesker til prostitution og anden form for udnyt-
telse er et stigende problem i hele verden, heriblandt Danmark. Kun 
en faldende efterspørgsel kan ”knække kurven”. Derfor går Enheds-
listen ind for et forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Danmark ratificerede FN’s Konvention om Afskaffelse af Enhver 
Form for Diskrimination mod Kvinder i 1983. Herved forpligtede vi 
os bl.a. til at hindre ”udnyttelse af kvinder ved prostitution”. Det er 
derfor ikke for tidligt med et forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Lovgivning kan ikke stå alene; den er blot ét initiativ i retning af 
at ændre samfundets accept af køb af seksuelle ydelser. Der skal gø-
res op med forestillingerne om kroppen som en vare, man kan ud-
nytte, og om sex som en ”menneskeret”. En ret, der kan opnås ved at 
købe adgang til et andet menneskes krop. Lovgivning skal således 
suppleres med initiativer til ændring af holdninger – herunder sær-
lige kampagner målrettet potentielle kunder. Desuden skal seksual-
undervisning og oplysning i folkeskolen, give unge mennesker mu-
lighed for at reflektere over, hvornår deres og andres grænser over-
skrides.

Enhedslisten vil forebygge, at mennesker drives ud i prostitution. 
Det handler om forebyggende socialt arbejde og opfølgning. 

Det er derfor helt afgørende, at lovgivningen følges op med: 
•	 forebyggelse af misbrug af børn samt af voldtægt og vold mod 

kvinder 
•	 massiv støtte og behandlingstilbud til mennesker, der har været 

udsat for overgreb
•	 en særlig indsats over for de mest udsatte prostituerede, f.eks. 

narkomaner 
•	 frit lejde f. eks. i forhold til skat og sociale ydelser.

De handlede prostituerede skal ikke som nu udvises, men tilbydes:
•	 hjælp til at komme ud af prostitutionen 
•	 opholdstilladelse 
•	 beskyttelse mod alfonser og menneskehandlere.
Prostitutionen har altid haft køn og har nu også fået etnicitet. En-
hedslisten ønsker sig et samfund uden sexisme og racisme og der-
med også et samfund uden prostitution, der fastholder sexistiske 
og racistiske samfundsstrukturer. 

Som motivation og uddybning vedlægges det papir, som er frem-
sendt til HB i sommeren 2012 med de tilpasninger som følger af, at re-
geringen nu har lagt forslaget i mølposen.

Motivering: 
Det er med beklagelse, at Kvindeudvalget genfremsætter forslaget 
om købesex til dette årsmøde. Vi - og nok mange med os - havde ikke 
forestillet os, at udskydelsen af emnet på årsmødet 2013 betød, at 
emnet heller ikke skulle behandles på årsmødet 2014. Arbejdsgrup-
pen kom sent i gang, mange møder af aflyst og flyttet, og her sidst 
på året stod det klart, at man ikke i gruppen havde tænkt sig, at der 
skulle  fremsættes et forslag på det kommende årsmøde.

Det finder vi uacceptabelt.
Vi håber, at der evt. kan vedtages en besluttende delegeretkon-

ference i efteråret, og i så fald trækker vi vores forslag, men ikke 
meget tyder på, at HB, her næsten 10 år efter, at debatten begynd-
te, er i stand til at skaffe Enhedslisten en klar politik på prostitution.

Vores oprindelige motivering kan læses i papirerne fra sidste års-
møde - den er desværre stadig aktuel - bortset fra, at Frankrig nu 
også forbyder købesex.

Som yderligere motivering for forslaget fremsættes Kvindeudval-
gets bidrag til arbejdsgruppens arbejde: 
Postitution i et strukturelt feministisk og ligestillingsmæs-
sigt perspektiv.

Kvindeudvalget går ind i prostitutionsdebatten, fordi prostituti-
on er kønnet. Spørgsmålet om hvad Enhedslisten skal mene om fæ-
nomenet prostitution bør derfor i høj grad ses som et køns- og lige-
stillingsspørgsmål. For socialister kan prostitution ligesom klasse-
spørgsmålet ikke blot anskues som et socialt problem.

Hvorledes er prostitution kønnet? For at få et svar på det kan 
man begynde med at kigge på det faktum at prostitution har far-
ve. Hvis en kvinde med afrikansk eller thailandsk udseende går en 
tur på Vesterbro, vil hun for den ”hvide mands blik” være en poten-
tiel prostitueret. Der er sket en stigmatisering af netop disse etnici-
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teter udført af dem der har magten – den hvide mand i vesten. Kvin-
der bliver på samme måde stigmatiseret. Blot det at være kvinde, 
gør dig til en potentiel prostitueret, hvis du tilfældigvis venter på 
en ven i Istedgade, eller blot går udfordrende klædt eller har man-
ge sexpartnere. Samme stigmatisering ses ikke ved mænd – hver-
ken hvis de venter i Istedgade, går udfordrende klædt eller har man-
ge sexpartnere. Prostitution som fænomen er altså både farvet og i 
særdeleshed kønnet.

Hvorfor er den kønnethed og stigmatisering så et politisk pro-
blem? Fordi prostitution viser, at der ikke er ligestilling kønnene 
imellem. Man kan sige at den ultimative udnyttelse finder sted i 
prostitution. En udnyttelse af (ofte fattige) menneskers (kvinders) 
kroppe. Ved diskrimination og stigmatisering fremhæves og gene-
raliseres enkelte egenskaber ved en bestemt gruppe mennesker – 
her den seksuelle funktion. I den generalisering sker der samtidig en 
objektivisering, det vil sige, at den gruppe mennesker (her kvinder), 
der diskrimineres og generaliseres, bliver til objekt for andres gene-
raliserede forståelse af dem. Der sker altså en dehumanisering, der 
skaber et begrænset valg, skabt af den samfundsgruppe der sidder 
på magten – den hvide mand. Alle kvinder bliver derved potentiel-
le seksualobjekter.

Det har vært fremført, at stigmatiseringen af prostituerede kan 
løses ved at fjerne den moralske gråzone der ligger omkring pro-
stitution – anerkende fænomenet som et arbejde, og skabe ordne-
de forhold. Det tror vi i kvindeudvalget ikke på, da kvindesynet i 
prostitution er en del af et generelt kvindesyn der eksisterer i det-
te samfund. Prostitution hænger altså nøje sammen med mange 
års magtforhold mellem kønnene, ved at anerkende prostitution, 
anerkender vi altså også en generel manglende ligestilling mel-
lem mænd og kvinder. Vi kan ikke fjerne kønnetheden i prostituti-
on ved at anerkende det som et erhverv, da kønnetheden er en del 
af større samfundsstrukturer. Både kvinder og mænd prostitue-
rer sig, men langt de fleste er kvinder, ligesom stort set alle kun-
derne er mænd.

Som socialister og feminister ser vi samfundsfænomener i et ma-
terialistisk perspektiv. Det betyder at den enkeltes frigørelsespro-
jekt ikke må stå i vejen eller bruges som argument for at fastholde 
undertrykkende strukturer i det kapitalistiske samfund. Katrines 
bevidste valg i Ålborg om at være prostitueret er ikke hendes ale-
ne, men et valg hun foretager som kvinde, hvorved det bliver alle 
kvinders valg. Denne stigmatisering vil eksistere uanset hvor legalt 
og anerkendt prostitution bliver gjort, fordi prostitution i sin grund-
form er udnyttelse af egen krop. En ultimativ udnyttelse, der fører 
til objektivisering og dehumanisering.

Vi ser prostitution som en udnyttelse, idet handlingen er baseret 
på handel og salg, og dermed gør handlingen til en del af det kapi-
talistiske samfunds udnyttelse af mennesker. Vi kæmper i kvinde-
udvalget for frigørelse af kvinders seksualitet, men mener ikke at 
en kapitalistisk udnyttelse af seksualiteten kan være en del af en 
sådan frigørelse. Vi mener, at mennesker skal kunne udfolde deres 
seksualitet med dem de vil, og på den måde de vil, hvis det ikke ska-
der andre. Men vi tror ikke på, at frigørelse opnås gennem køb og 
salg. Der er allerede for mange sider af menneskers liv, der i det ka-
pitalistiske samfund bliver underlagt magt, og pengestrømme – et 
seksuelt frigørelsesprojekt kan ikke være en del af dette. Vi så det 
samme ske med frigivelsen af pornoen. Feminister så det som en 
stor dag for kvinders seksuelle frigørelse, men det der blev virkelig-
heden, var et marked styret af mænd og penge - dem der i forvejen 
havde magten i samfundet.

I kvindeudvalget mener vi, at prostitution som fænomen ikke 
bare er et lokalt problem, men et ud af mange globale ligestillings-
problemer. Som sagt er prostitution ikke bare kønnet, men også 
farvet. Prostitution er ikke blot mandens marked, men særligt den 
hvide mands marked. Et marked der skaber sin profit ved at ud-
nytte fattige kvinders kroppe. Det foregår både ved handelsægte-

skaber, prostitution og rugemoderfabrikker. Handel med kvinders 
seksualitet og reproduktion har skabt et stort marked for decide-
ret menneskehandel. Det er de samme pengestrømme og marke-
der, der finansierer og tjener penge på prostitution og menneske-
handel. Alt kan sælges, hvis det er billigt nok, uanset folks idea-
ler om at købe etisk forsvarligt. Det kan være bekvemt at adskille 
menneskehandel og prostitution, men organiseringen, kunderne 
og pengene er de samme, og derfor er begge fænomener en del af 
samme praksis.

I kvindeudvalget vil vi have mindre prostitution og mere sex.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behandles 
på dette årsmøde, men at der i stedet afholdes en beslutten-
de delegeretkonference om emnet. (Stemmetal på HB-mø-
det: For18/imod1/undlader1). 

5.15 Forslag om officielt Enhedsliste-debatforum 
på Facebook
Der oprettes et officielt Enhedslisten-debatforum på Facebook. De-
batten modereres af 5 administratorer, der vælges hvert år på års-
mødet. Forummet vil være en lukket gruppe, og man skal være med-
lem af Enhedslisten for at blive medlem af gruppen. 

Gruppen administreres efter følgende retningslinjer: 
•	 Udvis god opførsel og respekt. Lad være med at tale grimt til an-

dre eller kalde dem ukvemsord
•	 Tag andre seriøst. Lad være med at lægge andre holdninger eller 

ord i munden, forhold dig til hvad der er blevet skrevet. Gå efter 
bolden, ikke personen, og diskutér holdninger, ikke hinanden.

•	 Hold dig til emnet. Hvis du føler, at én debat giver anledning til en 
anden, så start en ny tråd.

•	 Ingen sexisme, racisme, homofobi eller transfobi. Dette er uac-
ceptabelt, også selvom det er ment i sjov.

Overtrædes disse retningslinjer, slettes indlægget af administrato-
rerne, der giver en begrundelse til den, hvis indlæg er slettet. Ved 
grove eller gentagne overtrædelser kan administratorerne tildele 
karantæne fra gruppen i op til et halvt år.

Begrundelse
Enhedslisten har i forvejen et netforum, men dette bruges kun i ret 
begrænset omfang og har en struktur, der i dag må betegnes som 
forældet. Til gengæld kører debatten lystigt på flere privat oprette-
de grupper på Facebook. Disse grupper har dog ret tilfældig mode-
ration, hvilket gør, at debatterne kan køre temmelig meget af spo-
ret og i visse tilfælde være i en ret hård tone. Ideen med forslaget er 
at få et fælles debatforum for alle medlemmer af Enhedslisten, hvor 
debatten føres i en tone, hvor alle føler sig velkomne og har lyst til 
at tage del i debatten.

Stillert af Jon Rostgaard Boiesen, Århus. Peter Andreas Ebbesen,  
Århus. Heidi Madsen, Århus. Linda Nørgaard Framke, Amager Vest. 
Alice Traulsen, Ringsted. Gro Nielsen, Århus. Kurt Munck, Faxe.  
Lars Hostrup Hansen, Nordvest.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag (inkl. æn-
dringsforslag) ikke behandles på dette årsmøde. Det er ho-
vedbestyrelsens opfattelse, at administrationen af et offi-
cielt Enhedsliste-debatforum vil kræve afsættelse af res-
sourcer på Landskontoret i et omfang, så forslaget bør indgå i 
en samlet overvejelse om udviklingen af Enhedslistens orga-
nisation og oversendes derfor til hovedbestyrelsen, der på-
lægges at tage en samlet drøftelse af Enhedslistens organi-
sation, kommunikation, ressourcer og økonomi. (Stemmetal 
på HB-mødet: For14/imod5/undlader1).
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ÆF 5.15.1
ÆF 1 ”Også for SUFere”.

Efter ”man skal være medlem af Enhedslisten” indsættes ”eller SUF”.

Begrundelse: 
Efter samarbejdsaftalen med SUF har både SUF’ere og listefolk ret 
til at modtage, og skrive i, hinandens medlemsblade uanset om de er 
dobbeltmedlemmer eller ej. Samme principper bør gælde for et De-
batforum.

Stillet af Asger Ømann, Østerbro.

ÆF 5.15.2
Tilslut tilføjes:

Årsmødet nedsætter et Debatankenævn på 5 personer, som arbej-
der efter en særlig forretningsorden som det udarbejder. En sådan 
forretningsorden fastlægger de nærmere retningslinjer vedrørende 
tidsfrister og andre formalia vedrørende ankenævnets arbejde.

Debatankenævnet får kompetence til at behandle klager over ad-
ministrationen af Debatforummet.

Ankenævnet får også kompetence til at behandle klager Netfo-
rums administration samt over Rød+Grøn redaktionens administra-
tion af debatsektionen samt eventuelt fremtidige Enhedsliste-fora. 
Debatankenævnet fremlægger en skriftlig beretning til årsmøder.

Administratorer og medlemmer af redaktionen for Rød+Grøn og 
Netforum kan ikke være medlem af Debatankenævnet.

Begrundelse:
Administrationen af diskussionsfora kan let opfattes partisk af 
dem der sanktioneres, for at sikre at administrationen ikke bliver 
partisk, bør der være et uafhængigt organ som administrationen 
skal kunne forsvare sine sanktioner overfor.
 
Stillet af Asger Ømann, Østerbro.

5.16 Afstandstagen fra ”voldelig revolution”
Enhedslisten er imod enhver form for voldelig revolution, med hen-
blik på at overtage magten i Danmark.  En Magtovertagelsen i Dan-
mark skal ske med fredelige midler.

Stillet af Morten Pabst Petersen, Assens.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at forslaget ikke behandles un-
der indkomne forslag på dette årsmøde. Årsmødet i 2013 har 
i sin udtalelse om demokrati fastslået, at ”overgangen til et 
socialistisk samfund forudsætter, at et flertal af befolknin-
gen ved frie og demokratiske valg tilkendegiver deres støt-
te.” På dette årsmøde behandles spørgsmålet om overgan-
gen til socialisme i forbindelse med debatten om forslaget til 
nyt principprogram. (Indstillet uden afstemning). 

5.17 Forslag om indførelse af Universel Basisind-
komst for Borgere i Danmark
Enhedslisten bør arbejde for indførelse af en Universel Basisind-
komst. (UBI)

Dette må ses som et opgør med den stigende mistænkeliggørelse 
af store dele af befolkningen. Desuden vil forsørgelsen af alle, frigø-
re offentlige kræfter til rigtigt socialarbejde. 

Alle vil have mulighed, for at arbejde efter lyst og evne.
En værdig fornyelse af det danske samfund, uden det omsiggri-

bende tvangsarbejde. Beskæftigelsesindustriens slaverilignende 
foranstaltninger får også stolen, sat for døren.

Den Universelle Basisindkomst skal erstatte: Dagpenge, kontant-
hjælp, SU, førtidspension, efterløn og folkepension.

Satsen som førtidspension for enlige... En udfasning af boligydel-
ser vil også være en del af dette tiltag. (lighed)

Foreslår et udvalg nedsættes, som kan arbejde med den videre 
udformning af UBI i Danmark.

Stillet af Peter Andreas Ebbesen, Århus,  Heidi Madsen, Aarhus.  

