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Velkommen til Årsmødet

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDET
Igen må vi holde et digitalt årsmøde. Det er ærgerligt, at vi heller ikke i år kan mødes fysisk med gode kammerater fra hele
landet. På trods af svære omstændigheder og problemer undervejs forløb det digitale årsmøde i 2020 samlet set godt. I år har
organisationen haft længere tid til at forberede den digitale afvikling og nogle ting er ændret ud fra sidste års erfaringer. Og så
har de fleste af os øvet os meget mere i digitale møder, som nu
har været et grundvilkår for at mødes i rigtig lang tid.
Det er centralt i Enhedslisten, at vi kan have åbenhjertige og
grundige debatter på årsmødet, og de politiske bølger skal
kunne gå højt. Samtidig er det noget andet at mødes over skærmen end at være sammen fysisk. Selvom meget går igennem, er
det sværere at aflæse toneleje, kropssprog og stemning. Nogle
delegerede sidder alene derhjemme, hvor man ikke kan vende
sine oplevelser med andre deltagere. Derfor er det ekstra vigtigt
at være opmærksom på, at vi møder hinanden med åbenhed,
respekt og omsorg, og at vi går efter bolden, når vi debatterer.
I år har vi erfaringen fra sidst, og vi har tre dages årsmøde, som
vi plejer. Hovedbestyrelsen lægger derfor op til et fuldt årsmødeprogram med behandling af både politisk delprogram, indkomne forslag og vedtægter, så vi som parti kan få afklaret de
spørgsmål, der nu har ventet i flere år. Hovedbestyrelsen har til
gengæld ikke sat arbejdsplan på dagsordenen. Vi lægger dermed op til at videreføre den gældende arbejdsplan. Samtidig giver det mere tid til behandlingen af de andre sager, ekstra tid
som vi har lært er en nødvendighed ved den digitale form.

Senest har regeringen foreslået endnu en liste, som vil tredoble
antallet af beboere i almene boliger, der er omfattet af særlige
krav. Den nye liste går endnu længere end de tidligere. Den angriber mennesker med anden etnisk baggrund endnu hårdere
end tidligere, men den skærper også kravene til indkomst markant, så man nogle steder vil skulle tjene over 23.000 kr. om måneden for ikke at blive anset for uønsket.
De almene boliger skulle netop være for alle, men der bliver
flere og flere begrænsninger. Samtidig stiger boligpriserne så
voldsomt i de store byer, at mange bliver udelukket fra at købe
en bolig. I landdistrikterne bliver det til gengæld sværere at
købe en bolig, fordi kreditforeningerne ikke vil låne ud, hvor prisen risikerer at falde. Udviklingen betyder, at nogle få kan tjene
store summer på spekulation, mens alt for mange har svært ved
at skaffe en bolig, der er til at betale.
Der er brug for Enhedslistens politik og for alle jer, der kæmper
for den!
Rigtig godt årsmøde.

Kammeratlig hilsen
Lisbeth Torfing, Enhedslistens Forretningsudvalg

Et boligpolitisk delprogram er på dagsordenen i år, og det er
ikke et øjeblik for tidligt. Boligen er en menneskeret, men det
bliver sværere og sværere at få en god bolig. De almene boliger
er under voldsomt pres. Gennem en række forskellige lister
stemples beboerne som forkerte, boligforeningerne bliver tvunget til at sortere i, hvem der må flytte ind, og en stor mængde
almene boliger står til nedrivning, selvom de ikke fejler noget.
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Guide til Årsmødet

GUIDE TIL ÅRSMØDET
Årsmødet er Enhedslistens øverste myndighed og stedet, politik
og organisationens udvikling skal diskuteres og afgøres. Det er
også en lang række traditioner og procedurer, som godt kan
være lidt uoverskuelige, hvis ikke man har prøvet det før. Vi bringer her en kort guide til nye og andre, som kan ruste dig lidt
bedre til årsmødet. Ellers må du endelig spørge.

Generelt om forslag
Der vil være Indkomne forslag Hovedbestyrelsen indstiller ikke
skal behandles. På den måde er der bedre tid til at diskutere de
andre forslag. Delegerede, der ønsker at opretholde oprindelige
forslag som hovedbestyrelsen indstiller ikke skal behandles, skal
meddele dette til infobod21@enhedslisten.dk senest lørdag d.
22. maj kl. 9.00.

Konstituering
Selve årsmødet begynder med konstitueringen. Her fremlægger
dirigenterne deres plan for afvikling af årsmødet. Alle medlemmer kan stille forslag om en anden/ændret dagsorden og forretningsorden (sidste frist 6. maj kl. 12). Hvis der er kommet ændringsforslag til dagsordenen, så er det under konstitueringen,
at vi tager stilling til dette. Konstitueringen kan godt være lidt
forvirrende den første gang, da det handler en del om procedurer. Det skal afklares hvad der skal diskuteres og spillereglerne
for mødet. Resten af mødet skal nok komme til at handle mere
om politik, så bare hæng i eller spørg dem ved siden af om
hjælp.