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag ikke behand-
les,  da det er et emne, der kræver en grundig diskussion. 
Hovedbestyrelsen har ikke prioriteret en sådan diskussion 
(Stemmetal på HB-mødet: For14/imod1/undlader5). 

5.18 Forslag om afskaffelse af kongehuset
Foreslår at afsnittet om afskaffelse af kongehuset ændres. Til ef-
terfølgende tekst:

Enhedslisten mener fortsat at en afskaffelse af kongehuset skal 
gennemføres, men efter grundlovens ordlyd er det stort set en 
umulighed, før vi får en anden grundlov. Derfor foreslår jeg at en-
hedslisten arbejder frem mod en afskaffelse af apanagen til konge-
husets medlemmer, men kun medlemmer som er uden for anden ar-
vefølge til kongehuset. Dette vil efter min mening kunne lade sig 
gøre uden en grundlovsændring da deres vederlag er noget som bli-
ver bevilget efter finansloven. 

Ved gennemførelse af ovenstående er jeg godt klar over at dron-
ningen og kronprinsen skal til at planlægge og koordinerer deres ka-
lender således at der altid er en regent eller rigsforstander til stede.

Stillet Orla Andersen.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at det ikke behandles og hen-
viser at, at det kan stilles til principprogrammet. (Indstillet 
uden afstemning).

5. 19 Forslag om overholdelse af vedtægterne 
mht. Årsmødefrister
Hovedbestyrelsen skal lægge fristerne for indlevering af hovedfor-
slag og ændringsforslag i overensstemmelse med vedtægternes §5 
stk. 4-5. 

Begrundelse:
Vedtægterne lægger fristen for hovedforslag 10 uger før årsmødet 
og fristen for ændringsforslag en måned før. Hovedbestyrelsen har 
i år lagt fristen for hovedforslag d. 2. januar, 19 uger før årsmødet. 
Når fristen er så tidlig giver det ikke medlemmerne reel mulighed 
for at forberede årsmødet, og det mindsker medlemmernes mulig-
hed for at få aktuelle politiske spørgsmål med på årsmødet. I et kom-
munalvalgsår er denne tidlige frist ekstra uheldig idet den de facto 
forhindrer mindre afdelinger i at tage stilling til årsmødet, medmin-
dre de vil holde møder hele juleferien. 

FU har bl.a. begrundet fristen med at det skulle være praktisk 
umuligt at overholde vedtægternes frist. 

Den praktiske umulighed synes dels begrundet i ønsket om at 
udsende Årsmødehæfte 1 og 2 inden delegeretkonferencen d. 9. 
marts. Det er dog uklart hvorfor hovedforslagene der ikke angår 
principprogrammet ikke blot kan komme med i Årsmødehæfte 2 og 
ændringsforslagene hertil i Årsmødehæfte 3.

En anden grund der nævnes til at overholdelse skulle være umu-
lig er at HB senest 8 uger inden årsmødet skal fremsætte forslag til 
dagsorden med anbefaling af hvilke forslag der behandles og at det-
te ikke kan gøres kvalificeret indenfor 2 uger. 

Det hører med til billedet at de vedtægtsbestemte frister ikke har 
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Tabel 1: Hovedforslag
Årsmøde Dato Deadline Frist (Dage) Frist (Uger)  Afvigelse fra vedtægterne.  Afvigelse (%)
2008 18.-20. April 31-01-08 78 11 uge og 1 dag 1 uge og 1 dag 11,4
2009 8.-10. Maj 18-02-09 79 11 uger og 2 dage 1 uge og 2 dage 12,9
2010 14.-16. Maj 17-02-10 86 12 uger og 2 dage 2 uger og 2 dage 22,9
2011 20.-22. Maj 16-02-11 93 13 uger og 2 dage 3 uger og 2 dage 32,9
2012 4.-6. Maj 01-02-12 93 13 uger og 2 dage 3 uger og 2 dage 32,9
2013 26.-28. April 28-01-13 88 12 uger og 4 dage 2 uger og 4 dage 25,7
2014 16.-18. Maj 16-12-13 151 21 uger og 4 dage 11 uger og 4 dage 115,7
2014(Ny) 16.-18. Ma 02-01-14 134 19 uger og 1 dag 9 uger og 1 dage 91,4

Tabel 2: Ændringsforslag
Årsmøde Dato Deadline Frist (Dage) Frist (Uger)  Afvigelse fra vedtægterne. * Afvigelse  (%)
2008 18.-20. April 28-02-08 50 7 uger og 1 dag 20 dage 66,7
2009 8.-10. Maj 17-03-09 52 7 uger og 3 dage 22 dage 73,3
2010 14.-16. Maj 18-03-10 57 8 uger og 1 dag 27 dage 90
2011 20.-22. Maj 16-03-11 65 9 uger og 2 dage 35 dage 116,7
2012 4.-6. Maj 14-03-12 51 7 uger og 2 dage 21 dage 70
2013 26.-28. April 04-03-13 53 7 uger og 4 dage 23 dage 76,7
2014 16.-18. Maj 17-02-14 88 12 uger og 4 dage 58 dage 193,3

*NB: Måned regnet som 30 dage.

været fulgt siden de blev indskrevet ved årsmødet 2007. Men det 
har dog kunne lade sig gøre at lægge fristen mellem 11 og 14 uger før 
årsmødet, indtil i år (se tabellerne).

Det påhviler HB at tilrettelægge sit arbejde i overensstemmelse 
med Vedtægterne. Mener HB ikke at det er muligt må de fremsætte 
forslag til ændring af vedtægterne. 

At HB skal overholde vedtægterne kan virke som en selvfølgelig-
hed, men det er det åbenbart ikke – derfor dette forslag.

Se tabel nederst på siden..

Stillet af Jean Thierry, Nordvest, Bodil Garde, Albertslund, Vibe-
ke Syppli Enrum, Svendborg, Lene Rygaard Jessen, Albertslund, 
Sofie Garde, Albertslund, Helge Bo Jensen, Albertslund, Asger 
Ømann, Østerbro, Marianne Rosenkvist, Amager Vest, Jeanne 
Toxværd, Gentofte, Jakob Lausch Krogh, Amager Vest, Anne de 
Haas, Valby, Allan Krautwald, Svendborg, Anna Rytter, Øster-
bro, Mille Stockner, Høje Taastrup, Søren Ellemann Petersen, As-
sens, Steen Andersen, Brøndby, Merete Lindegaard, Allerød, Jo-
han Keller, Gladsaxe. Vibeke Nielsen, Nørrebro Park.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles, 
men gør opmærksom på, at der ligger et vedtægtsændrings-
forslag, der ændrer fristerne. (Indstillet uden afstemning.).

5. 20 Forslag om Internationale aktioner  
og interventioner 
Internationale aktioner og interventioner hvori det danske forsvar 
involveres skal fremadrettet sendes til urafstemning ude i Enheds-
listens lokalafdelinger, før Enhedslisten kan stemme for i folketin-
get. For at Enhedslisten kan stemme for støtte til sådanne aktioner 
med eller uden FN mandat, skal minimum 2/3 af de afgivne stem-
mer ved urafstemningen være for støtte til en aktion.

Begrundelse:
Enhedslisten stemte i december for dansk deltagelse i FN-mission i 
Mali, FN-mandatet er imidlertid ikke en særlig god garanti, for at ak-
tionen handler om at beskytte civilbefolkningen tværtimod er FN 

desværre heller ikke en klasseneutral størrelse. FN er således ikke 
hævet over de herskende magtforhold tværtimod har vi ved genta-
gende lejligheder set hvordan FN-mandater er blevet brugt til at le-
gitimere og dække over imperialistiske røverkrige.

Virkeligheden er nemlig at civilbefolkningen er fanget imellem 
terrorister, vestligt støttede kupgeneraler og en nykolonial fransk 
invasionsstyrke med et uklart FN-mandat.

Problemet bliver derfor, at en aktion som den i Mali, uanset En-
hedslistens gode intentioner, som jeg ingen grund har til at betvivle, 
kommer til at tjene imperialismen og den gamle kolonimagt Frankrig. 

Projektet er styret af Frankrig og det er i min optik en forkert an-
tagelse, at en FN-styrke skulle ændre herpå. I en situation hvor 
Frankrig har økonomisk interesse for Malis naturressourcer som 
uran og guld er det udtryk for en manglende indsigt i imperialis-
mens karakter og derfor en graverende fejl at bidrage ved at sende 
danske soldater og et transportfly ned for at støtte kampbegejstre-
de fremmelegionærer.

Det anerkendes imidlertid at verden ikke er sort/hvid og i fremti-
den vil vi stå i situationer, som kan være sværere at bedømme end 
denne, det anerkendes også, at vi i Enhedslisten har forskellige syn 
på sagen, men derfor er det også af endnu større vigtighed, at be-
slutninger som denne tages med solid opbakning i partiet og der 
ikke kan hastes beslutninger igennem i folketinget, men at vi fak-
tisk har haft mulighed for, at en grundig diskussion går forud for be-
slutningerne, det sikre vi med dette forslag.

Stillet af Kasper Pauli Pedersen, Ikast-Brande, Torben Anton Hansen, 
Ikast-Brande, Sanimir Sekulic, Ikast-Brande

Hovedbestyrelsen anbefaler, at dette forslag behandles un-
der indkomne forslag. Hovedbestyrelsen anbefaler at stem-
me nej til forslaget. Stillingtagen til Enhedslistens grund-
læggende holdninger til internationale aktioner bør fortsat 
besluttes på årsmøderne og stillingtagen til konkrete inter-
nationale aktioner mellem årsmøderne bør fortsat besluttes 
i hovedbestyrelsen. Urafstemning vil også af tidsmæssige 
årsager være uegnet som metode til at træffe beslutning om 
et forhold, der kan kræve en hurtig stillingtagen i Folketin-
get. (Indstillet uden afstemning).
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5. 21 Afdelingernes andel af kontingentet
Afdelinger modtager hvert halvår 100 kr. pr. medlem uanset hvilken 
sats medlemmerne har betalt. 

Udbetalingen opgøres på baggrund af medlemskartoteket pr. 1. 
Januar og 1. Juli og udbetalingen finder sted senest en måned senere. 

Alle ændringer i principper og praksis vedr. kontingentets forde-
ling skal være en direkte følge af en årsmødevedtagelse. 

 Begrundelse: 
Det relevante kriterium for fordeling af kontingentets fordeling er 
alene hvor mange medlemmer afdelingerne har. Afdelinger i rige 
områder bør ikke få mere pr. medlem end afdelinger i fattige områ-
der. Ligesom dette princip er enormt simpelt at administrere i mod-
sætning til en ordning hvor der skal udbetales en vis andel af det 
enkelte kontingetbidrag til afdelingen. Det er samtidig nemt for af-
delingerne at gennemskue hvor mange penge de skal have.

Dette princip, der har været gældende siden 1999, gjorde HB op 
med i august da de besluttede at afdelingerne ikke skulle have kon-
tingent kroner for de medlemmer der er på introduktionskontinget 
på 100kr det første år. Samtidig besluttede HB at rykke opgørelses 
tidspunkterne for afdelingernes kontingent andel fra 1. januar og 1. 
juli til hhv. 15. april og 15. oktober hvorved afdelingers likviditet blev 
forringet væsentligt, samtidig opnåede landsorganisationen en be-
sparelse på afdelingernes bekostning idet det nye tidspunkt ligger 
”bedre” eftersom det ligger efter den sædvanlige sletning af med-
lemmer, der er i kontingentrestance, 1. oktober.

Dette vedtog HB ensidigt trods vedtægtens bestemmelse om at 
”Kontingentet deles mellem landsorganisationen og afdelingerne 
efter årsmødets bestemmelse.”(§3 stk. 2).

Enhedslisten Østerbros bestyrelse klagede til Vedtægtsnævnet 
herover. 

Vedtægtsnævnet afviste at afgøre spørgsmålet definitivt idet 
det ”Det er hovedbestyrelsen, som - med ansvar over for årsmødet - 
fortolker årsmødets bestemmelser om kontingentets deling og an-
dre relevante årsmødebeslutninger vedrørende kontingentet.” men 
udtalte samtidig:

”Hovedbestyrelsen skal imidlertid respektere vedtægternes ord-
lyd om, at kontingentet deles mellem landsorganisationen og afdelin-
gerne efter årsmødets bestemmelse. Hovedbestyrelsens beslutning, 
som den er gengivet i referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 17.-18. 
august 2013, og forretningsudvalgets redegørelse til vedtægtsnæv-
net rejser tvivl om, hvor vidt hovedbestyrelsens beslutning om deling 
af lokalkontingentet faktisk respekterer årsmødets bestemmelser.

HB valgte at fortolke dette som at hvis blot Årsmødet ikke hav-
de besluttet hvornår udbetalingen skulle ske stod det HB frit for at 
ændre dette. 

Det er jeg uenig i. Det underminere reglen om at det årsmødet der 
skal fastsætte fordelingen mellem landsorganisationen og afdelin-
gerne at førstnævnte kan skrue på alle mulige knapper blot der ikke 
er vedtaget noget om lige den detalje. Landsorganisationen er ifølge 
vedtægten alene tillagt en administrativ rolle i forhold til fordeling 
af kontingentet. Jeg foreslår derfor at HB’s to beslutninger tilbage-
rulles og at det fastsættes at enhver ændring af praksis skal være 
positivt bestemt af Årsmødet.

Mht. introduktionskontingentet fandt HB frem til at de skulle ud-
betale for 100kr for medlemmer på introduktionskontingentet idet 
beslutningen omtalte fra 1999 var at ”Uanset kontingentets stør-
relse tilfalder de første 200 kr. lokalafdelingen, resten landsorgani-
sationen.”

Af de øverst anførte grunde finder jeg dog at det er en dårlig ide at 
forskel på medlemmerne.

Stillet af Asger Ømann, Østerbro.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til forslaget.

5.22 Forslag til budget
Kontingentandel til afdelingerne i Enhedslisten ændres således, at 
der pr. halvår gives:
100 kr. For medlemmer der betaler laveste kontingentsats
150 kr. For medlemmer der betaler de højere kontingentsatser

Ændringen træder i kræft efter næste folketingsvalg, hvis 
Enhedslisten opnår mere end 12 mandater. Opnår Enhedslisten ikke 
mere end tolv mandater opretholdes nuværende kontingentandel 
til afdelingerne

Begrundelse:
Vi en unik situation, hvor der er mulighed for at udvikle Enheds-

listen til et parti med solid organisatorisk basis i over alt i Danmark, 
ikke bare i de største byer. Denne chance skal vi gribes. Det kræver 
yderligere resurser til lokalafdelingerne. Den nemmeste måde at 
gøre det på er at øge den del af kontingentet der går til afdelingerne.

I sidste budget var partiskat fra folketingsansatte og valgpen-
ge et større post end kontingent indtægter, ved en forventet frem-
gang ved næste valg vil betyde at vi både kan styrke landskonto-
ret og lokalafdelingerne, derfor forbeholdet om at vi skal have en 
fremgang. 

Stillet af Jakob Lausch Krogh, Amager Vest.

HB indstiller, at der stemmes nej til forslaget. Forslaget vil 
med det nuværende medlemstal og kontingent fordeling be-
tyde, at der skal flyttes 700.000 kr. fra Landsorganisationen 
til afdelingerne. 

Resultatet af kommunal- og regionsvalget betyder, at der 
årligt vil blive tilført afdelinger og regioner 4 - 5 mio. kr. 

5.23 Forslag til årsmødevedtagelse om lidt højere 
kontingent refusion til afdelingerne og indførsel 
af permanent intro-tilbud
Årsmødet beslutter 
•	 at kontingentrefusionen til afdelingerne hæves med 5%, til 105 

kr. pr. halvår, og det forudsættes at medlemmet har betalt sit al-
mindelige/ordinære kontingent.

•	 at indføre et indmeldelsestilbud på 100 kr. for det første halvår. 
Tilbuddet forudsætter dog at medlemmet er indstillet på at til-
melde sin kontingentbetaling til Betalingsservice. Dette tilbud 
indarbejdes i alle indmeldelses-flov, og er en permanent ordning.

Begrundelse: 
Dette forslag vurderes at være økonomisk neutralt i forhold til dette 
års budget – mens det på bare lidt længere sigt er en god forretning 
for både afdelingerne og Enhedslistens fælles økonomi.  Dette skyl-
des at forslaget vil betyde flere medlemmer, med en højere gennem-
snitlig kontingentsats og færre slettede/udmeldte medlemmer.

Kontingentrefusionen til afdelingerne bliver sat op for “de gam-
le medlemmer” mens de nye medlemmer, der kommer til, i det første 
halvår tilbydes et særligt indmeldelseskampagnetilbud.

Landsorganisationens udgift på at have et nyt medlem i det 
første halvår lige under 100 k. til R+G, introbreve og øvrig admini-
stration. Derfor er det rimeligt at det nye medlem i sit første halvår 
ikke udløser kontingentrefusion for penge der ikke er der.

På den side viser vores erfaring at det at anvende et intromed-
lemstilbud giver et støtte antal nye medlemmer. Når medlemmet 
ved indmeldelses på samme tid skal tage stilling til sin fremtidi-
ge kontingentsats, så viser vores erfaringer at det giver en højere 
fremtidig kontingentsats, hvis der anvendes introtilbud.

Og endeligt har nye tekniske muligheder gjort det muligt for at 
det nye medlem på Enhedslistens hjemmeside kan tilmelde sit kon-
tingent til betalingsservice i forbindelse med indmeldelsen.
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Fordelen ved at et nyt medlem har tilmeldt sit kontingent til be-
talingsservice umiddelbart efter indmeldelsen er meget stor. Dels 
er det stort set kun medlemmer der ikke er på betalingsservise der 
bliver slettet for kontingentrestance, og hele 86% af dem der selv 
valgte at melde sig ud af Enhedslisten i løbet af 2013 heller ikke på 
betalingsservice (måske på grund af irritation over opkrævninger 
på papir). Endelig er det vigtigt at nævne, at administrationsom-
kostningen pr. medlem på BS også meget lavere.

Lige nu er hele 73% af Enhedslistens medlemmer tilmeldt beta-
lingsservice.

Så samlet set vil det ovenstående forslag være godt for enheds-
listens afdelinger, for rekrutteringen af nye socialister og for En-
hedslistens fremtidige økonomi.

 
Stillet af Janus Noack, Vesterbro.

ÆF 5.23.1
HB stiller et ændrings forslag, således at forslaget deles op i to for-
slag, med følgende ordlyd:

Forslag til årsmødevedtagelse om indførsel af permanent in-
tro-tilbud og uændret kontingentrefusion
A: Årsmødet beslutter et princip om at der ydes kontingentrefusion 
til afdelingerne for alle medlemmer der har betalt deres almindelige/
ordinære kontingent (det vil sige at der ikke ydes refusion hvis de 
f.eks. Kun har betalt et introtilbud eller en lavere sats). 

Der refunderes fortsat 100 kr. pr medlem pr. halvår. 

B: Årsmødet beslutter at indføre et indmeldelsestilbud på 100 kr. 
for det første halvår. Tilbuddet forudsætter dog at medlemmet er 
indstillet på at tilmelde sin kontingentbetaling til Betalingsservice. 
Dette tilbud indarbejdes i alle indmeldelses-flov, og er en permanent 
ordning.

Begrundelse: 
A: Det er rimeligt, at det kun er medlemmer, der betaler deres ordi-
nære kontingent, der udløser kontingentrefusion til afdelingerne. 
Eftersom mange afdelinger og regioner har fået mange nye indtæg-
ter (4 – 5 mio. kr. årligt) efter gennembruddet ved kommune- og regi-
onvalget, så er der ikke grund til at sætte refusionstaksten op

B: Enhedslisten har brug for hele tiden at tiltrække nye medlemmer 
– det kan et Intro-tilbud hjælpe med til.

Ved at sammenkæde det med villighed til at tilmelde sit kontin-
gent til betalingsservice, så øger forslaget også fastholdelsen af 
medlemmerne og mindsker frafaldet. Herud over minimeres admi-
nistrationsomkostningerne.

 
Stillet af Hovedbestyrelsen.
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Vedtægter for Enhedslisten - de rød-grønne

§ 1. NAVN
Enhedslisten - de rød-grønne.

§ 2. FORMÅL 
Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et 
socialistisk demokrati i Danmark og internati-
onalt. Enhedslisten opfatter det som en afgø-
rende opgave at sikre samarbejde på venstre-
fløjen og samling af røde og grønne kræfter.

Enhedslisten vil arbejde for venstrefløjsre-
præsentation i Folketinget.

§ 3. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 
•	 Stk. 1 Man kan blive medlem af Enhedsli-
sten ved at tilslutte sig Enhedslistens for-
mål og betale kontingent som fastsat af års-
mødet.
•	 Stk. 2 Kontingentet opkræves af Enhedsli-
stens landsorganisation. Kontingentet deles 
mellem landsorganisationen og afdelingerne 
efter årsmødets bestemmelse.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte et sær-
ligt lavt introduktionskontingent ligesom 
der i enkelte tilfælde kan fastsættes et sær-
ligt lavt kontingent.

Medlemskab ophører ved mere end 6 må-
neders kontingentrestance.
•	 Stk. 3 Det forventes, at medlemmer af En-
hedslisten er organiseret i den fagforening/
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Nuværende vedtægter Ændringsforslag Kommentar 

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Uændret

9. Ændringsforslag til vedtægter

9.1 Nye vedtægtsændringer

Baggrund: 
Årsmødet 2013 vedtog en revision, som opdaterede vedtæg-
terne med tekniske ændringer, som ikke vedrørte selve ind-
holdet.

Flere forskellige forslag er blevet diskuteret rundt om-

kring i organisationen i forskellige anledninger. HB har drøf-
tet de forskellige forslag og udvalgt de forslag, som HB me-
ner, det vil være relevant, at HB fremsætter til årsmødet 
2014. Nogle forslag er fravalgt, fordi HB vurderer, at de vil 
kræve en større debat om udviklingen af partiet, som ikke er 
på dagsordenen til årsmødet 2014. 

Følgende er Hovedbestyrelsens forslag til nye indholds-
mæssige vedtægtsændringer. Dette har medført at der fore-
slået en række nye paragraffer. Disse er indføjet med nye de 
paragrafnumre. 
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forbund, der dækker det overenskomstområ-
de, i hvilket man er beskæftiget.

§ 4. MEDLEMMERS TILHØRSFORHOLD  
TIL AFDELINGER
•	 Stk. 1 Alle medlemmer tilknyttes som ud-
gangspunkt lokalafdeling i deres lokalområ-
de.
•	 Stk. 2 I særlige tilfælde kan medlemmet 
vælge at blive tilknyttet en anden afdeling 
eller vælge ikke at være tilknyttet en afde-
ling. 

•	 Stk. 3 Som medlem af Enhedslisten udøver 
man sine medlemsrettigheder, herunder 
stemmeafgivninger der efter Enhedslistens 
vedtægter finder sted i lokalafdelinger, i den 
lokalafdeling, man er tilknyttet.

•	 Stk. 4 Lokalafdelinger kan afvise at mod-
tage et medlem, der ikke bor i lokalområdet.

•	 Stk. 5 Medlemmer af Enhedslisten har ful-
de medlemsrettigheder fra den dag, kontin-
gentet er betalt.

forbund, der dækker det overenskomstområ-
de, i hvilket man er beskæftiget.

Kommentar til ændringsforslag:  
Ny § 4. De efterfølgende paragraffer konse-
kvensrettes til § 5 osv.
•	 Medlemmers tilhørsforhold til afdelinger.
I praksis bliver medlemmer tildelt den lokal-
afdeling, der er knyttet til medlemmets bo-
pæl. Men samtidig har vi i praksis også mu-
ligheden for, at medlemmer kan vælge en an-
den afdeling. Det er fx sket, når medlemmer 
er flyttet, men stadig ønsker at være aktive 
i den samme afdeling, som de tidligere har 
lagt kræfter i. Denne praksis er dog ikke ind-
skrevet i vedtægterne, og det har nogle gan-
ge skabt uklarheder.

 Vi mener, at det ville være hensigtsmæs-
sigt at indskrive, at hvert medlem har ret til 
at tilhøre en afdeling, samt en formel mulig-
hed for at stå uden for afdeling, hvilket også 
eksisterer i praksis i forvejen. Dette ville ska-
be mere klarhed i vedtægterne.
(Indstillet uden afstemning)
•	 En paragraf om tilhørsforhold til afde-
lingerne vil samtidig give mulighed for, at 
man klart beskriver, hvor man udøver sine 
demokratiske rettigheder fx i forbindelse 
med urafstemninger, som der har været lidt 
uklarhed omkring. Det anbefaler vi, at man 
tager stilling til i vedtægterne. Det er i dag 
uklart om man kun kan stemme i sin egen af-
deling, eller også i andre afdelinger. Det bør 
afklares i vedtægterne.
(Afstemning på HB-mødet: 17 for/ 
2imod/1undlader)
•	 Begrænsning af retten til frit afdelings-
valg.

Der er desuden udtrykt bekymring for, at 
det frie afdelingsskift kan udvikle sig uhel-
digt, fx i forhold til fraktionsdannelser og 
fordi det kan give 10 medlemmer bosat i en 
afdeling ret til at skifte til en anden afdeling 
og træffe beslutning om den anden afdelings 
politik fx i forhold til kommunalpolitik. Vi an-
befaler, at man ændrer i retten til det frie af-
delingsvalg. Der har været reelle problemer, 
men samtidig har muligheden for at skifte 
afdeling været en løsning, når der har væ-
ret konflikter i afdelinger mellem enkelte el-
ler flere medlemmer.
(Afstemning på HB-mødet: for15/imod 
3/undlader 2)
•	 Ikrafttrædelse af medlemsrettigheder 
Der har i forbindelse med urafstemninger 
været diskuteret, hvornår man opnår ful-
de medlemsrettigheder, fordi der har været 
eksempler på utilfredshed med, at personer 
melder sig ind i partiet umiddelbart før uraf-
stemninger udelukkende med det formål at 
stemme. Vi anbefaler, at man får indskrevet i 
vedtægterne, hvornår medlemsrettigheder-
ne træder i kraft, og der skal i så fald træffes 
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•	 Stk. 6 Forretningsudvalget kan i særlige 
tilfælde bistå medlemmer i en lokalafdeling 
med indkaldelse og afholdelse af ekstraor-
dinære generalforsamlinger i overensstem-
melse med afdelingens vedtægter.

§ 5. AFDELINGER OG REGIONER 
•	 Stk. 1 Afdelinger er den demokratiske 
grundstruktur i Enhedslisten og kan opret-
tes i lokalområder med medlemmer af En-
hedslisten.

Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger 
godkendes af Enhedslistens hovedbestyrel-
se. 
•	 Stk. 2 Afdelinger skal have selvstændig 
økonomi og egne vedtægter.
•	 Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i helt særli-
ge tilfælde give tilladelse til at der oprettes 
en afdeling ud fra andre kriterier end geogra-
fiske.

Hovedbestyrelsen kan også beslutte at en 
sådan afdeling skal nedlægges.
•	 Stk. 4 For hver af de fem regioner i Dan-
mark er der en regional struktur for afdelin-
gerne i denne region.
•	 Stk. 5 Hver region har selvstændig økono-
mi og egne vedtægter. 

§ 6. REGIONALT OG KOMMUNALT UDVALG 
Byrådsmedlemmer valgt for Enhedslisten 
mødes minimum én gang årligt, hvor der ved 
almindeligt stemmeflertal vælges  en lands-
dækkende kommunalgruppe på op til 15 per-
soner, der har til opgave at koordinere arbej-
det samt udgøre baggrundsgruppe for En-
hedslistens medlemmer af Kommunernes 
Landsforenings bestyrelse. Valg til kommu-
nalgruppen sker efter bestemmelserne om 
valg til HB. Desuden skal der til Hovedbe-
styrelsen indstilles forslag til, hvem der skal 
vælges som repræsentant for Enhedslisten 
til bestyrelsen for Kommunernes Landsfor-
ening.
•	 stk. 2 Regionsrådsmedlemmer valgt for 
Enhedslisten udgør en regionsgruppe, der 
mødes minimum én gang årligt, hvor der ved 
almindeligt stemmeflertal vælges en koor-
dinationsgruppe på op til 5 personer, der har 
til opgave at koordinere arbejdet samt udgø-
re baggrundsgruppe for medlemmer af Dan-
ske Regioners bestyrelse. Valg til koordinati-

§ 4. AFDELINGER OG REGIONER 
•	 Stk. 1 Afdelinger er den demokratiske 
grundstruktur i Enhedslisten og kan opret-
tes i lokalområder med medlemmer af En-
hedslisten.

Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger 
godkendes af Enhedslistens hovedbestyrel-
se. 
•	 Stk. 2 Afdelinger skal have selvstændig 
økonomi og egne vedtægter.
•	 Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan i helt særli-
ge tilfælde give tilladelse til at der oprettes 
en afdeling ud fra andre kriterier end geogra-
fiske.

Hovedbestyrelsen kan også beslutte at en 
sådan afdeling skal nedlægges.
•	 Stk. 4 For hver af de fem regioner i Dan-
mark er der en regional struktur for afdelin-
gerne i denne region.
•	 Stk. 5 Hver region har selvstændig økono-
mi og egne vedtægter. 
 

beslutning om, hvornår. Man skal dog være 
opmærksom på, at der er forskellige vedtæg-
ter i lokalafdelinger, som regulerer dette, så 
det vil betyde en ændring for nogle afdelin-
ger, uanset hvilken model, man vælger, hvis 
man ikke fortsat vil lade det være ureguleret 
af vedtægterne. 
(Afstemning på HB-mødet: 13 for/ 
4imod/ 2undlader)
•	 Landskontorets praktiske hjælp til lokalaf-
delinger

Der har været debat om landsorganisa-
tionens hjælp til medlemmer, der ønsker 
at indkalde til generalforsamling i en afde-
ling. Det bør derfor indskrives i vedtægter-
ne. 
(Indstillet af HB uden afstemning)

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Landsdækkende hhv. regionalt og kommu-
nalt udvalg til valg til KL’s bestyrelse og Dan-
ske Regioner

Efter det forrygende kommunal- og regi-
onsvalg har vi fået en plads i bestyrelsen for 
henholdsvis Kommunernes Landsforening 
og Danske Regioner. Derfor er det nødven-
digt i vedtægterne at regulere, hvordan disse 
repræsentanter vælges og hvordan arbejdet 
tilrettelægges. Hovedbestyrelsen anser det-
te arbejde for at være af landspolitisk betyd-
ning og foreslår derfor at det er Hovedbesty-
relsen der vælger repræsentanterne udfra 
en indstilling fra de valgte i byråd og regions-
råd. Desuden foreslås det, at det er Hovedbe-
styrelsen der skal fastlægge den overordne-
de politik mellem årsmøderne, ligesom det er 
gældende for folketingsmedlemmerne. Der 
er derfor valgt samme formulering i stk. 3 
som i den gældende § 9.
 (Indstillet af HB uden afstemning)
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onsgruppen sker efter bestemmelserne om 
valg til HB.

Desuden skal der til Hovedbestyrelsen 
indstilles forslag til, hvem der skal vælges 
som repræsentant for Enhedslisten til besty-
relsen for Danske Regioner.
•	 Stk. 3 Væsentlige politiske spørgsmål drøf-
tes mellem koordinationsgruppen for hen-
holdsvis byrådsmedlemmer og regionsmed-
lemmer og hovedbestyrelsen, og der tilstræ-
bes konsensus i koordinationsgrupperne. 
Ved uenighed skal sagen forelægges hoved-
bestyrelsen til afgørelse, ligesom hovedbe-
styrelsen godkender kommissorium for hen-
holdsvis den landsdækkende kommunal-
gruppe og den landsdækkende regionsgrup-
pe.