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

Delprogram og hovedforslag
Lørdag efter beretningsdebatten tager vi fat i det Boligpolitiske
delprogram. Og søndag tager vi fat på årsmødets hovedforslag,
nemlig Organisatorisk Hovedforslag. Dirigenterne forklarer løbende, hvordan det foregår. Ved uenigheder vil der komme folk
på talerstolen, som taler hhv. for og imod et givent ændringsforslag. Derefter kommer andre på talerstolen for at give deres
vinkel på det og til sidst stemmer vi om det. Du er selvfølgelig
også selv velkommen på talerstolen.
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Kandidatudvalg og kandidatlister
Kandidatudvalget består af en repræsentant fra hver storkreds
og 2 repræsentanter fra hovedbestyrelsen. Det er regionerne
der er ansvarlige for at udpege en repræsentant. Kandidatudvalget skal mødes fredag aften inden Årsmødet, så det er vigtigt
at valget er sket inden årsmødet går i gang. Kandidatudvalget
vil præsentere sin liste lørdag eftermiddag.
Alle kan fremsætte en kandidatliste. Har du forslag til en alternativ liste, kan du indlevere dit forslag via kandidat21@enhedslisten.dk frem til den deadline søndag d. 23. maj kl 21. Det er en
stor fordel først at have talt med både de berørte kandidater og
så mange delegerede som muligt, så man bliver helt skarp på
svagheder og styrker i ens forslag. Søndag stemmer vi om de
indkomne kandidatlister.

Til sidst – et godt tip
Overvejer du at sige noget på talerstolen, så skriv dig på talerlisten, så snart der åbnes for debat. Talerlisten lukkes ofte hurtigt,
og du har mulighed for at trække dig igen. Man skriver sig på talerlisten ved at udfylde en af de sedler der ligger på bordene og
aflevere dem til den lokale mødeleder.

God fornøjelse!

Praktiske informationer

PRAKTISKE INFORMATIONER
Tid og sted

Årsmødepapirer

Årsmødet ligger i weekenden 22., 23. og 24. maj 2021 (i Pinsen).
Det kommer til at foregå ligesom i 2020. Det vil sige, at årsmødet afvikles digitalt via Zoom, og deltagerne sidder sammen
med deres afdelinger. Som delegeret/suppleant skal du derfor
sammen med de andre fra din afdeling finde ud af, hvor I skal
sidde henne. Årsmødet starter lørdag den 22. maj, kl. 10.00.

Dette årsmødehæfte skal du medbringe til årsmødet. Derudover vil du få Årsmødehæfte 2 tilsendt. Det lægges på hjemmesiden, så snart det er færdig - og alle deltagere vil få en mail
med det også. Årsmødehæfte 2 indeholder eventuelle ændringsforslag til de forslag, som er i dette hæfte.

Rejserefusion
Indskrivning
Indskrivningen foregår online, og derfor kan du indskrive dig
hjemmefra allerede, når du modtager indskrivningslinket. Indskrivningen åbnes kl. 7.00 lørdag morgen og lukkes kl. 9.00. Derfor
skal du inden kl. 9.00 have meldt din deltagelse og bekræftet, at
du deltager i årsmødet. Det er vigtigt for, at din stemmenøgle til
afstemningerne bliver aktiveret.

Der ydes ikke rejserefusion til Årsmødet 2021, da du skal sidde
sammen med din egen afdeling - og det derfor ikke vil opfylde
kravene til at kunne få rejserefusion.

Har du spørgsmål?
Så skriv en mail til pernille.k@enhedslisten.dk

Mad og drikke
I skal selv sørge for forplejningen i jeres afdeling til Årsmøde
2021, fordi Landskontoret ikke opkræver deltagergebyr. Derfor
skal I aftale med jeres afdeling, hvor mange penge, der kan bruges på forplejning til weekenden.
Sørg for, at der er god og nærende mad, men også noget sødt til
hele weekenden, så I kan holde jer kørende hele weekenden.

Corona retningslinjer
Vi opfordrer til, at I følger de gældende corona retningslinjer på
tidspunktet for årsmødet. Derfor skal I holde øje med, hvad
myndighederne melder ud. Derudover opfordrer vi til at følge de
retningslinjer, som vi har fulgt det seneste år:
· Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
· Host eller nys i dit ærme.
· Undgå håndtryk, kindkys og kram
– begræns den fysiske kontakt.
· Vær opmærksom på rengøring – ryd op efter dig selv.
· Hold afstand og bed andre tage hensyn.
Hvis du er syg eller har symptomer skal du melde afbud og lade
en suppleant overtage posten som delegeret.

Årsmøde 2021
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Forslag til dagsorden

FORSLAG TIL DAGSORDEN
LØRDAG D. 22. MAJ

MANDAG D. 24. MAJ

07.00 - 09.00: Indskrivning (digitalt)
09.00 - 10.00:	Deltagere laver kaffe og gør klar til at deltage i
ÅM/Storkredsene mødes i lokalerne til hybridmødet
10.00 - 10.30:	Introduktion til hybridt årsmøde/det digitale
årsmøde
10.30 - 11.30:	Velkomsttale og konstituering ved Peder Hvelplund
11.30 - 13.00:	1. Den politiske situation og beretning
Hovedbestyrelsens ved Lisbeth Torfing
Folketingsgruppens ved Mai Villadsen
EUPs ved Nikolaj Villumsen
13.00 - 14.30: Frokost + møde i storkredse om kandidatlister
14.30 - 16.00: 1. Fortsat - Den politiske situation og beretning
Afstemning om HB’s beretning
16.00 - 16.15: Pause
16.15 - 19.15: 2. Boligpolitisk delprogram
Fremlæggelse af forslaget ved Jean Thierry
19.15:
Tak for i dag

09.00 - 09.15: Godmorgen og velkommen tilbage
09.15 - 09.45:	6. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk
revisor
09.45 - 10.45: 7. Regnskab og budget
Fremlæggelse ved Benny Dall
10.45 - 11.00: Hilsningstale
11.00 - 11.30:	Præsentation af alternative kandidatlister,
(eventuel) debat og valg af kandidatliste
11.30 - 12.00: Præsentation af resultater for valg
12.00 - 12.15: Afslutning med tale