§ 7. ÅRSMØDET 
•	 Stk. 1 Årsmødet afholdes som årligt dele-
geretmøde og er Enhedslistens højeste myn-
dighed.
•	 Stk. 2 Årsmødet indkaldes af hovedbesty-
relsen. Hovedbestyrelsen fastsætter et sam-
let antal delegerede, der fordeles mellem af-
delingerne i forhold til antal medlemmer. Alle 
afdelinger har ret til at vælge min. 2 delege-
rede til både årsmøder og delegeretkonfe-
rencer.
Valg af delegerede
•	 Stk. 3 Den enkelte afdelings delegerede 
vælges på møder, hvor alle medlemmer skal 
inviteres. Afdelingerne skal ved valg af dele-
gerede tilstræbe at der vælges mindst 40 % 
af hvert køn. Desuden skal det så vidt muligt 
sikres at de delegerede repræsenterer både 
flertal og mindretal i afdelingen. Landskon-
toret skal hvert år udsende en vejledning 
med gode eksempler på hvordan dette kan 
gøres.
Dagsorden og forslag
•	 Stk. 4 Årsmødet forberedes af Hovedbe-
styrelsen med forslag til dagsorden og diri-
genter, samt en anbefaling af hvilke forslag, 
der skal behandles.

Hovedbestyrelsen, afdelinger, udvalg og 
enkeltmedlemmer kan fremsætte forslag til 
årsmødet. 

Sidste frist for indlevering af hovedforslag 
er 15 uger før årsmødet.
•	 Stk. 5 Hovedbestyrelsen skal senest otte 
uger før årsmødet fremlægge et begrundet 
forslag til dagsorden for medlemmerne.

Sidste frist for indlevering af forslag til ak-
tuelle politiske  udtalelser, samt af ændrings-
forslag, herunder ændringsforslag til    dags-
ordenen, er 10 uger før årsmødet. HB kan dog 
beslutte en kortere    frist. Den afgående Ho-
vedbestyrelse eller det afgående forretnings-
udvalg, kan dog fremsætte presserende poli-
tiske udtalelser ved landsmødets åbning.
•	 Stk. 6 Hovedbestyrelsen sikrer at medlem-
merne informeres om alle årsmødets vedta-

§ 5. ÅRSMØDET 
•	 Stk. 1 Årsmødet afholdes som årligt dele-
geretmøde og er Enhedslistens højeste myn-
dighed.
•	 Stk. 2 Årsmødet indkaldes af hovedbesty-
relsen. Hovedbestyrelsen fastsætter et sam-
let antal delegerede, der fordeles mellem af-
delingerne i forhold til antal medlemmer. Alle 
afdelinger har ret til at vælge min. 2 delege-
rede til både årsmøder og delegeretkonfe-
rencer.
Valg af delegerede
•	 Stk. 3 Den enkelte afdelings delegerede 
vælges på møder, hvor alle medlemmer skal 
inviteres. Afdelingerne skal ved valg af dele-
gerede tilstræbe at der vælges mindst 40 % 
af hvert køn. Desuden skal det så vidt muligt 
sikres at de delegerede repræsenterer både 
flertal og mindretal i afdelingen. Landskon-
toret skal hvert år udsende en vejledning 
med gode eksempler på hvordan dette kan 
gøres.
Dagsorden og forslag
•	 Stk. 4 Årsmødet forberedes af Hovedbe-
styrelsen med forslag til dagsorden og diri-
genter, samt en anbefaling af hvilke forslag, 
der skal behandles.

Hovedbestyrelsen, afdelinger, udvalg og 
enkeltmedlemmer kan fremsætte forslag til 
årsmødet.

Sidste frist for indlevering af hovedforslag 
er 10 uger før landsmødet.
•	 Stk. 5 Hovedbestyrelsen skal senest otte 
uger før årsmødet fremlægge et begrundet 
forslag til dagsorden for medlemmerne.

Sidste frist for indlevering af forslag til ak-
tuelle politiske udtalelser, samt af ændrings-
forslag, herunder ændringsforslag til dags-
ordenen, er en måned før årsmødet. Den af-
gående Hovedbestyrelse eller det afgående 
forretningsudvalg, kan dog fremsætte pres-
serende politiske udtalelser ved landsmø-
dets åbning.
•	 Stk. 6 Hovedbestyrelsen sikrer at medlem-
merne informeres om alle årsmødets vedta-

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Frister for forslag til årsmødet
Vedtægterne bringes i overensstemmel-
se med praksis de senere år, hvor vi har haft 
bedre tid til at behandle forslagene, læse 
dem i afdelingerne, stille ændringsforslag og 
få dem behandlet i hovedbestyrelsen. Derfor 
ændres fristen fra 10 uger til 15 uger.
 (Afstemning på HB 12for/5imod/2und-
lader)
•	 Konsekvensrettelse af ændringen i § 7 stk. 
5, så fristen for ændringsforslag ændres fra 
en måned til 10 uger. Der tilføjes samtidig at 
HB kan beslutte en kortere frist. Fx er fristen 
for ændringsforslag til dagsorden ofte gan-
ske kort tid før årsmødet. 

•	 Uændret
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gelser. I det omfang, vedtagelserne kan tol-
kes forskelligt, vedtager Hovedbestyrelsen 
en tolkning og en begrundelse herfor.
•	 Stk. 7 Et ekstraordinært årsmøde kan ind-
kaldes af et flertal af hovedbestyrelsen eller 
1/10 af medlemmerne. Ekstraordinære års-
møder skal indkaldes med mindst to ugers 
varsel og med en særlig dagsorden. Hvis valg 
af folketingskandidater er på dagordenen, 
skal der forinden foretages urafstemning ef-
ter reglerne i §8.
Delegeretkonferencer
•	 Stk. 8 Hovedbestyrelsen kan indkalde til 
besluttende delegeretkonferencer.

§ 8. HOVEDBESTYRELSEN (HB) 
•	 Stk. 1 Enhedslistens hovedbestyrelse be-
står af 25 medlemmer valgt på årsmødet.

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er 
repræsenteret i hovedbestyrelsen, får rejse-
refusion til hovedbestyrelsesmøderne.
Ansattekvote
•	 Stk. 2 Højst 1/5 af HB’s medlemmer må ud-
gøres af fuldtidsrepræsentanter, og ansatte 
i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. 
Det gælder uanset ansættelsesforholdets 
karakter, omfang og varighed. Ansættes el-
ler vælges et HB-medlem som fuldtidsrepræ-
sentant for Enhedslisten i løbet af en HB-pe-
riode, skal pågældende HB-medlem udtræde, 
såfremt ansættelsen eller valget medfører, 
at mere end 1/5 af HB’s medlemmer dermed 
udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsen-
tanter. Ansættes eller vælges flere HB-med-
lemmer samtidig i løbet af en periode, skal 
det antal HB-medlemmer blandt de nyansat-
te eller -valgte, som er nødvendigt for at an-
satte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør 
mere end 1/5 af det siddende antal HB-med-
lemmer, udtræde. Dette afgøres efter fær-
rest modtagne stemme ved HB-valget på 
årsmødet. 
Valg af hovedbestyrelse
Mindretalsbeskyttelse
•	 Stk. 3 Anmeldte grupper af delegere-
de svarende til en eller flere hele femog-
tyvendedele af årsmødets delegerede kan 
(forud for hovedbestyrelsesvalget i ple-
num) uden videre få valgt deres kandidater 
til hovedbestyrelsen i overensstemmelse 
med den angivne brøkdel af delegerede, de 
når op på.

Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrel-
sesmedlemmer valgt på denne måde går for-
ud for ansattekvoten, så disse ikke skal ud-
træde af HB, medmindre der er valgt mindst 
5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det en-
kelte mindretal.

De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper 
har herefter ingen indflydelse på resten af 
hovedbestyrelsens sammensætning.
•	 Stk. 4 Resten af hovedbestyrelsen vælges 
ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret 

gelser. I det omfang, vedtagelserne kan tol-
kes forskelligt, vedtager Hovedbestyrelsen 
en tolkning og en begrundelse herfor.
•	 Stk. 7 Et ekstraordinært årsmøde kan ind-
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1/10 af medlemmerne. Ekstraordinære års-
møder skal indkaldes med mindst to ugers 
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skal der forinden foretages urafstemning ef-
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§ 6. HOVEDBESTYRELSEN (HB) 
•	 Stk. 1 Enhedslistens hovedbestyrelse be-
står af 25 medlemmer valgt på årsmødet.

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er 
repræsenteret i hovedbestyrelsen, får rejse-
refusion til hovedbestyrelsesmøderne.
Ansattekvote
•	 Stk. 2 Højst 1/5 af HB’s medlemmer må ud-
gøres af fuldtidsrepræsentanter, og ansatte 
i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed. 
Det gælder uanset ansættelsesforholdets 
karakter, omfang og varighed. Ansættes el-
ler vælges et HB-medlem som fuldtidsrepræ-
sentant for Enhedslisten i løbet af en HB-pe-
riode, skal pågældende HB-medlem udtræde, 
såfremt ansættelsen eller valget medfører, 
at mere end 1/5 af HB’s medlemmer dermed 
udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsen-
tanter. Ansættes eller vælges flere HB-med-
lemmer samtidig i løbet af en periode, skal 
det antal HB-medlemmer blandt de nyansat-
te eller -valgte, som er nødvendigt for at an-
satte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør 
mere end 1/5 af det siddende antal HB-med-
lemmer, udtræde. Dette afgøres efter fær-
rest modtagne stemme ved HB-valget på 
årsmødet. 
Valg af hovedbestyrelse
Mindretalsbeskyttelse
•	 Stk. 3 Anmeldte grupper af delegere-
de svarende til en eller flere hele femog-
tyvendedele af årsmødets delegerede kan 
(forud for hovedbestyrelsesvalget i ple-
num) uden videre få valgt deres kandidater 
til hovedbestyrelsen i overensstemmelse 
med den angivne brøkdel af delegerede, de 
når op på.

Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrel-
sesmedlemmer valgt på denne måde går for-
ud for ansattekvoten, så disse ikke skal ud-
træde af HB, medmindre der er valgt mindst 
5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det en-
kelte mindretal.

De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper 
har herefter ingen indflydelse på resten af 
hovedbestyrelsens sammensætning.
•	 Stk. 4 Resten af hovedbestyrelsen vælges 
ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret 

•	 Uændret

•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Uændret
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højst kan stemme på et antal kandidater sva-
rende til halvdelen (oprundet til nærmeste 
hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmed-
lemmer, der skal vælges.
Kønskvotering
•	 Stk. 5 Ved valg til HB skal hvert køn have 
mindst 10 pladser. Der opstilles 2 lister med 
henholdsvis de mandlige og kvindelige kandi-
dater. Kandidaterne vælges efter deres stem-
metal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af 
listerne suppleres op fra den anden liste.
Suppleanter
•	 Stk. 6 De 5 mænd og 5 kvinder med højst 
stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en 
suppleantliste prioriteret efter stemmetal. 
Ved indsupplering i løbet af året følges sam-
me princip for fordeling mellem kvinder og 
mænd som ved valg til HB. Suppleanter bli-
ver medlem af HB, når hovedbestyrelses-
medlemmer udtræder permanent eller for 
en periode af minimum 3 måneder. De muli-
ge 1.-suppleanter indkaldes til HB-møderne 
med taleret.
•	 Stk. 7 Der føres statistik over hovedbesty-
relsesmedlemmernes deltagelse i hovedbe-
styrelsesmøderne på baggrund af en møde-
protokol.
Hovedbestyrelsens funktion
•	 Stk. 8 Hovedbestyrelsen holder mindst 8 
møder i perioden. Hovedbestyrelsesmøder-
ne er åbne for Enhedslistens medlemmer. 
Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde 
have et lukket punkt på dagsordenen,  hvor 
blot emnet for det lukkede punkt fremgår 
af dagsorden. Referater af HB-møderne skal 
være tilgængelige for medlemmerne.  Dog 
kan HB beslutte at referater vedrørende per-
sonsager er fortrolige. Ligesom HB kan be-
slutte at referater vedrørende forhandlings-
mandater og lignende er fortrolige indtil for-
handlingerne er afsluttede.

•	 Stk. 9 Hovedbestyrelsen
 tilstræber at træffe afgørelser i enighed. Ved 
uenighed træffes afgørelser ved almindeligt 
stemmeflertal.
Forretningsudvalg
•	 Stk. 10 Hovedbestyrelsen vælger blandt 
sine medlemmer et Forretningsudvalg på 
max. 1/3 af sine medlemmer, der kan fungere 
og udtale sig på Enhedslistens vegne mellem 
hovedbestyrelsesmøderne.
•	 Stk. 11 Forretningsudvalget tegner En-
hedslisten i økonomisk henseende.
•	 Stk. 12 Højst 1/3 af Forretningsudvalget 
må udgøres af fuldtidsrepræsentanter og 
ansatte. Kønsfordelingen i forretningsud-
valget er underkastet samme kønskvote-
ringsregler som hovedbestyrelsen.
Økonomi
•	 Stk. 13 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for 
Enhedslistens økonomi over for årsmødet. 

højst kan stemme på et antal kandidater sva-
rende til halvdelen (oprundet til nærmeste 
hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmed-
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medlemmer udtræder permanent eller for 
en periode af minimum 3 måneder. De muli-
ge 1.-suppleanter indkaldes til HB-møderne 
med taleret.
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have et lukket punkt på dagsordenen. Refe-
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•	 Stk. 9 Hovedbestyrelsen tilstræber at 
træffe afgørelser i enighed. Ved uenighed 
træffes afgørelser ved almindeligt stemme-
flertal.
Forretningsudvalg
•	 Stk. 10 Hovedbestyrelsen vælger blandt 
sine medlemmer et Forretningsudvalg på 
max. 1/3 af sine medlemmer, der kan fungere 
og udtale sig på Enhedslistens vegne mellem 
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•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Stk. 8 Lukkede punkter på dagsorden
Hovedbestyrelsens møder er som udgangs-
punkt åbne for alle medlemmer, men der kan 
være lukkede punkter fx ifm. personalesager 
eller oplysninger om fortrolige forhandlinger 
osv. Men det er vigtigt, at emnet fremgår af 
dagsordenen, så medlemmerne har indsigt 
i, hvilke temaer, der diskuteres. Det foreslås 
derfor at det præciseres. Desuden foreslås 
det at der tilføjes den praksis der har været 
i mange år, hvor referater af personsager er 
fortrolige og hvor referater vedrørende for-
handlingsmandater og lignende først gøres 
tilgængelige for medlemmerne, når forhand-
lingerne er afsluttede. 
•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Uændret

•	 stk. 13 Konsekvensrettelse, såfremt der 
vedtages en ny § om ansatte. Såfremt det 
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Hovedbestyrelsen fremlægger regnskab og 
budget for årsmødet. 

Forretningsorden
•	 Stk. 14 Hovedbestyrelsen fastsætter iøv-
rigt selv sin forretningsorden.

§ 9. URAFSTEMNING 
•	 Stk. 1 Hovedbestyrelsen foranstalter uraf-
stemninger, herunder beslutter om    denne 
skal kunne foregå i afdelinger, elektronisk el-
ler på anden vis.
•	 Stk. 2 Politiske spørgsmål kan afgøres ved 
urafstemning. Et årsmøde, hovedbestyrel-
sen eller 10 procent af medlemmerne kan 
sætte et politisk spørgsmål til urafstemning. 
Beslutninger truffet ved urafstemning kan 
dog efterfølgende ændres af et årsmøde.

§ 10. FOLKETINGSKANDIDATER 
•	 Stk. 1 Enhedslistens folketingskandidater 
skal være medlemmer af Enhedslisten.

Forud for hvert ordinært årsmøde afhol-
des en urafstemning om valg af spidskandi-
dater til Folketinget.
Medlemmer, som ønsker at opstille som 
spidskandidater, tilmelder sig urafstemnin-
gen. Urafstemningen omhandler spidskan-
didater i alle storkredse med undtagelse af 
Bornholm samt et antal suppleantpladser 
fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding.
Ved urafstemning kan hvert medlem  mak-
simalt stemme på det antal kandidater, som 
hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal 
vælges.
•	 Stk. 2 Årsmødet nedsætter et kandi-
datudvalg med en repræsentant for hver 
af de 10 storkredse samt to repræsentanter 
for HB. Hver storkreds vælger forud for års-
mødet sin repræsentant. Storkredsen giver 
samtidig mandat til sin repræsentant vedrø-
rende storkredsens ønsker til sammensæt-
ning af den samlede kandidatliste.  Kandi-
datudvalget udarbejder et forslag til kandid-
atliste. Mindretal og andre kan stille alterna-
tive forslag. Valget af spidskandidater sker 
som et valg mellem de foreslåede hele lister 
(med storkredse og de dertil foreslåede kan-
didatnavne og evt. suppleanter). Der stem-
mes i et antal runder, hvor den liste der får 
færrest stemmer i hver runde udgår. Den en-
delige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af 
stemmerne, og opnår en af listerne allerede 
dette før sidste afstemningsrunde, er den-
ne vedtaget og endelig. Opnår ingen af lister-
ne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemnings-
runderne, skal dirigenterne afslutningsvist 
spørge forsamlingen, om listen med størst 
opbakning også kan opnå 2/3 af stemmer-

Hovedbestyrelsen fremlægger regnskab og 
budget for årsmødet. Hovedbestyrelsen an-
sætter og afskediger ansatte (inkl. sekretæ-
rer for folketingsmedlemmer).
Forretningsorden
•	 Stk. 14 Hovedbestyrelsen fastsætter iøv-
rigt selv sin forretningsorden.

§ 7. URAFSTEMNING 
Politiske spørgsmål kan afgøres ved uraf-
stemning. Et årsmøde, hovedbestyrelsen el-
ler 10 procent af medlemmerne kan sætte et 
politisk spørgsmål til urafstemning. Beslut-
ninger truffet ved urafstemning kan dog ef-
terfølgende ændres af et årsmøde. Stemme-
afgivelse ved urafstemning skal altid finde 
sted på medlemsmøder i afdelingen.

§ 8. FOLKETINGSKANDIDATER 
•	 Stk. 1 Enhedslistens folketingskandidater 
skal være medlemmer af Enhedslisten.

Forud for hvert ordinært årsmøde afhol-
des en urafstemning om valg af spidskandi-
dater til Folketinget.
Medlemmer, som ønsker at opstille som 
spidskandidater, tilmelder sig urafstemnin-
gen. Urafstemningen omhandler spidskan-
didater i alle storkredse med undtagelse af 
Bornholm samt et antal suppleantpladser 
fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding.
Ved urafstemningen kan hvert medlem 
stemme på op til 10 kandidater. Resultatet er 
vejledende for årsmødets valg af spidskandi-
dater og 1. suppleanter.
•	 Stk. 2 Årsmødet nedsætter et kandidatud-
valg med en repræsentant for hver af de 10 
storkredse samt to repræsentanter for HB. 
Kandidatudvalget udarbejder et forslag til 
kandidatliste. Mindretal og andre kan stil-
le alternative forslag. Valget af spidskandi-
dater sker som et valg mellem de foreslåede 
hele lister (med storkredse og de dertil fore-
slåede kandidatnavne og evt. suppleanter). 
Der stemmes i et antal runder, hvor den li-
ste der får færrest stemmer i hver runde ud-
går. Den endelige kandidatliste skal vedtages 
med 2/3 af stemmerne, og opnår en af lister-
ne allerede dette før sidste afstemningsrun-
de, er denne vedtaget og endelig. Opnår in-
gen 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.

forslag ikke vedtages, ændres § 8 stk. 13 ikke.
(Indstillet af HB uden afstemning)

Kommentar til ændringsforslag:  
Nyt stk. 1.
Den nuværende sidste sætning flyttes op 
som et selvstændigt stk.1, så det bliver ty-
deligt at det gælder for alle urafstemnin-
ger. Både om valg af folketingskandidater og 
om andre politiske spørgsmål. Der indføres 
samtidig mulighed for at Hovedbestyrelsen 
for hver afstemning konkret afgør, hvordan 
urafstemningen skal foregå. Herunder om 
der skal gennemføres forsøg med elektronisk 
urafstemning
(Afstemning på HB-mødet: 13for/ 
7 imod/0undlader)

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Stk.1. Valg af folketingsmedlemmer, HB m.v.
  I vores vedtægter står der skrevet, at man 
kan stemme på op til 10 kandidater til uraf-
stemning vedrørende folketingskandidater. 
Det har tidligere stemt godt overens med, at 
vi på årsmødet fastsatte en top 10-liste, men 
som bekendt er det langt i underkanten med 
vores fremgang. Ifølge vedtægterne er det i 
dag op til HB at fastsætte antallet af kandi-
dater, der skal placeres på årsmødet. Vi fore-
slår, at antallet af stemmer, man kan afgive, 
afhænger af dette. Dermed laver vi en fleksi-
bel regel. 
 (Afstemning på HB-mødet: 14 for/ 
5imod/1undlader)
•	 Stk 2. Kandidatudvalgets opgaver
Der har været lidt problemer vedrørende de 
opgaver, der er for repræsentanter i kandi-
datudvalget. Ikke alle repræsentanter me-
ner, at de skal have en holdning til placering 
af kandidater i andre kredse end deres egen, 
og det har skabt lidt forvirring. Derfor fore-
slår vi, at man indskriver, at storkredsene 
skal vælge en repræsentant forud for årsmø-
det, samt at der skal afgives mandat vedrø-
rende den samlede liste, dvs. ikke blot stor-
kredsens egne kandidater. 
(Foreslået af HB uden afstemning)
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ne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og 
endelig. Sker det ikke afholdes der urafstem-
ning blandt medlemmerne om de to kandid-
atlister med størst opbakning.
•	 Stk. 3 I tilfælde af at en spidskandidat ikke 
kan eller vil opstille samt i tilfælde af eksklu-
sion kan hovedbestyrelsen vælge en ny kan-
didat frem til næste årsmøde.
•	 Stk. 4 Partiskift
Alle kandidater til folketing, regions- og kom-
munevalg forpligter sig til at ved opnået valg 
at udtræde af den parlamentariske forsam-
ling, de er valgt til, hvis de ikke længere er 
medlem af Enhedslisten.

Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at 
valgte medlemmer tager deres mandat med 
sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modta-
ges andre partiers mandater heller ikke som 
Enhedslistemandater.
•	 Stk. 5 Valg af øvrige kandidater. 
Øvrige folketingskandidater vælges regi-
onalt,  men for hver storkreds for sig. Regi-
onsbestyrelserne er ansvarlige for at ind-
kalde forslag til kandidater fra lokalafde-
lingerne  og for at sikre afholdelsen af mø-
derne.  Hver storkreds skal afholde særskilt 
møde og vælge kandidaterne til kredsene i 
deres storkreds, alle lokalafdelingerne skal 
have mulighed for at sende delegerede til 
mødet. Valget skal være gennemført senest 
1. september.

Det er bestyrelsen for regionen, som har 
pligten til at sikre, at der altid er kandidater 
i alle opstillingskredse i deres område, og at 
kandidaterne er prioriteret på partilisten. For-
retningsudvalget påser dette og kan i fornø-
dent fald træffe de nødvendige beslutninger.

•	 Stk. 6 Der skal tilstræbes et tæt samarbej-
de mellem alle Enhedslistens folketingskan-
didater, også på tværs af storkreds- og regi-
onsgrænser.

§ 11. ENHEDSLISTENS FOLKETINGS- 
GRUPPE
Enhedslistens folketingsmedlemmer er op-
stillet og valgt på Enhedslistens grundlag og 
er ansvarlige over for Enhedslistens hoved-
bestyrelse og årsmøde.

Væsentlige politiske spørgsmål drøf-
tes mellem folketingsgruppen og hovedbe-
styrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved 
uenighed skal sagen forelægges hovedbe-
styrelsen til afgørelse.

§ 12. FORBUD MOD DOBBELTMANDATER
•	 Stk. 1. Valgte for Enhedslisten kan kun be-
sidde et folkevalgt erhverv som byrådsmed-
lem, regionsmedlem eller folketingsmedlem 
ad gangen.

•	 Stk. 3 I tilfælde af at en spidskandidat ikke 
kan eller vil opstille samt i tilfælde af eksklu-
sion kan hovedbestyrelsen vælge en ny kan-
didat frem til næste årsmøde.
•	 Stk. 4 Partiskift
Alle kandidater til folketing, regions- og kom-
munevalg forpligter sig til at ved opnået valg 
at udtræde af den parlamentariske forsam-
ling, de er valgt til, hvis de ikke længere er 
medlem af Enhedslisten.

Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at 
valgte medlemmer tager deres mandat med 
sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modta-
ges andre partiers mandater heller ikke som 
Enhedslistemandater.
•	 Stk. 5 Valg af øvrige kandidater
Øvrige folketingskandidater vælges regio-
nalt. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for 
at indkalde forslag til kandidater fra lokal-
afdelingerne, således at valget foregår på et 
møde på regionsniveau efter de regler, der 
er fastlagt i regionens vedtægter. Dette skal 
være gennemført senest 1. september.
Foregår valget på en generalforsamling el-
ler et repræsentantskabsmøde, går de frem-
mødte for hver storkreds for sig selv og væl-
ger kandidaterne til kredsene i deres stor-
kreds. Har regionsbestyrelsen bemyndigel-
sen til at foretage valget, skal denne have 
sikret, at alle afdelinger har været inddraget, 
før valget foretages.

Det er bestyrelsen for regionen, som har 
pligten til at sikre at der altid er kandidater 
i alle opstillingskredse i deres område, og at 
kandidaterne er prioriteret på partilisten. For-
retningsudvalget påser dette og kan i fornø-
dent fald træffe de nødvendige beslutninger.
•	 Stk. 6 Der skal tilstræbes et tæt samarbej-
de mellem alle Enhedslistens folketingskan-
didater, også på tværs af storkreds- og regi-
onsgrænser.   

§ 9. ENHEDSLISTENS FOLKETINGS-  
GRUPPE
Enhedslistens folketingsmedlemmer er op-
stillet og valgt på Enhedslistens grundlag og 
er ansvarlige over for Enhedslistens hoved-
bestyrelse og årsmøde.

Væsentlige politiske spørgsmål drøf-
tes mellem folketingsgruppen og hovedbe-
styrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved 
uenighed skal sagen forelægges hovedbe-
styrelsen til afgørelse.

•	 Uændret.

•	 Uændret.

•	 Stk. 5 Valg af øvrige folketingskandidater
Det er foreslået at det af vedtægterne skal 
fremgå, hvordan de kandidater der ikke er 
med på kandidatlisten fra årsmødet skal 
vælges, så der sikres den samme fremgangs-
måde over hele landet. Nogle steder svarer 
regionen til storkredsen, andre steder er der 
flere storkredse i samme region. 
(Foreslået af HB uden afstemning)

•	 Uændret.

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Ny § 12 
Med den store fremgang for Enhedslisten 
er der behov for at få indført et forbud mod 
dobbeltmandater i vedtægterne. Dog bør der 

Nuværende vedtægter Ændringsforslag   



38 Årsmøde 2014

•	 Stk. 2 HB kan tillade dobbeltmandater i af-
grænsede perioder efter indstilling fra lokal-
afdelinger og regioner.

§ 13. UDVALG OG NETVÆRK  
•	 Stk. 1 Landsdækkende politiske udvalg og 
netværk kan oprettes efter godkendelse i ho-
vedbestyrelsen.
•	 Stk. 2 Udvalgene og netværkene udarbej-
der et kommissorium for deres arbejde, som 
efterfølgende skal godkendes i hovedbesty-
relsen. Enhedslistens udvalg og netværk ud-
arbejder hvert år en beretning til årsmødet.
•	 Stk. 3 Udvalget/netværket organiserer sig, 
hvis det skønnes nødvendigt med en koordi-
nationsgruppe på 2-3 personer, der tilrette-
lægger udvalgets/netværkets møder og ko-
ordinerer arbejdet mellem møderne. Der af-
holdes et årligt landsmøde i en weekend eller 
på en helligdag, hvor man prioriterer og ud-
stikker hovedlinjerne for arbejdet i det kom-
mende år.
•	 Stk. 4 Medlemmer af Enhedslisten ydes 
rejserefusion til møder i udvalg og netværk.
•	 Stk. 5 Udvalgenes og netværkenes vigtig-
ste opgaver er:
•	 at sikre, at der så vidt muligt er fungeren-

de regionale underudvalg så mange steder 
i landet som muligt.

•	 at være politisk aktive i.f.t. de relevante 
folkelige bevægelser på feltet,

•	 at fungere politikudviklende, såvel gene-
relt og programmatisk som i.f.t. større ud-
spil fra hovedbestyrelsen og folketings-
gruppen,

•	 at informere Enhedslistens øvrige med-
lemmer,

•	 at stille forslag om aktiviteter, der kan ind-
drage bredere dele af Enhedslisten.

•	 Stk. 6 Udvalg og netværk kan udelukke 
medlemmer fra arbejdet, som ikke er med-
lemmer af Enhedslisten.
•	 Stk. 7 Udvalg og netværk kan kun udtale 
sig i eget navn.
•	 Stk. 8 Møder i udvalg og netværk er åbne 
og skal annonceres for alle medlemmer af En-
hedslisten. Interesserede, der ikke er medlem 
af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i 
arbejdet i udvalg og netværk.

§ 10. UDVALG  OG NETVÆRK 
•	 Stk. 1 Landsdækkende politiske udvalg og 
netværk kan oprettes efter godkendelse i ho-
vedbestyrelsen.
•	 Stk. 2 Udvalgene og netværkene udarbej-
der et kommissorium for deres arbejde, som 
efterfølgende skal godkendes i hovedbesty-
relsen. Enhedslistens udvalg og netværk ud-
arbejder hvert år en beretning til årsmødet.
•	 Stk. 3 Udvalget/netværket organiserer sig, 
hvis det skønnes nødvendigt med en koordi-
nationsgruppe på 2-3 personer, der tilrette-
lægger udvalgets/netværkets møder og ko-
ordinerer arbejdet mellem møderne. Der af-
holdes et årligt landsmøde i en weekend eller 
på en helligdag, hvor man prioriterer og ud-
stikker hovedlinjerne for arbejdet i det kom-
mende år.
•	 Stk. 4 Medlemmer af Enhedslisten ydes 
rejserefusion til møder i udvalg og netværk.
•	 Stk. 5 Udvalgenes og netværkenes vigtig-
ste opgaver er:
•	 at sikre, at der så vidt muligt er fungeren-

de regionale underudvalg så mange steder 
i landet som muligt.

•	 at være politisk aktive i.f.t. de relevante 
folkelige bevægelser på feltet,

•	 at fungere politikudviklende, såvel gene-
relt og programmatisk som i.f.t. større ud-
spil fra hovedbestyrelsen og folketings-
gruppen,

•	 at informere Enhedslistens øvrige med-
lemmer,

•	 at stille forslag om aktiviteter, der kan ind-
drage bredere dele af Enhedslisten.

•	 Stk. 6 Folketingsgruppen og hovedbesty-
relsen skal sende udspil samt væsentlige sa-
ger til høring i det/de relevante udvalg og 
netværk.
•	 Stk. 7 Udvalg og netværk kan kun udtale 
sig i eget navn.
•	 Stk. 8 Møder i udvalg og netværk er åbne 
og skal annonceres for alle medlemmer af En-
hedslisten. Interesserede, der ikke er medlem 
af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i 
arbejdet i udvalg og netværk.

være en mulighed for undtagelse, så man fx 
ikke skal opgive sit mandat i byrådet, hvis 
man skal være suppleant i Folketinget i en 
kortere periode.

Der har ikke været en sådan bestemmelse 
hidtil i vedtægterne og nogle få af vores valg-
te har derfor i dag dobbeltmandater. For at be-
stemmelsen ikke skal få tilbagevirkende kraft, 
foreslås det at den først træder i kraft ved næ-
ste valg. Det betyder at de der bliver valgt ind 
ved næste folketingsvalg ikke samtidig kan 
sidde i byråd eller regionsråd. Og de der bliver 
valgt ved næste kommunal- og regionsvalg 
kan ikke sidde i både byråd og regionsråd.
(Afstemning på HB-mødet: 9 for/6 
imod/4 undlader).