SØNDAG D. 23. MAJ
09.00 - 09.15: Godmorgen og velkommen tilbage
09.15 - 09.30:	Præsentation af kandidatudvalgenes kandidatlister til FT
09.30 - 09.45: Hilsningstale
09.45 - 11.45: 3. Indkomne Forslag
11.45 - 12.00: Hilsningstale
12.00 - 13.00: Frokost
13.00 - 16.00: 4. Organisatorisk Hovedforslag
	Fremlæggelse af forslaget ved Mathilde Vinther
og Trine Simmel
16.00 - 16.15: Pause
16.15 - 18.45: 5. Vedtægter
18.45:
Tak for i dag
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Forslag til forretningsorden

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
1. Dirigenter
Årsmødet vælger seks dirigenter til at lede mødet. Dirigenterne
starter med at konstatere, hvor mange stemmeberettigede der
er til stede.
Ved årsmødets start fremlægger landskontoret til dirigenterne
en liste over, hvem der er valgt som delegerede i overensstemmelse med vedtægternes retningslinjer for valg af delegerede. I
tvivlstilfælde afgør forsamlingen – alle der betragter sig som
delegerede – sagen ved almindeligt flertal.

· Der føres tre talerlister:
Kvinder føres på den ene, mænd på den anden og non-binære
på den tredje. Så vidt muligt vælges talerne på skift fra de tre lister. Taletiden til non-binære tages fra mandelisten. Dirigenterne
kan holde en af listerne længere åben, hvis fordelingen er skæv.
· Hvis listerne er meget ulige, har dirigenterne mulighed for at
tildele taletiden, så alle bliver repræsenteret gennem hele debatten. F.eks. med to mænd for hver kvinde.
· Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke taletiden.

2. Mødets beslutningsdygtighed
Mødet suspenderes, hvis mere end 10% af de indskrevne delegerede falder ud pga. tekniske problemer. En beslutning om at suspendere mødet forudsætter, at de delegerede, der har tekniske
problemer med at deltage i mødet, aktivt har gjort opmærksom
på dette over for dirigenterne. Mødet genoptages, når de tekniske problemer er løst, således at 90 % igen er online.
Henvendelsen om teknisk nedbrud sker til SMS: 2239 5253. I henvendelsen skrives også hvor mange delegerede der er omfattet
af nedbruddet. Nedbruddet er først registreret, når de pågældende har fået beskeden “modtaget” retur.
Dirigenterne skal informere forsamlingen om, hvor mange delegerede, der ikke kan deltage på grund af teknisk nedbrud.
Hvis dirigenterne i forbindelse med tekniske nedbrud skønner,
at årsmødets dagsorden ikke kan gennemføres, kan de aflyse de
resterende punkter, bortset fra godkendelse af beretning, valg
af HB, valg af vedtægtsnævn, Rød Fonds bestyrelse og interne
revisorer, der gennemføres som elektroniske afstemninger. Afstemningerne forlænges om nødvendigt til tirsdag kl. 12.00. Dirigenterne har ansvaret for at igangsætte dette og årsmødet afsluttes med disse skriftlige afstemninger. Spidskandidatlisten fra
2020 anvendes i så fald frem til næste årsmøde.

3. Taletid og talerliste
· Delegerede og suppleanter har taleret på årsmødet.
· Hovedbestyrelsen, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, vedtægtsnævnet og Rød Fonds bestyrelse samt dirigenter har desuden taleret.
· Taletiden i plenum er som udgangspunkt 2 minutter.
· Personer med talehandicap tildeles 1 minut ekstra.
· Førstegangstalere sættes øverst på talerlisten.
· Dirigenterne kan foreslå kortere taletid, hvis det skønnes nødvendigt (dog kan taletiden aldrig sættes til mindre end 1 minut).
· Dirigenterne kan desuden tildele indledere længere taletid.
· Opskrivning til talerlisten sker via en zoom chat direkte til dirigenterne. Chatten er ikke synlig for andre end den centrale
mødeledelse. Det er den lokale mødeleder der skriver talere
på i chatten. Deltagere der deltager individuelt fra egen PC,
skriver sig selv på.
· Alle deltagere har et deltagernummer som angives når man
ønsker at komme på talerlisten. Der skal således hverken skrives navn eller afdeling.

4. Afstemninger og valg
· Inden start på større afstemningsrunder foretager dirigenterne
en optælling af hvor mange delegerede der er til stede. Dette
sker ved hjælp af afstemningssystemet.
· Alle afstemninger foregår ved hjælp af et elektronisk stemmesystem der kan bruges på smartphone, tablet eller PC.
· Alle afstemninger er anonyme.
· Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen afstemninger om vedtægtsændringer. Til vedtagelse af et
vedtægtsændringsforslag kræves min. 50 % af samtlige tilstedeværende delegerede, jf. vedtægterne § 23
· Beslutningsreferat fra årsmødet offentliggøres for medlemmerne med stemmetal ved almindelige afstemninger fordelt
på afdelinger
· Er der behov for at en delegeret udskiftes med en suppleant
sker det gennem mail til infoboden, herefter nedlægges den
delegeredes valgkode i systemet, og der udsendes ny valgkode
til suppleanten. Der kan gå op til 30 minutter fra anmodning
om indtræden af suppleant, til skiftet er gennemført. Indtræden af suppleant sker for resten af den pågældende dag.
Sker skiftet om lørdagen og skiftes der den efterfølgende dag
tilbage til den delegerede eller til en anden suppleant indtastes
det ligeledes i det officielle onlinesystem. Skiftet er først sket,
når suppleanten har modtaget et link til årsmødet.