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Uændret
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§ 14. ANSATTE 
•	 Stk. 1 Enhedslistens ansatte skal være 
medlemmer af Enhedslisten. 
•	 stk. 2. Ansatte aflønnes med Enhedsli-
stens Enhedsløn svarende til gennemsnit-
tet af en faglært metalarbejders løn i Køben-
havn.  
•	 stk. 3 Hovedbestyrelsen fastlægger øv-
rige ansættelsesvilkår i en personalehånd-
bog og kan indgå overenskomst med de an-
sattes faglige organisationer, der ligger in-
denfor rammerne fastlagt af vedtægterne. 
Personalehåndbogen skal forhandles med 
de ansatte. Folketingsgruppen og andre or-
ganer i Enhedslisten med ansatte inddrages 
i drøftelserne vedrørende vilkår for ansatte 
i partiet.
•	 stk. 4 Hovedbestyrelsen ansætter og af-
skediger ansatte i landsorganisationen og 
Christiansborgsekretariatet. (inkl. sekretæ-
rer for folketingsmedlemmer).

§ 15. ROTATIONSORDNING 
•	 Stk. 1 Centrale tillidshverv i Enhedslisten 
er tidsbegrænsede.
•	 Stk. 2 Man kan højst være medlem af HB i 7 
år indenfor en 9 års periode.
•	 Stk. 3 Medlemmer af folketinget kan ikke 
opstille til urafstemningen ved årsmødet ef-
ter deres syvende år i Folketinget.
•	 Stk. 4 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. 
borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet 
efter to fireårsperioder.
•	 Stk. 5 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stil-
linger af højst 10 års varighed. 
•	 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 væ-
ret fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har 
været medlem af folketinget og være fuld-
tidsansat lokalpolitiker kan man højst sam-
menlagt være ansat eller folketingsmedlem 
eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år   in-
denfor en 12 års periode. Hvis man er med-
lem af folketinget eller fuldtidsansat lokal-
politiker kan man dog blive valgperioden ud.
•	 Stk. 7 Enhedsliste-ansattes orlovsperioder 
tæller ikke med i forhold til rotationsreglen. 
Tidspunktet hvor en ansat udroteres udsky-
des således med det tidsrum (dage/uger/må-
neder/år) en ansat sammenlagt har holdt or-
lov under sin ansættelse i Enhedslisten.
•	 Stk. 8 For samtlige tillidshverv gælder, at 
der tidligst kan søges opstilling/ansættelse 
igen til samme tillidshverv efter 2 års pause.

Personer der er faldet for rotationsordnin-
gen, fordi de har bestridt et tillidshverv, der 
er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i to år 

§ 11. ROTATIONSORDNING 
•	 Stk. 1 Centrale tillidshverv i Enhedslisten 
er tidsbegrænsede.
•	 Stk. 2 Man kan højst være medlem af HB i 7 
år indenfor en 9 års periode.
•	 Stk. 3 Medlemmer af folketinget kan ikke 
opstille til urafstemningen ved årsmødet ef-
ter deres syvende år i Folketinget.
•	 Stk. 4 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. 
borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet 
efter to fireårsperioder.
•	 Stk. 5 Ansatte i Enhedslisten er ansat i stil-
linger af højst 10 års varighed. 
•	 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 væ-
ret fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har 
været medlem af folketinget og være fuld-
tidsansat lokalpolitiker kan man højst sam-
menlagt være ansat eller folketingsmedlem 
eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år   in-
denfor en 12 års periode. Hvis man er med-
lem af folketinget eller fuldtidsansat lokal-
politiker kan man dog blive valgperioden ud.
•	 Stk. 7 Enhedsliste-ansattes orlovsperioder 
tæller ikke med i forhold til rotationsreglen. 
Tidspunktet hvor en ansat udroteres udsky-
des således med det tidsrum (dage/uger/må-
neder/år) en ansat sammenlagt har holdt or-
lov under sin ansættelse i Enhedslisten.
•	 Stk. 8 For samtlige tillidshverv gælder, at 
der tidligst kan søges opstilling/ansættelse 
igen til samme tillidshverv efter 2 års pause.

Personer der er faldet for rotationsordnin-
gen, fordi de har bestridt et tillidshverv, der 
er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i to år 

Kommentar til ændringsforslag: 
•	 NY § 14
Med det store vokseværk i organisationen 
og muligheden for at der efter det fantasti-
ske kommunal- og regionsvalg bliver ansat 
flere rundt om i organisationen, er der be-
hov for at få fastlagt rammerne for ansæt-
telser. Det er ikke længere kun HB der ansæt-
ter og afskediger ansatte. Men alle ansatte i 
Enhedslisten bør være ansat med Enhedsløn 
og på ens vilkår, kun med de forskelle der føl-
ger af forskellige arbejdssteder og arbejds-
opgaver.  HB har altid i en personalehåndbog 
fastlagt øvrige ansættelsesvilkår efter for-
handling med de ansatte og folketingsgrup-
pen. Det bør indskrives i vedtægterne. Og det 
bør samtidig fastslås at hovedbestyrelsen i 
arbejdet med personalehåndbogen skal ind-
drage de øvrige organer i Enhedslisten der 
har ansatte.

Samtidig slettes følgende sætning i § 6 stk. 
13:  Hovedbestyrelsen ansætter og afskedi-
ger ansatte (inkl. sekretærer for folketings-
medlemmer).
(Indstillet af HB uden afstemning)

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Uændret
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efter rotationen er påbegyndt, bestride et 
andet hverv som er omfattet af stk. 3, 4 el-
ler 5.

§ 16. PARTISKAT OG ØKONOMI 
•	 Stk. 1 Enhedslistens folketingsmedlem-
mer indbetaler partiskat svarende til den del 
af indtægten, der ligger over gennemsnit-
tet af en faglært metalarbejders løn i Køben-
havn (minus fradrag af skat og særlige udgif-
ter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem 
en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse 
med valget, kan hovedbestyrelsen i særlige 
tilfælde godkende en midlertidig reduktion 
af partiskatten. Der betales også partiskat af 
eftervederlaget som folketingsmedlem.
•	 Stk. 2 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx 
borgmestre, indbetaler partiskat svarende 
til den del af indtægten, der ligger over gen-
nemsnittet af en faglært metalarbejders løn 
i København (minus fradrag af skat og sær-
lige udgifter i f. m. hvervet). Har en fultids-
ansat lokalpolitiker en betydelig indtægts-
nedgang i forbindelse med valget, kan den 
pågældende afdeling i særlige tilfælde god-
kende en midlertidig reduktion af partiskat-
ten.  Der betales ligeledes partiskat af even-
tuelle eftervederlag, der modtages som fuld-
tidsansat lokalpolitiker.
•	 Stk. 3 Tidligere folketingsmedlemmer for 
Enhedslisten og andre der på grund af til-
lidshverv i Enhedslisten modtager pensi-
on før den almindelige folkepensionsalder, 
betaler partiskat af deres politiker-pensi-
on frem til folkepensionsalderen. Det bety-
der, at hvis deres samlede indkomst inklu-
sive evt. lønindtægt eller andre pensions-
udbetalinger overstiger gennemsnittet af 
en faglært metalarbejders løn i København, 
så skal den overskydende del af pensionen, 
der vedrører tillidshvervet indbetales i par-
tiskat. 
•	 Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af 
bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/
lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regiona-
le organisation Modregnes en del af indtæg-
ten i anden indkomst, betales ikke partiskat 
af denne del.

Den lokale/regionale organisation kan i 
særlige tilfælde godkende reduktion i parti-
skatten fx svarende til dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig 
eller permanent nedsat arbejdstid.

Der betales ligeledes 1/3 af bruttobelø-
bet i partiskat af indtægter fra andre hverv 
(domsmænd, valgtilforordnede, råd og 
nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræ-
sentanter. 

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præ-
cise retningslinjer for partiskat, herunder 
om partiskat tilfalder afdeling, region eller 
landsorganisation.

efter rotationen er påbegyndt, bestride et 
andet hverv som er omfattet af stk. 3, 4 el-
ler 5.

§ 12 PARTISKAT OG ØKONOMI 
•	 Stk. 1 Enhedslistens folketingsmedlem-
mer indbetaler partiskat svarende til den del 
af indtægten, der ligger over gennemsnit-
tet af en faglært metalarbejders løn i Køben-
havn (minus fradrag af skat og særlige udgif-
ter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem 
en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse 
med valget, kan hovedbestyrelsen i særlige 
tilfælde godkende en midlertidig reduktion 
af partiskatten. Der betales også partiskat af 
eftervederlaget som folketingsmedlem.
•	 Stk. 2 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx 
borgmestre, indbetaler partiskat svarende 
til den del af indtægten, der ligger over gen-
nemsnittet af en faglært metalarbejders løn 
i København (minus fradrag af skat og særli-
ge udgifter i f. m. hvervet). Har en fuldtidsan-
sat lokalpolitiker en betydelig indtægtsned-
gang i forbindelse med valget, kan den på-
gældende afdeling i særlige tilfælde godken-
de en midlertidig reduktion af partiskatten.

•	 Stk. 3 Tidligere folketingsmedlemmer for 
Enhedslisten og andre der på grund af til-
lidshverv i Enhedslisten modtager pensi-
on før den almindelige folkepensionsalder, 
betaler partiskat af deres politiker-pensi-
on frem til folkepensionsalderen. Det bety-
der, at hvis deres samlede indkomst inklu-
sive evt. lønindtægt eller andre pensions-
udbetalinger overstiger gennemsnittet af 
en faglært metalarbejders løn i København, 
så skal den overskydende del af pensionen, 
der vedrører tillidshvervet indbetales i par-
tiskat. 
•	 Stk. 4 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 
og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af 
bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/
lokalafdelinger hhv. Enhedslistens regiona-
le organisation Modregnes en del af indtæg-
ten i anden indkomst, betales ikke partiskat 
af denne del.

Den lokale/regionale organisation kan i 
særlige tilfælde godkende reduktion i parti-
skatten fx svarende til dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste som følge af midlertidig 
eller permanent nedsat arbejdstid.

Der betales ligeledes 1/3 af bruttobelø-
bet i partiskat af indtægter fra andre hverv 
(domsmænd, valgtilforordnede, råd og 
nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræ-
sentanter. 

Hovedbestyrelsen kan vedtage mere præ-
cise retningslinjer for partiskat, herunder 
om partiskat tilfalder afdeling, region eller 
landsorganisation.

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 Uændret

•	 Stk. 2. Partiskat
Det er ikke reguleret i vores vedtægter, at der 
også skal betales partiskat af eftervederlag, 
når man er udroteret eller stoppet som fuld-
tidsansatte lokalpolitikere valgt for Enheds-
listen. I teorien skal vores afgående social-
borgmester ifølge vedtægterne ikke betale 
partiskat af sit eftervederlag, og det har nok 
aldrig været hensigten. Det ændres ved en 
tilføjelse:
 (Indstillet af HB uden afstemning)

•	 Uændret

•	 Uændret
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•	 Økonomi og hæftelse
Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels 
af en årsmødevalgt intern revisor, dels af en 
ekstern revision, hvor revisionsselskabet ud-
skiftes mindst hvert 5 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens for-
mue.

§ 16 KONFLIKTMÆGLING 
I tilfælde af interne konflikter i lokalafdelin-
ger stiller hovedbestyrelsen hjælp og vejled-
ning til rådighed i form af konfliktmægling, 
hvis afdelingen ønsker dette.

§ 17. UDELUKKELSE 
•	 Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder En-
hedslistens formål og politiske grundlag eller 
som handler til skade for Enhedslisten, kan 
udelukkes fra Enhedslisten.
•	 Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træf-
fes af hovedbestyrelsen med 5/6 flertal. Kun 
afdelinger, afdelingsbestyrelser og Forret-
ningsudvalget kan indstille medlemmer til 
udelukkelse af Enhedslisten.

Før et medlem indstilles til udelukkelse 
skal vedkommende have oplyst hvad årsa-
gen er til at udelukkelse overvejes. Og med-
lemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt 
som skriftligt at ytre sig.
•	 Stk. 3.   Hovedbestyrelsen beslutning om 
udelukkelse kan af det pågældende med-
lem indbringes for årsmødet. Dette har ikke 
opsættende virkning.  Det udelukkede med-
lem skal senest 14 dage før årsmødet frem-
sende sin skriftlige klage. Hovedbestyrelsen 
skal senest 7 dage før årsmødet fremsende 
sin skriftlige begrundelse. Der foregår ikke 
mundtlig behandling af udelukkelsessager 
på årsmøder. Et mindretal på 20 % af de dele-
gerede kan dog kræve mundtlig behandling 
af en udelukkelsessag. Årsmødet træffer be-
slutning i sagen med almindeligt flertal.
•	 Stk. 4. Personer der tidligere er udelukket 
fra Enhedslisten kan kun genoptages i orga-
nisationen, hvis hovedbestyrelsen godken-
der dette. Beslutning herom træffes med al-
mindeligt flertal.
•	 Stk. 5. Udelukkelse fra Enhedslisten med-
fører automatisk udelukkelse fra Enhedsli-
stens udvalg og netværk. Et udelukket med-
lem kan først deltage i Enhedslistens udvalg 
og netværk efter godkendelse iht. stk. 4.
•	 Stk. 6. Udvalg og netværk kan midlertidigt 
udelukke medlemmer fra arbejdet, som ikke 
er medlemmer af Enhedslisten.

•	 Økonomi og hæftelse
Stk. 5 Enhedslistens regnskab revideres dels 
af en årsmødevalgt intern revisor, dels af en 
ekstern revision, hvor revisionsselskabet ud-
skiftes mindst hvert 5 år.

For Enhedslisten hæfter alene dens for-
mue.

  

§ 13. UDELUKKELSE 
•	 Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder En-
hedslistens formål og politiske grundlag eller 
som handler til skade for Enhedslisten, kan 
udelukkes fra Enhedslisten.
•	 Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træf-
fes af hovedbestyrelsen med 5/6 flertal. Kun 
afdelinger, afdelingsbestyrelser og Forret-
ningsudvalget kan indstille medlemmer til 
udelukkelse af Enhedslisten.

Før et medlem indstilles til udelukkelse 
skal vedkommende have oplyst hvad årsa-
gen er til at udelukkelse overvejes. Og med-
lemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt 
som skriftligt at ytre sig.
•	 Stk. 3. Hovedbestyrelsens beslutning om 
udelukkelse kan af det pågældende medlem 
indbringes for årsmødet. Dette har ikke op-
sættende virkning. Sagen skal fremsendes 
senest 14 dage før årsmødet. Det udelukke-
de medlem skal have lejlighed til at ytre sig 
såvel skriftligt som mundtligt over for års-
mødet. Årsmødet træffer beslutning i sagen 
med almindeligt flertal.

•	 Stk. 4. Personer der tidligere er udelukket 
fra Enhedslisten kan kun genoptages i orga-
nisationen, hvis hovedbestyrelsen godken-
der dette. Beslutning herom træffes med al-
mindeligt flertal.
•	 Stk. 5. Udelukkelse fra Enhedslisten med-
fører automatisk udelukkelse fra Enhedsli-
stens udvalg og netværk. Et udelukket med-
lem kan først deltage i Enhedslistens udvalg 
og netværk efter godkendelse iht. stk. 4.
•	 Stk. 6. Udvalg og netværk kan midlertidigt 
udelukke medlemmer fra arbejdet, som ikke 
er medlemmer af Enhedslisten.

•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:   
•	 NY § 16
Der kommer flere og flere sager med konflikter 
i afdelingerne. Det bør derfor indskrives i ved-
tægterne at Hovedbestyrelsen kan tilbyde 
hjælp og vejledning i form af konfliktmægling 
og at der således er andre udveje af opståede 
konflikter end udelukkelse af Enhedslisten.
(Afstemning på HB 15for/1imod/ 
3undlader)

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Stk. 3 Det foreslås at årsmødets behand-
ling af udelukkelsessager fremover skal fore-
gå skriftligt og ikke mundtligt, hvorved man 
kan undgå meget ubehagelige og offentlige 
situationer, fx hvis der er tale om en person 
med psykiske vanskeligheder. Imidlertid kan 
der også være sager om udelukkelser af po-
litiske årsager. Derfor foreslås det at et min-
dretal på 20 % af de delegerede skal kunne 
kræve en mundtlig behandling på et årsmø-
de 

•	 Uændret

•	 Uændret

•	 Stk. 6.  Ikke-medlemmers deltagelse i ud-
valg og netværk

Vedtægtsnævnet har påpeget, at der er en 
uoverensstemmelse mellem § 10, stk. 8, hvor 
det fremgår at udvalg og netværk kan invi-
tere ikke-medlemmer til at deltage i arbejdet 
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•	 Stk. 7 Udvalg og netværk kan indstille til 
hovedbestyrelsen at et medlem midlertidigt 
udelukkes fra arbejdet i udvalget/netværket. 
Før et medlem indstilles til midlertidig ude-
lukkelse af et udvalg eller netværk, skal ved-
kommende have oplyst hvad årsagen er til at 
udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal 
have lejlighed til såvel mundtligt som skrift-
ligt at ytre sig. Hovedbestyrelsen træffer af-
gørelse med 5/6 flertal. Et udelukket medlem 
kan først deltage i Enhedslistens udvalg eller 
netværk efter godkendelse iht. stk. 4.