5: Lokal mødeledelse
På de afdelingsvise møder vælges en mødeleder, som har ansvaret for opskrivning på talerliste og kommunikation med den
centrale mødeledelse om talerliste, forespørgsel vedrørende
mødets afvikling m.m., for eks. tekniske og praktiske problemer
og anmodning om pause.
Den lokale mødeleder vælges blandt de delegerede i lokalet
forud for starten af årsmødet kl. 9.00. Valget meldes ind til den
centrale mødeledelse, så de ved hvem, der er deres kontakt på
den enkelte lokation.
Delegerede, der deltager individuelt fra egen PC, kommunikerer med den centrale mødeledelse som beskrevet i pkt. 2 og 3.

6. Kandidatudvalg
Ved årsmødets start er kandidatudvalget allerede nedsat, jf.
vedtægternes § 10. Under årsmødet mødes kandidatudvalget
virtuelt.

Årsmøde 2021
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7. Møder i storkredsene

11. Tidsfrister

Der afholdes digitale storkredsmøder om kandidatlister .

Hvis der er en eller flere alternative kandidatlister, får hver stiller
af en alternativ kandidatliste 2 minutter mandag, inden afstemningen, til at fremlægge den alternative kandidatliste. Under
årsmødet mødes storkredsene virtuelt mhp. at tage stilling til
forhandlingerne i kandidatudvalget.

· 5. februar kl. 12.00: Frist for alle hovedforslag, indkomne forslag, ændringsforslag til Enhedslistens vedtægter.
· 5. marts kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om folketingskandidater.
· 15. marts - 11. april kl. 12.00: I denne periode har afdelingerne
møder med delegeretvalg
· 15. marts - 7. april: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater for alle Enhedslistens medlemmer
· 7. april kl. 12: Frist for ændringsforslag til hovedforslag, indkomne forslag, og vedtægtsændringer.
- Frist for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne
revisorer.
- Frist for opstilling til hovedbestyrelse.
- Frist for beretninger fra udvalg og netværk.
· 12. april kl. 12.00: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter
og ekstrasuppleanter. Tilmelding foregår via mit.enhedslisten.
· 6. maj kl. 12.00: Frist for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden og budget.
· Lørdag d. 22. maj kl. 9.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen,
sættes til afstemning. Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle
politiske udtalelser (som udleveres ved indskrivning).
Ændringsforslag indleveres ved infoboden. Dette meddeles
på infobod21@enhedslisten.dk
· Søndag d. 23. maj kl. 21: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget). Kandidatlisten afleveres via kandidat21@enhedslisten.dk. Kandidatudvalgets forslag præsenteres søndag kl. 09.15. Frist for opstilling til Ligebehandlingskomite via Årsmødesiden på vores.enhedslisten.dk

9. God stil på årsmødet

Stillet af Hovedbestyrelsen

8. Kandidatlister
· Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste til Folketinget. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede
hele lister (for FT med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter).
· Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest
stemmer i hver runde udgår. Man kan kun stemme en gang pr.
runde.
· Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.
· Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af
stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.
· Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne
om de to kandidatlister med størst opbakning.
· Der er mulighed for at stille en alternative kandidatlister,
det skal gøres senest søndag kl. 21.00 via
kandidat21@enhedslisten.dk

·
·
·
·

Tal pænt
Lyt og anerkend forskelligheder
Personangreb frabedes, politisk argumentation tilrådes
Der opfordres til at deltagerne holder en god tone med saglige
argumenter og afholder sig fra tilråb
· Giv talerstolsdebuttanter din fulde opmærksomhed
· Snak deltagerne imellem skal foregå udenfor mødelokalet eller
i pauserne

10. Videooptagelse
Årsmødets debatter optages på video og streames til medlemmer af Enhedslisten via mit.enhedslisten.dk
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1.0 Hovedbestyrelsens beretning 2020-21

1.0 HOVEDBESTYRELSENS BERETNING 2020-21
Beretningen her handler om en periode, som har været usædvanlig på flere måder. Arbejdet i hovedbestyrelsen har været
udfordret af, at det var en kort periode, og at arbejdet med
dette årsmøde derfor startede kort efter hovedbestyrelsens tiltræden. Perioden har også været præget af den fortsatte coronakrise, som har betydet, at hovedbestyrelsen ikke har kunnet
afholde et eneste fysisk møde.
Årsmødet 2020 pålagde hovedbestyrelsen mange opgaver,
men samtidig har det forestående kommunal- og regionsvalg
været en stor og absolut nødvendig opgave at starte på. Vi har
derfor været nødt til at prioritere i opgaverne. Meget er nået,
men der ligger stadig rigeligt med opgaver til en kommende hovedbestyrelse.