§ 18. VEDTÆGTSNÆVN 
•	 Stk. 1 Årsmødet vælger et vedtægtsnævn 
på 3 personer, som arbejder efter en særlig 
forretningsorden, som udarbejdes af ved-
tægtsnævnet. En sådan forretningsorden 
fastlægger de nærmere retningslinjer ved-
rørende tidsfrister og andre formalia vedrø-
rende vedtægtsnævnets arbejde.
•	 Stk. 2 Fuldtidsrepræsentanter, hovedbe-
styrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke 
vælges til vedtægtsnævnet.
•	 Stk. 3 Vedtægtsnævnet er ansvarlig for 
fortolkning af vedtægterne. Medlemmer, HB, 
afdelinger og udvalg kan indbringe tvivls-
spørgsmål for vedtægtsnævnet, der også 
kan tage sager op af egen drift. Henvendel-
ser til vedtægtsnævnet skal være skriftlige 
med en tydelig afsender og en klar begrun-
delse. Vedtægtsnævnets afgørelse er bin-
dende mellem årsmøderne.

Vedtægtsnævnet fremlægger en skriftlig 
beretning til årsmøder.

§ 19. ÆNDRING AF VEDTÆGTER 
Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 50 
procent af de tilstedeværende delegerede 
stemmer for forslag til ændring af vedtæg-
terne.

•	 Stk. 7 Udvalg og netværk kan indstille til 
hovedbestyrelsen at et medlem midlertidigt 
udelukkes fra arbejdet i udvalget/netværket. 
Før et medlem indstilles til midlertidig ude-
lukkelse af et udvalg eller netværk, skal ved-
kommende have oplyst hvad årsagen er til at 
udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal 
have lejlighed til såvel mundtligt som skrift-
ligt at ytre sig. Hovedbestyrelsen træffer af-
gørelse med 5/6 flertal. Et udelukket medlem 
kan først deltage i Enhedslistens udvalg eller 
netværk efter godkendelse iht. stk. 4.

§ 14. VEDTÆGTSNÆVN 
•	 Stk. 1 Årsmødet vælger et vedtægtsnævn 
på 3 personer, som arbejder efter en særlig 
forretningsorden, som udarbejdes af ved-
tægtsnævnet. En sådan forretningsorden 
fastlægger de nærmere retningslinjer ved-
rørende tidsfrister og andre formalia vedrø-
rende vedtægtsnævnets arbejde.
•	 Stk. 2 Fuldtidsrepræsentanter, hovedbe-
styrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke 
vælges til vedtægtsnævnet.
•	 Stk. 3 Vedtægtsnævnet er ansvarlig for 
fortolkning af vedtægterne. Medlemmer, HB, 
afdelinger og udvalg kan indbringe tvivls-
spørgsmål for vedtægtsnævnet, der også 
kan tage sager op af egen drift. Henvendel-
ser til vedtægtsnævnet skal være skriftlige 
med en tydelig afsender og en klar begrun-
delse. Vedtægtsnævnets afgørelse er bin-
dende mellem årsmøderne.

Vedtægtsnævnet fremlægger en skriftlig 
beretning til årsmøder.

§ 15. ÆNDRING AF VEDTÆGTER 
Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 50 
procent af de tilstedeværende delegerede 
stemmer for forslag til ændring af vedtæg-
terne.

over for § 13, stk. 6, hvoraf det fremgår at ud-
valg og netværk kan udelukke ikke-medlem-
mer fra arbejdet midlertidigt.

HB foreslår, at man lader det være op til 
udvalg/netværk om de ønsker deltagelse fra 
ikke-medlemmer – inkl. om de skal udelukkes 
igen på et senere tidspunkt. 
(Indstillet af HB uden afstemning)
•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag:  
•	 Uændret

Kommentar til ændringsforslag: 
•	 Uændret
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9. Vedtægtsændringer

9.2 ÆF til § 2. Formål

Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et  bæredygtigt  sociali-
stisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten opfat-
ter det som en afgørende opgave at sikre samarbejde på venstreflø-
jen og samling af røde og grønne kræfter. Enhedslisten vil arbejde 
for venstrefløjsrepræsentation i Folketinget. Enhedslisten vil arbej-
de for at den kapitalistiske vækstdagsorden afløses af en solidarisk 
fordelingspolitik. 

Stillet af Peter Kjær, Skanderborg

Hovedbestyrelsen har ikke nogen indstilling.

9.3 ÆF til § 3. Medlemsskab og kontingent
Stk. 1 Man kan blive medlem af Enhedslisten ved at tilslutte sig En-
hedslistens formål og betale kontingent som fastsat af årsmødet. 
Medlemmer af andre partier er ikke medlemsberettigede.

Begrundelse
Det er modsætningsfyldt, at være medlem af 2 partier. Umiddel-
bart er der ingen partier der tillader noget sådan. Med den vækst 
Enhedslisten har oplevet er der behov for at vise, at vi også er en en-
hed. Med muligheden for medlemskab af flere partier kan Enhedsli-
sten meget nemt blive udstillet som modsætningsfyldt. Offentlig-
heden vil meget nemt kunne få indtrykket af en organisation der er 
i splid med sig selv. Samtidig er det udemokratisk, med medlemskab 
af flere partier. Grupper af medlemmer fra andre partier kan mod-
arbejde afgørelser truffet demokratisk i Enhedslisten eller fremme 
en udvikling som Enhedslistens demokratiske organer ikke har ved-
taget. 

Ved Enhedslistens start, var det muligt at være medlem af både 
Enhedslisten og de partier, der i sin tid skabte listen. Men langt de 
fleste medlemmer af partiet i dag har ikke trådt deres politiske bar-
nesko i et af de gamle partier, der stiftede Enhedslisten. Der er plads 
og skal være plads til diskussioner om politik, mål og midler, men der 
skal også træffes beslutninger og handles. Vi kæmper politisk for 
socialismen, og vi har vedtaget programmer for vel stort set alle po-
litikområder. Skal vi sikre fremgang for vores politik, er vi selvføl-
gelig nødt til at trække i samme retning alle sammen og ikke i hver 
sin retning. Det kræver loyalitet overfor demokratisk trufne beslut-
ninger.

En del medlemmer af Enhedslisten er også medlemmer af et an-

det parti/partilignende organisation. Det drejer sig bl.a. om medlem-
mer af DKP, IS og SAP.  

Man kan ikke være medlem af SAP uden at være medlem af En-
hedslisten. SAP har som formål at styrke Enhedslisten og udvikle 
den til et egentlig socialistisk parti. (Er målet ikke nået, så de kan 
nedlægge sig selv lige som VS?). Dermed udgør SAP på væsentli-
ge punkter en anden organiseret gruppe end DKP og IS, hvor det 
er muligt at være medlem uden samtidig at være medlem af En-
hedslisten.  

I DKP’s vedtægter står bl.a.: ”Beslutninger truffet af et flertal 
i et distrikt eller afdeling er bindende for alle distriktets eller af-
delingens medlemmer. Beslutninger truffet på en kongres eller af 
landsledelsen er bindende for alle medlemmer.” Der er således mu-
ligt for DKP at træffe beslutninger og fastlægge politikker, som er i 
modstrid med beslutninger og politikker, som er fastlagt i Enheds-
listen. 

Sådan forholder det sig også med IS, IS har som mål at få flere 
medlemmer af IS og ser ikke Enhedslisten men alene IS som et so-
cialistisk alternativ til en borgerlig liberal politik. Læser man deres 
hjemmeside, vil man ved selvsyn kunne konstatere, at IS mener En-
hedslisten forfølger en parlamentarisk forhandlingsvej, som en-
der blindt, og at de mener, at Enhedslistens ’enøjede parlamentari-
ske sigte vil desværre gøre Enhedslisten til en tandløs opposition’ 
(citat). Med IS er der således ikke tale om en debat mellem forskelli-
ge opfattelser af enkeltstående politiske spørgsmål, men en grund-
læggende uenighed.

Denne situation er uholdbar, hvilket er baggrunden for ovenstå-
ende forslag.

Stillet af Niels Erik Danielsen, Kalundborg, Lene Fruelund, Silkeborg, 
Flemming Gundersen, Viborg, Chr. Juhl MF, Silkeborg, Frederik Mad-
sen, Holstebro - Struer – Lemvig, Peter Engsted, Herning, Jørn Vedel, 
Herning, Peder Chr. Hvistendahl, Ringkøbing-Skjern, Peder Meyhoff, 
Favrskov, Mogens Lyngsdal, Silkeborg, Henrik Qvist, Skanderborg

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. Det fremgår klart at vedtægterne, at man skal støtte 
Enhedslistens formål for at være medlem. Der er mulighed 
for at udelukke medlemmer, der modarbejder Enhedslisten. 
Der er ikke behov for yderligere. (Stemmetal på HB-mødet: 12 
for/7 imod/0 undlader).

9.4 ÆF til § 5. Årsmødet
§ 5. stk. 2. ændres til:

Alle afdelinger har ret til min. 2 delegerede til både årsmøder og 
delegeret konferencer.
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Deltager der over 25 medlemmer i mødet, hvor valget foregår, kan 
afdelingen vælge en delegerede for hver påbegyndt 25 medlemmer, 
der deltager i mødet, udover de første 25.

Begrundelse:
At man kun kan vælge delegerede for medlemmer der deltager i val-
get. Samt at få reduceret antallet af deltager i årsmødet, så der bli-
ver tid til mere end de et minuts taler der er forberedt hjemmefra.

Stillet af Jørgen Bodilsen, Helsingør.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. (Indstillet af HB uden afstemning).

9.5 ÆF til § 5. Årsmødet
§5 stk. 3 ændres til:

”Hvis der er kampvalg benyttes samme valgmetode som ved valg 
af hovedbestyrelsen.” 

Begrundelse: 
Det er vigtigt at proceduren for valg af delegerede sikrer at delega-
tionen afspejler eventuelle politiske uenigheder i lokalafdelingerne 
ligesom der bør være en ordentlig kønsfordeling. For at sikre det-
te er en løs hensigtserklæring imidlertid ikke et ordentligt værktøj. 
Forslaget er en tilbagerulning til tilstanden indtil Årsmødet 2013 
hvor den nugældende formulering blev vedtaget som en del af for-
slag 8.1.4 ”juridiske præciseringer som følge af praksis”.

Denne ændring kunne imidlertid ikke siges at være en indskriv-
ning af praksis. Det var en nyskabelse at erstatte en bestemt valgme-
tode som netop har til hensigt at ”sikre at de delegerede repræsente-
rer både flertal og mindretal i afdelingen” med en løs bestemmelse om 
at afdelingerne skal arbejde herfor. Dette er en svækkelse af den ga-
ranti for repræsentativitet der lå i tidligere bestemmelse. Ændringen 
blev slet ikke begrundet af HB og forslagsstillerne kan ikke se nogen 
grund til at denne garanti skulle svækkes. Det er vigtigt at der er fa-
ste regler for hvordan vi sikrer at årsmødet er repræsentativt.

”En-over-halvdelen”-valgmetoden er muligvis ikke perfekt, men 
så længe den er god nok til valg af HB, der ligesom årsmødet skal re-
præsentere forskellige holdninger i partiet, må den også være god 
nok til valg af delegerede.

Stillet af Asger Ømann, Østerbro, Helge Bo Jensen, Albertslund, Jean 
Thierry, Nordvest, Jeanne Toxværd, Gentofte, Marianne Rosenkvist, 
Amager Vest, Bodil Marie Garde, Albertslund, Jakob Lausch Krogh, Al-
bertslund, Sofie Garde, Albertslund, Johan Keller, Gladsaxe, Vibeke 
Syppli Enrum, Svendborg.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til forsla-
get. Den tidligere formulering af vedtægterne, som forslags-
stillerne ønsker at genindføre, var uklar. Det er ikke til at 
læse, om der menes kønskvotering, sikring af mindretal der 
udgør mindst en 25’ende del eller en bestemt afstemnings-
metode. Dertil kommer, at der er meget stor forskel på, om 
man i en afdeling skal vælge to delegerede eller tyve.( Stem-
metal på HB-mødet: 14 for/5 imod/1 undlader).

9.6 ÆF til § 6. Hovedbestyrelsen (HB)
Stk. 1 Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt 
på årsmødet. 10 er valgt ved urafstemning i de 10 storkredse. Valget 
organiseres af de 5 regionsbestyrelser. Hovedbestyrelsen fastlæg-
ger hvornår valgene afvikles. De resterende 15 vælges på årsmødet.

Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i ho-
vedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

Begrundelse:
Enhedslisten er vokset voldsomt gennem de senere år. Vi har af-
delinger i de fleste af landets kommuner, og med kommunal- og re-
gionsrådsvalget i november, er vi nu også repræsenteret i de fle-
ste byråd og alle regionsråd. Vores organisering bærer dog fortsat 
præg af at vi er et lille parti, med medlemsmæssig tyngde i de store 
byer. Der er brug for en decentralisering af partiet for at sikre enhe-
den i partiet. Med repræsentation i mange byråd vil fokus i Enheds-
listens afdelinger uvægerligt være nødt til at flytte sig lidt. Der vil 
komme ’mere praktisk politik’ på dagsordenerne rundt omkring. Det 
er vigtigt, at vi fastholder vores lokalpolitiske arbejde på Enhedsli-
stens politiske fundament. Der er derfor også brug for at bringe po-
litik udefra ind i HB og ikke udelukkende bringe politik fra HB ud. Re-
gionalt valgte kan fungere som et dynamisk led mellem de lokale og 
centrale dele af vores parti.

Stillet af Lene Fruelund, Silkeborg ,Frederik Madsen, Holstebro - 
Struer – Lemvig,Peter Engsted, Herning, Jørn Vedel, Herning, Peder 
Meyhoff, Favrskov, Mogens Lyngsdal, Silkeborg, Henrik Qvist, Skan-
derborg.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej. Hovedbe-
styrelsen vil i den kommende periode drøfte organisatio-
nens opbygning, herunder om der er behov for at ændre på 
sammensætningen af og valget af Hovedbestyrelsen. Men 
det kræver grundigere overvejelser og debatter. Herunder i 
forhold til mindretalsbeskyttelse, kontakten til folketings-
gruppe, de nye repræsentanter i KL og Danske Regioner, i 
fagbevægelse m.v. (Stemmetal på HB-mødet: 14 for/3 imod/3 
undlader).

9.7 NY § 11. Ansatte
Der tilføjes en ny paragraf 11: Ansatte. (De efterfølgende paragraf-
fer tilrettes herefter således, at den nuværende paragraf 11 bliver 
til paragraf 12 etc.)

Stk. 1 Enhedslistens ansatte skal være medlemmer, og skal have 
været det mindst ½ år forinden ansættelsen.

stk. 2. Ansatte aflønnes til Enhedslistens enhedsløn svarende til 
gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København.

Begrundelse:
Antallet af ansatte i Enhedslisten er vokset pga. medlemstilgangen 
i partiet. Derfor giver det mening, at få den nuværende praksis mht. 
aflønning skrevet ind i vedtægterne. Det er og skal fortsat være vig-
tigt for Enhedslisten med enhedsløn.

Ligeledes er det vigtigt, at de mennesker, som i det daglige arbej-
der lønnet for at fremme Enhedslistens sag, også personligt kan stå 
inde for Enhedslistens politiske ståsted. Derfor skal det selvfølge-
lig også stå i vedtægterne, at ansatte er medlem af Enhedslisten. 
Samtidig skal Enhedslisten også sikre sig imod, at ansatte kun mel-
der sig ind i Enhedslisten for at få et job. Et krav om ½ års medlem-
skab giver denne garanti, men sikre på den anden side også, at med-
lemmer efter ganske kort tids medlemskab kan søge ansættelse i 
Enhedslisten.