Håndteringen af COVID19
Epidemien var forudsigelig. Sundhedskriser, som den størstedelen af klodens befolkning i øjeblikket kæmper med, er ikke tilfældige. De opstår bl.a., fordi det kapitalistiske system har ført
til en massiv biodiversitetskrise, som betyder masseuddøen af
arter og destruktion af vild natur og habitater, og fordi den kapitalistiske økonomi fører til et ræs mod bunden med hensyn til
arbejdsforhold, sundhedsstandarder, miljøhensyn og klimahensyn i hele verden. Derfor er det afgørende, at vi både skaber
forbedrede vilkår og sikkerhed for vaccineproduktion og distribution, værnemidler og en retfærdig finansiering af vores sundhedssystem, og samtidig udfordrer årsagen til krisen: det kulsorte kapitalistiske system, der har forårsaget den, og som vil
skabe nye sundhedskriser i fremtiden, hvis vi vender tilbage til
status quo.
Kriser rammer altid socialt skævt. Det gælder uanset, om det
handler om klima-, finans- eller sundhedskriser. Derfor har det
været afgørende for Enhedslisten at minimere effekten af epidemien og særligt beskytte vores sundhedsvæsen mod overbelastning, men også at beskytte udsatte og sårbare grupper. Enhedslisten har derfor bakket op om et forsigtighedsprincip, hvor
hensynet til epidemibekæmpelsen har været i højsædet. Samtidig har krisen også afsløret de enorme konsekvenser det har
haft med et underfinansieret sundhedsvæsen og et manglende
fokus på at sikre et tilstrækkeligt beredskab i både sundheds-,
pleje og omsorgssektoren.
Det er for Enhedslisten afgørende at sikre den rette balance
mellem at beskytte vores fælles sundhed og samtidig beskytte
vores fælles frihedsrettigheder. Enhedslisten har derfor været
den fremmeste fortaler for at sikre de basale frihedsrettigheder,
som at sikre solnedgangsklausuler, minimere mulighed for brug
af tvang, sikre parlamentarisk kontrol med regeringens bemyndigelser og sikre demonstrationsrettigheder samt at forhindre,
at myndighederne kunne få adgang til borgeres hjem uden
dommerkendelse.
For at forhindre endnu en bølge af smittespredning og deraf
endnu en nedlukning af samfundet, har Enhedslisten bakket op
om en gradvis og forsigtig genåbning af samfundet. Imens de
borgerlige har prioriteret erhvervslivet højt og trukket i retning
mod en hurtig genåbning, har Enhedslisten trukket i håndbremsen og fokuseret særligt på de børn og unge, der har været ramt

af ensomhed og stigende mistrivsel, og prioriteret at eksempelvis unge på praktiske uddannelser, skulle kunne møde fysisk op
igen, som nogle af de første.
Nedlukningen har ramt det sociale liv, foreningslivet og det
kulturelle liv. Mange mennesker har oplevet kraftige indskrænkninger af deres omgangskreds, mødesteder, foreningsliv og generelle sociale omgang. Det fører til ensomhed og isolation og
er et vigtigt fokus for Enhedslisten.
Enhedslisten har deltaget i en del aftaler om hjælpepakker og
været med til at uddele store summer til erhvervslivet. Det har
vi gjort for at forhindre massearbejdsløshed, hvilket i høj grad er
lykkedes. Det har dog ikke forhindret, at der i februar 2021 er ca.
30.000 flere ledige end før corona-krisen, og at antallet af langtidsledige næsten er fordoblet.
Desværre er der fortsat udbredt mangel på kontrol med, om
midlerne bruges korrekt. Der er heller ikke tilstrækkelig sikring
imod, at pengene havner i skattely, selvom vi løbende har påpeget problemet og kæmpet for betingelser og kontrol i hjælpepakkerne.
Vi har haft fokus på de arbejdsløse med forskellige former for
dispensationer fra det sædvanlige tyranni, som de udsættes for.
Det er lykkedes at opnå en række midlertidige forbedringer,
som har stor betydning for de berørte mennesker. Men vi har
parlamentarisk stået meget alene i kampen, og vi har derfor
ikke opnået de større og permanente forbedringer, vi ønsker.
Hjælpepakkerne har været præget af ulighed. Vi ser fx et markant misforhold mellem den voldsomme overkompensation af
minkavlerne og de ganske små forbedringer for arbejdsløse og
løstansatte. Enhedslisten stod udenfor aftalen om erstatning til
minkavlerne, og i slutningen af august 2020 forlod vi forhandlinger om hjælpepakker pga. den manglende sikring mod skattely.
Kompensationen til minkavlerne har fået stor opmærksomhed
og er blevet bredt kritiseret. Men der har ikke været en sammenhængende diskussion i offentligheden om de systematisk
skæve prioriteringer af kompensation og hjælpeordninger.
Enhedslisten har stillet sig kritisk overfor det forhold, at profitinteresser er blevet styrende for produktion, salg og distribution
af vacciner. Vi har krævet opgør med patenter på vacciner, offentlig produktion af vacciner og værnemidler og en retfærdig
global distribution.
Hovedbestyrelsen har ikke diskuteret den politiske linje ift.
håndteringen af corona eller epidemiloven, og folketingsgruppens linje har dermed været gældende. Folketingsgruppen har
afholdt et orienteringsmøde for medlemmer af hovedbestyrelsen om forhandlingerne om erstatning til minkavlerne.

Forholdet til regeringen
Ved seneste årsmøde var S-regeringen kun lidt over et år gammel. Selvom perioden har været kort, har det derfor været en
afgørende tid, hvor de politiske forskelle for alvor er begyndt at
vise sig.
Hovedbestyrelsen afgav to mandater til forhandlingerne om
finanslov på to ekstraordinære møder, det første d. 15. november, det andet d. 29. november. Det endelige mandat blev vedtaget enstemmigt. Undervejs i forhandlingerne var Forretnings-
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udvalget følgegruppe. Resultatet af forhandlingerne blev en finanslov, som Enhedslisten kunne bakke op om, selvom vi gerne
havde set langt mere vidtgående forbedringer.
Forholdet til regeringen har løbende optaget hovedbestyrelsen, særligt i lyset af de løbende aftaler på klimaområdet, som
langt fra er tilfredsstillende. Derfor afholdt hovedbestyrelsen på
mødet d. 30. januar en dilemmadebat, hvor vi diskuterede balancen i vores forhold til regeringen og hvilke dilemmaer, vi som
en del af det parlamentariske grundlag risikerer at blive sat i.
Det var en god debat, som efter ønske fra flere sider er blevet
udbredt til interesserede medlemmer på to virtuelle møder i
samarbejde med nogle af regionssekretærerne.
Hovedbestyrelsen ser en række områder, hvor vi er helt uenige
med regeringen, og hvor vores forhold til regeringen derfor er
meget anstrengt. Der er varslet arbejdsmarkedsreformer, som
kan blive et konfliktpunkt. Vi står langt fra regeringen i udlændingepolitikken, ligesom klimapolitikken også er et løbende problem, fordi regeringen indtil videre ikke vil stå ved sine løfter og
klimaloven.

Klimahandlingsplaner
Enhedslisten har deltaget i en række forlig om klimahandlingsplaner, men står uden for klima-skattereformen. Vi er gået med i delaftalerne velvidende, at de var utilstrækkelige, og med en forventning om, at Klimarådet ville dumpe den samlede indsats, hvilket
de også gjorde i februar 2021. Enhedslisten er enige i Klimarådets
kritik og ønsker hurtig handling, så klimalovens bindende mål kan
blive indfriet, hvilket sandsynligvis ikke vil ske med de nuværende
aftaler. På baggrund af Klimarådets rapport har Enhedslisten krævet samtlige forlig genåbnet til fornyet forhandling.
Flere af delaftalerne indeholder elementer, der ligger på
grænsen af, hvad vi kan acceptere. Netop udsigten til Klimarådets kritiske bedømmelse var et taktisk argument for så vidt
muligt at deltage i aftalerne. Den mulige genforhandling af aftalerne har dermed hele tiden været en del af forståelseshorisonten, omend der har været store uenigheder i hovedbestyrelsen
om denne tilgang.
På hovedbestyrelsesmødet d. 13. marts besluttede hovedbestyrelsen at arbejde med et papir om vores klimastrategi, og
forretningsudvalget fik til opgave at fremlægge et forslag, som
var til førstebehandling på hovedbestyrelsesmødet 10. april. Her
blev det besluttet at sende forslaget i høring hos relevante udvalg, med henblik på endelig behandling på hovedbestyrelsesmødet d. 8. maj.
Særligt delaftalen om affaldshåndtering har givet anledning til
uenighed. Hovedbestyrelsen blev d. 21. februar indkaldt til et
ekstraordinært møde for at diskutere, hvordan vi skulle reagere
på Energistyrelsens afvisning af det arbejde, Kommunernes
Landsforening havde gjort for at udpege affaldsforbrændingsanlæg til lukning. Der var bred enighed om, at vi arbejder for at
stoppe privatiseringen af forbrændingsanlæggene, og at det
kunne blive nødvendigt at trække sig fra aftalen. Der var derimod uenighed om, hvornår man skulle tage stilling. Et mindretal
ville trække sig med det samme og arbejde for at få aftalen
skrottet, for derved også at forhindre privatisering af genanvendelsesområdet. Et flertal mente, at Enhedslisten foreløbig skulle
blive i aftalen for at forsøge at forhindre privatisering af forbrændingsanlæggene ved at få underkendt Energistyrelsens
vurdering og trække sig fra aftalen, hvis dette ikke lykkedes. Enhedslisten trak sig fra aftalen den 25. marts 2021.
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Enhedslistens budskab i offentligheden er, at der sker for lidt og
for langsomt. Det budskab er fortsat vigtigt. Der er dog også
behov for at rejse en debat om, at klimakrisen misbruges til at
øge ulighed og markedsgørelse. Og hvis vi for alvor skal lykkes
med omstillingen, skal de folkelige mobiliseringer træde tydeligere frem.