Stillet af Helge Bo Jensen, Albertslund, Asger Ømann, Østerbro, Bo-
dil Garde, Albertslund, Marianne Rosenkvist, Amager Vest, Jeanne 
Toxværd, Gentofte, Sofie Garde, Albertslund, Jean Thierry, Nordvest, 
Allan Krautwald, Svendborg, Jakob Lausch Krogh, Amager Vest, Jo-
han Keller, Gladsaxe.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. (Stemmetal på HB-mødet: 15 for/4imod/1undlader). I 
øvrigt henvises til at HB har stillet et delvist identisk forslag.
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9.8 ÆF til § 7. Urafstemning 
Politiske spørgsmål kan afgøres ved urafstemning. Et årsmøde, ho-
vedbestyrelsen eller 10 procent af medlemmerne kan sætte et po-
litisk spørgsmål til urafstemning. Beslutninger truffet ved uraf-
stemning kan dog efterfølgende ændres af et årsmøde. Stemmeaf-
givelse ved urafstemning skal altid finde sted på medlemsmøder i 
afdelingen. skal ske elektronisk. Medlemmer uden registreret mai-
ladresse kan dog stemme pr. postet brev.

Begrundelse:
Ved opstillingen af kandidater til borgerrepræsentationen i Køben-
havn. og opstillingen af kandidater til regionsrådet i Region Midt-
jylland blev der foretaget elektronisk urafstemning blandt med-
lemmerne. I begge tilfælde var stemmeprocenten markant høje-
re, end man kunne have opnået ved en urafstemning foretaget på 
et medlemsmøde. Det er principielt godt at give så mange medlem-
mer som muligt indflydelse på de valg, der skal foretages og de be-
slutninger, der skal træffes. Vi har da også set en tendens til, at af-
delinger for at give flest mulige medlemmer mulighed for at afgive 
deres stemme til top-10 afstemningen, vælger at holde endog me-
get lange ’medlemsmøder’. Enhver ved, at der i realiteten ikke er tale 
om et medlemsmøde af sædvanlig karakter, men at der sidder ty-
pisk to repræsentanter fra bestyrelsen, i et halvt eller et helt døgn 
for at tage imod stemmer fra afdelingens medlemmer. Digitaliserin-
gen har vundet indpas på mange andre områder i Enhedslisten, og 
for at give de stadigt flere medlemmer en reel mulighed for at afgi-
ve deres stemme i forbindelse med valg eller stillingtagen til andre 
spørgsmål foreslår vi, at urafstemninger fremover foretages digi-
talt. Teknikken er til stede og den er som sagt afprøvet med succes 
i København og region Midtjylland. De få medlemmer, der ikke måt-
te være på nettet kan, som det skete ved de ovennævnte urafstem-
ninger, få tilsendt et postbaseret brev med en stemmeseddel og en 
returkuvert.

Stillet af Lene Fruelund, Silkeborg, Søren Egge Rasmussen, Århus, 
Frederik Madsen, Holstebro - Struer – Lemvig, Peter Engsted, Her-
ning, Jørn Vedel, Herning, Peder Meyhoff, Favrskov, Mogens Lyngs-
dal, Silkeborg, Henrik Qvist, Skanderborg.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. HB har selv stillet et forslag til vedtægtsændring om, at 
HB beslutter, hvordan en urafstemning skal gennemføres. 
Det giver mulighed for at anvende forskellige afstemnings-
former, afhængigt af indholdet af urafstemningen og de tek-
niske muligheder. (Indstillet af HB uden afstemning).

9.9 ÆF til § 8. Folketingskandidater, stk.1
Sidste afsnit, 1. punktum ændres således:
Ved urafstemningen kan hvert medlem stemme på op til et antal 
kandidater, som HB fastlægger på sit sidste møde forud for uraf-
stemningen – dog mindst 10 kandidater. HB fastsætter antallet af 
kandidater, der kan stemmes på, til det antal, som den seneste væg-
tede vælgerprognose tildeler Enhedslisten ved et kommende folke-
tingsvalg.

Begrundelse:
Medlemmerne skal ved deres stemmeafgivning kunne sammen-
sætte en ”hel” folketingsgruppe - både når det går op og ned. 
Hvis der er udsigt til flere mandater (som nu), giver det plads til 
at stemme både på kontinuitet og fornyelse, hvis det peger på til-
bagegang, plads til at pege på, hvem man synes, bedst kan ”und-
væres”.

Det vil samtidig gøre det vanskelligere for mindre grupper af En-
hedslistens medlemmer at fremme en bestemt kandidat, idet flere 

afgivne stemmer i alt – alt andet lige - kræver flere stemmer for at 
”slå igennem” ved urafstemningen.

Stillet af Henning Hyllested, Esbjerg.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. Hovedbestyrelsen har selv stillet et forslag om at der 
kan stemmes på maksimalt det antal der skal vælges. (Ind-
stillet af HB uden afstemning).

9.10 ÆF til § 8. Folketingskandidater
Stk. 1, om urafstemningen ved valg af folketingskandidater.
Næstsidste sætning i stk. 1 ændres til:

”Ved urafstemningen kan hvert medlem stemme på mindst halv-
delen og højst det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen har 
fastlagt til valg på årsmødet.”

Begrundelse:
Bestemmelsen om at hvert medlem kan stemme på op til 10 kandi-
dater i urafstemningen stammer fra den tid, hvor man på årsmødet 
faktisk valgte en ”Top 10”. Dengang kunne man altså stemme på det 
antal kandidater, som skulle vælges på årsmødet.

Med årene er antallet af valgte folketingskandidater og stedfor-
trædere på årsmødet vokset. Ved årsmødet i 2013 blev der således 
valgt 21 kandidater, men man kunne stadig kun stemme på 10 kan-
didater ved urafstemningen. 

Det er problematisk af flere grunde:
1) Det kan betyde en høj grad af tilfældighed i urafstemningsre-

sultatet, når man når ned omkring nr. 15 og derunder. Til trods for 
dette, og selv om resultatet kun er vejledende, anvendes placerin-
gen i urafstemningen ofte som et tungtvejende argument ved sam-
mensætning af den endelige kandidatliste.

2) Det er problematisk, fordi det kan give et misvisende billede af 
kandidaternes opbakning blandt medlemmerne.   F.eks. havde 9 ud 
af de 21 valgte kandidater på årsmødet i 2013 fået under 18% af de 
afgivne stemmer i urafstemningen. Det er umuligt at afgøre, om de 
lave stemmetal skyldes et bevidst fravalg af disse kandidater, eller 
om de havde fået større opbakning hvis der havde været mulighed 
for at stemme på flere kandidater.

3) I en tid med en folketingsgruppe på 12 medlemmer, og udsigt til 
endnu flere, er det urimeligt, at man som medlem ikke har mulighed 
for at vise sin opbakning til de valgte, uden af afstå fra at få indfly-
delse på nye, kommende spidskandidater.

Når man kun kan stemme på under halvdelen af det antal, som 
skal vælges, vil mange stemme på dem de er mest sikre på eller ken-
der bedst. Vi mener, at man som medlem skal tage ansvar for at sik-
re en bred liste i forhold til geografi, fag, køn, osv. Derfor skal man 
have mulighed for stemme på det fulde antal, som skal vælges – og 
på mindst halvdelen af dette antal.

Stillet af Afdelingsledelsen i Gladsaxe afdeling.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. Hovedbestyrelsen har selv fremsat forslag om at man 
kan stemme på maksimalt det antal kandidater, der skal væl-
ges.(Stemmetal ved HB-mødet: 14 for1 imod/5 undlader).

9.11 ÆF til § 8. Folketingskandidater
Stk. 4 Partiskift ændres til:

Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg forplig-
ter sig til at ved opnået valg at udtræde af den parlamentariske for-
samling, de er valgt til, hvis de ikke længere er medlem af Enheds-
listen. Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer 
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tager deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, mod-
tages andre partiers mandater heller ikke som Enhedslistemanda-
ter. Det er derfor heller ikke muligt at optage medlemmer i Enheds-
listen, der sidder i byråd, regionsråd eller i folketinget på et andet 
mandat end Enhedslistens.

Begrundelse:
Enhedslisten modtager ikke andre partiers mandater. Dette må også 
betyde at personer der er valgt på et andet mandat end Enhedslisten 
ikke kan beholde mandatet ved indmeldelse i Enhedslisten.

Stillere af Lars Nielsen, Brønshøj-Vanløse, Karina Vestergaard Mad-
sen, Østerbro, Charlotte Lund, Vesterbro, Morten Kabell, Christians-
havn, Mikkel Warming, Sydhavn

Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til dette forslag. (Stemme-
tal ved HB-mødet: 14 for/2 imod/ 4 undlader).

9.12 ÆF til § 8. Folketingskandidater
Ny stk. 7: Ikke dobbeltmandater

”Enhedslisten har ikke dobbeltmandater, så den samme per-
son kan på et givent tidspunkt kun være enten Folketingsmedlem, 
Kommunalbestyrelsesmedlem eller Regionsrådsmedlem for En-
hedslisten”.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til dette for-
slag. Hovedbestyrelsen har stillet et forslag om at man ikke 
må have dobbeltmandater. Med en mulighed for dispensati-
on, der ikke ligger i dette forslag. Der er fx brug for dispensa-
tion, hvis et byrådsmedlem i to uger skal ind som suppleant i 
folketinget. (Indstillet af HB uden afstemning).

9.13 ÆF til § 10. Udvalg og netværk
I §10 stk.6 efter ” Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sen-
de udspil samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg 
og netværk”, tilføjes følgende pinde:
•	 Hvert udvalg og netværk skal have en ansat eller et folketings-

medlem tilknyttet hvis det finder det hensigtsmæssigt.
•	 I ansættelsesprocessen af politiske og faglige sekretærer skal re-

levante udvalg og netværk inddrages.

Begrundelse:
I Enhedslisten er vi stolte af vores medlemsdemokrati, og det er livs-
nødvendigt for partiet at vi løbende er opmærksomme på at styr-
ke det. Især i den seneste tid hvor Enhedslisten lykkeligvis har fået 
mange flere medlemmer, er medlemsdemokratiet kommet under 
pres. Vores udvalg og netværk er et vigtigt element i dette, da de 
er politikudviklende organer, der bl.a. virker som bindeled mellem 
valgte og medlemmer. For at Enhedslisten bliver ved med at være 
et politisk alternativt, er det vigtigt at vi også organisatorisk hele 
tiden udbygger vores medlemsinddragende struktur. Derfor er det 
essentielt at styrke udvalg og netværks indflydelse på, og tilknyt-
ning til, landsorganisationen.

Stillet af Asger Ømann, Østerbro, Marianne Rosenkvist, Amager 
Vest, Bodil Garde, Albertslund, Helge Bo jensen, Albertslund, Ja-
kob Lausch Krogh, Amager Vest, Jean Thierry, Nordvest, Jeanne Tox-
værd, Gentofte, Sofie Garde, Alberslund, Jakob Lausch Krogh, Amager 
Vest, Hans Jørgen Vad, Århus, Vibeke Nielsen, Nørrebro Park, Lene 
Rygaard Jessen, Albertslund, Margit Kjeldgaard, Helsingør, Mogens 
Duclos Julsdorf, Slagelse.

Hovedbestyrelsen indstiller, at der stemmes nej til forslaget. 
Det er en meget stor ændring af prioriteringerne af ansat-
teressourcer, såfremt ansatte frem over skal tilknyttes ud-
valg og netværk. Det vil have store konsekvenser for hvilke 
andre opgaver, der så ikke længere skal udføres af de ansat-
te. Det er hovedbestyrelsen, der er arbejdsgiver for de ansat-
te og derfor nedsætter ansættelsesudvalg. Der skal ved an-
sættelsen tages hensyn til alle de opgaver en ny ansat skal 
løse og den sammenhæng, de skal indgå i. Ikke kun opgaver i 
forhold til udvalg og netværk. (Stemmetal ved HB-mødet: 14 
for/5 imod/1 undlader).

9.14 ÆF til § 11. Rotation
§11 om rotationsordning:

§11 Stk. 3 ændres til: Medlemmer af Folketinget kan ikke opstille 
til urafstemning ved årsmødet efter deres ellevte år i Folketinget.

§11 Stk. 4 ændres til: Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. 
borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter tre 4-årsperioder.

§11 Stk. 6 konsekvensrettes i fh. hertil.

Begrundelse:
Enhedslisten bør udvide muligheden for at fastholde den samlede 
erfaringsmasse, der gennem de senere år er opbygget i partiets re-
præsentation i Folketinget og i det kommunale system. 

Derfor foreslår vi en forlængelse af tidsperioderne i forhold til det 
nuværende rotationsprincip. 

Det tager tid at opbygge parlamentarisk erfaring og gode kon-
taktnet. Med udsigt til yderligere fremgang for Enhedslisten bli-
ver det endnu vigtigere at give de nyindvalgte gode muligheder for 
samarbejde med erfarne kræfter gennem en længere periode, for at 
sikre at den opnåede fremgang også omsættes til størst mulig poli-
tisk indflydelse både landspolitisk og lokalpolitisk.

Stillet af Jørgen Knudsen, Elsebeth Jørgensen, Lisbeth Pieszak, Steen 
Mikkelsen og Nanna Rask, Svendborg.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til dette 
forslag. (Indstillet af HB uden afstemning).

9.15 ÆF til 11. Rotation
Forslag om karenstid

”Karenstiden i rotationsordningen ændres fra to til tre år.”

Begrundelse:
Folketingsmedlemmer får ventepenge i to år, så hvis det skal und-
gås, at nogen kan komme til at sidde to rotationsperioder og hele 
den mellemliggende karenstid på løn fra Folketinget, så skal ka-
renstiden sættes op til tre år.

Stillet af Jean Thierry, Nordvest.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at der stemmes nej til dette 
forslag. (Stemmetal ved HB-mødet: 13for/5imod/2undlader).





Tidsplan for Årsmødet
3. februar 2014 kl. 12.00
Frist for indsendelse af ændringsforslag til principprogrammet, samt deadline for opstilling  
til urafstemning.(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)

15.-16. februar 2014 
HB kan indarbejde ændringsforslag i udkastet til Principprogram (forslag 1) og udsender i slutningen  
af februar et nyt udkast til medlemmerne

17. februar 2014 kl. 12.00
Frist for alle ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag, samt endelige frist for opstilling  
til Hovedbestyrelsen. (Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)

12.-20. februar 2014 
Møder i afdelingerne med valg af delegerede til delegeretkonferencen

21. februar 2014 kl. 12.00
Frist for tilmelding af delegerede til delegeretkonferencen

9. marts 2014
Delegeretkonference

31.marts 2014 kl. 12.00
Frist for tilpassede ændringsforslag til HBs reviderede udgave af forslag 1samt frist for ændringsforslag 
til øvrige forslag 2, 3 og 4, som delegeretkonferencen sender videre til årsmødet.

31. marts – 10. april 2014
I denne periode har afdelingerne møder med delegeretvalg og urafstemninger. 

11. april kl. 2014 kl. 12.00
Frist for indlevering af urafstemningsresultater samt tilmelding af delegerede og suppleanter.
Frist for opstilling til Rød Fonds bestyrelse, vedtægtsnævnet og kritisk revisor.
(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)

13. maj 2014 kl. 12.00
Sidste frist for ændringsforslag til denne forretningsorden og ændringsforslag til dagsorden.
(Fremsendes til aarsmoede2014@enhedslisten.dk)

16. maj 2014 kl. 18.30
Sidste frist for at opretholde, at ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen, 
sættes til afstemning. Sidste frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalelser  
(som udleveres ved indskrivning). Ændringsforslag indleveres ved dirigentbordet.

17. maj 2014 kl. 22.00
Sidste frist for alternative forslag til kandidatliste (spidskandidater til Folketinget).  
Kandidatudvalgets forslag præsenteres lørdag eftermiddag mellem kl. 17.15-18.30.