Udlændingepolitikken
Også udlændingepolitikken udfordrer forholdet til regeringen.
Den nuværende regering har i hovedtræk videreført den umenneskelige behandling af flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter. Regeringen arbejder for yderligere stramninger og bidrager med deres retorik til at fastholde og forstærke den hverdagsracisme, som etniske minoriteter i Danmark udsættes for.
Enhedslisten er i opposition til denne politik, og vi har en stor
opgave og et stort ansvar for at opbygge solidaritet og få nedbrudt racismen i samfundet.
På hovedbestyrelsens konstituerende møde vedtog et stort
flertal en udtalelse om, hvorfor og hvordan Enhedslisten kæmper imod ghettoloven og udsendte denne til alle medlemmer
sammen med en opfordring til at støtte et borgerforslag imod
ghettoloven.
Linjen i forhold til statsborgerskab har i perioden givet anledning til debat og en vis uenighed i hovedbestyrelsen. Igennem de
sidste 40 år er andelen af befolkningen uden dansk statsborgerskab steget fra 1,8% til 9,4%. Der er bred enighed i hovedbestyrelsen om, at det er et stort demokratisk problem, og at adgangen til statsborgerskab skal være langt mindre restriktiv, samt
at børn opvokset i Danmark skal have direkte adgang til statsborgerskab.
Under valgkampen i 2019 så vi en spirende mobilisering af etniske minoriteter, der organiserede sig omkring at deltage i den
demokratiske proces og afgive deres stemme. I efteråret 2020
samlede et borgerforslag om at indføre ret til statsborgerskab
efter 10 år i Danmark mere end 50.000 underskrifter og kom til
behandling i Folketinget. Der var enighed i hovedbestyrelsen
om, at mobiliseringen omkring borgerforslaget var meget positiv, og at det satte fokus på de store problemer med den nuværende lovgivning.
Borgerforslaget gav anledning til en diskussion i hovedbestyrelsen, hvor et mindretal ønskede at pålægge folketingsgruppen
at stemme for borgerforslaget. Et flertal i hovedbestyrelsen besluttede i stedet at bede folketingsgruppen om at redegøre for
deres linje vedrørende opholdstilladelse og statsborgerskab
som oplæg til diskussion på et senere hovedbestyrelsesmøde.
Folketingsgruppen stemte blankt, da borgerforslaget blev behandlet, mens alle andre partier stemte imod, Frie Grønne dog
ved en fejl.
Hovedbestyrelsen drøftede igen spørgsmålet om opholdstilladelse og statsborgerskab d. 16. januar. Et mindretal ønskede en
politisk afklaring på årsmødet. Flertallet mente, at der var behov for en arbejdsgruppe i hovedbestyrelsen, der skulle arbejde
med politikudvikling på området. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal sørge for, at brede dele af partiet inddrages i politikudviklingen.
Hovedbestyrelsen har igangsat en proces vedrørende politikudvikling og aktiviteter i forhold til statsborgerskab og opholdstilladelse, der har til formål at inddrage medlemmer og bevægelser i debat, politikudvikling og en fælles politisk offensiv på
området.
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Overenskomstfornyelserne på det offentlige område
Enhedslisten fremsatte d. 1. maj 2020 et forslag om ekstraordinært at afsætte 5 milliarder til en lige- og lavtlønspulje, men
det vandt ikke opbakning i folketinget. Desværre leverede overenskomstresultatet for de offentligt ansatte heller ikke noget
brud med den ulige lønudvikling, vi i årevis har set i Danmark.
Enhedslistens Faglige Landsudvalg udarbejdede i sommeren
2020 et oplæg til, hvordan presset for bedre og mere lige løn- og
arbejdsforhold kunne øges. I 2018 førte musketered og skulder-ved-skulder-aktivitet til en voldsom mobilisering, men vi må
konstatere, at coronakrise og nedlukning denne gang lagde en
afgørende bremse på mulighederne for aktivitet og bevægelse.
Regeringen benyttede coronasituationen til at tørre regningen
af på de offentligt ansatte, og forbundsledelserne accepterede
situationen. Derfor blev resultatet som det blev, hvor reallønnen
kun lige akkurat er sikret, vel at mærke under forudsætning af
at inflationen ikke stiger mere end forventet. Der kom dog
grønne krav med i overenskomsterne, og det skal nu bruges offensivt.
Vi har op til OK21 arbejdet målrettet med at opbygge flere
faglige netværk. Faglige netværk er en forudsætning for vores
mobiliseringsevne, medlemmernes organisering og styrke i fagforeninger og forbund og for vores egen politikudvikling. Her skal
vi blive bedre til at trække på den faglige ekspertise, der ligger i
netværkene.

Europæisk og nordisk samarbejde
Hovedbestyrelsen har haft to drøftelser om internationalt samarbejde: 1. Vores indsats og prioriteringer i EU-parlamentet. 2.
Hvordan vi kan styrke vores samarbejde med samarbejdspartier
i Norden. Derudover har vi haft en drøftelse af, hvordan vi vurderer Brexit-aftalens indhold.
På mødet d. 31. januar 2021 fremlagde vores medlem af
EU-parlamentet, Nikolaj Villumsen, en status på arbejdet. Enhedslisten indgår i EU-parlamentet i en gruppe sammen med
andre partier, der har fået navnet The Left (tidligere GUE/NGL).
Igennem denne gruppe fordeles, hvem der indgår i hvilke udvalg
og forhandlinger i EU-parlamentet. Enhedslisten har prioriteret
at satse på de udvalg, der vedrører klima og biodiversitet, samt
arbejdsmarkedspolitik. Desuden indgår vi i gruppeledelsen for
The Left.
Enhedslisten har i særlig grad haft fokus på diskussionerne om
en EU-fastsat mindsteløn, som kan blive til stor skade for lande,
hvor løn og arbejdsvilkår primært reguleres af kollektive overenskomster, ligesom det vil give EU-kommissionen og Domstolen
øget magt over løndannelsen i Europa, med henblik på at underordne den ØMU-kravene og de indre markeds regler.
Det er stadig nyt for os at have en EU-parlamentariker. Det giver behov for at udvikle nogle gode måder at sikre kommunikation og koordinering mellem Bruxelles-kontoret og andre dele af
partiet. Derfor har forretningsudvalget aftalt med sekretariatslederen på Bruxelleskontoret, at hun deltager fast på forretningsudvalgets møder.
Årsmødet 2020 besluttede, at hovedbestyrelsen skulle arbejde
med at styrke og udvikle vores relationer til samarbejdspartier i
de nordiske lande og i rigsfællesskabet. I samarbejde med Internationalt Udvalg udviklede hovedbestyrelsen en plan med 15
punkter, som blev vedtaget på hovedbestyrelsesmødet d. 27. februar. Den indebærer bl.a., at vi skal benytte de nye erfaringer
med virtuelle møder til at afholde fælles møder om relevante

politikområder, at vi skal styrke samarbejdet mellem afdelinger
på tværs af partier i grænseområderne, og at vi skal gøre det
lettere og tydeligere for medlemmer, hvordan de kan deltage i
arrangementer afholdt af samarbejdspartier i andre lande.

Forberedelse af kommunal- og regionsvalg
Arbejdet frem mod kommunal- og regionsvalget d. 16. november
2021 er godt i gang. Vores klare målsætning er, at vi kommer til
at opleve fremgang i vælgeropbakningen, at vi stiller op i flere
kommuner end sidst og fastholder opstilling i alle regioner. Vi
har desuden som mål, at vores kandidater og valgte er med til
at styrke mangfoldigheden i de politiske organer.
Valgkampen tilrettelægges af hver enkelt afdeling, men understøttes af en central styregruppe, som mødes hver 2.-3. måned.
Efter indgåelse af samarbejdsaftale med RGU er der nu to ungdomsrepræsentanter i gruppen. Styregruppen har udpeget en
arbejdsgruppe, som mødes hver uge.
Allerede nu kan vi se, at vi kommer til at stille op i flere kommuner end sidst, nemlig p.t. 87 kommuner. Det betyder, at det
bliver muligt for flere at stemme på Enhedslisten, og at valgkampen kan blive kimen til en ny stærk afdeling i de “nye” kommuner.
I arbejdet med at sikre mangfoldighed på stemmesedlerne er
der afholdt virtuelle møder for potentielle kandidater, 4 målrettet politisk underrepræsenterede grupper og et for alle. Møderne har haft svingende opbakning, men ikke været uden effekt.
Virtuelle møder har fyldt meget og givet nye muligheder: I december kom afdelinger på skift med gode, konkrete ideer til de
kommunalpolitiske valgprogrammer henover fire møder. I foråret var der et kandidattræningsforløb med 14 møder. Der har
været møde om valgforbund. Og selvom det var ærgerligt ikke
at kunne mødes fysisk til den årlige regionale og kommunale
konference, REKOKO, opnåede den sit højeste deltagerantal, 160.
I år havde REKOKO fokus på arbejdet og planen frem mod valget d. 16. november samt konkret vidensdeling.
En kandidathåndbog er ved at blive udarbejdet på oplæg fra
kommunalgruppen, og KLS-portalen, hvor afdelingerne selv kan
lave Enhedsliste-materialer, er ved at blive pudset af.
Hovedbestyrelsen har udskudt den partikampagne, årsmødet
vedtog i 2020. Den er nu planlagt til at starte i august og fortsætte et godt stykke op til kommunal- og regionsvalget. På den
måde kan vi samkøre valgkampsarbejdet med partikampagnen
samt arbejdet frem mod finanslovsforhandlingerne for 2022. Det
er planen, at partikampagnen skal indeholde en indsamling til
valgkampen. Hovedbestyrelsen har som del af forberedelsen
kontaktet alle afdelinger for at få en status på tilstanden i partiet.
Vilkårene i kommuner og regioner er meget forskellige, og det
er derfor ingen let opgave at lave en central kampagne med
konkrete krav og mål. Alligevel vil vi forsøge at få en fælles retning. Det sker med udgangspunkt i de fire overordnede politiske
temaer fra valgkamps-grundlaget: (1) en ambitiøs klima, miljø
og naturindsats, (2) styrket velfærdsindsats, (3) lighed mellem
land og by og (4) fremme af demokratisk ejerskab på alle niveauer.
De konkrete planer fremlægges på hovedbestyrelsesmødet i
juni, hvor de centrale finanslovskrav også drøftes og fastlægges
på baggrund af et oplæg fra folketingsgruppen. Med placeringen
af partikampagnen op til kommunal- og regionsvalget håber vi,
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at partikampagnen vil styrke hele partiet, medføre at vi bliver
flere aktive og flere medlemmer, og bidrage til et godt resultat
ved kommunal- og regionsvalget

Styrkelse af organisationen
Enhedslistens organisation har ligesom de fleste andre været
påvirket af corona-nedlukningen. De ansatte har skullet udføre
deres arbejde hjemmefra og har haft svært ved at få arbejdslivet til at gå op, med børn hjemme. Det har påvirket, hvor
mange og hvilke aktiviteter vi har kunnet sætte i gang. Samtidig
har forberedelse af kommunal- og regionsvalget haft førsteprioritet i organisationen.
Hovedbestyrelsen har besluttet midlertidigt at opnormere
landskontoret med 2,5 årsværk. Opnormeringen betyder to nye
fuldtidsstillinger, én kommunal og én på it-området. Begge områder har store opgaver i vente i forbindelse med kommunal- og
regionsvalget og umiddelbart efter en kommende udrotering af
de hidtidige medarbejdere.
Det har været vanskeligt at frigøre ressourcer til at igangsætte de organisatoriske indsatser, der blev vedtaget i arbejdsplanen. Det skyldes særligt, at de ansatte på landskontoret har
for mange opgaver, foruden problemerne med corona-nedlukningen. Hovedbestyrelsen har som ledelse hidtil ikke prioriteret
tilstrækkeligt, hvilket vi har lagt meget energi i at håndtere i
denne periode, bl.a. med en kortlægning af arbejdsopgaver. Der
pågår fortsat arbejde med at opnå en bæredygtig organisation
med balance mellem opgaver og ressourcer og en skarpere politisk prioritering.
De organisatoriske indsatser, som endnu ikke er igangsat, er
vigtige, og derfor indgår de centralt i hovedforslaget om organisatorisk udvikling. De handler om at udvikle kursustilbud i socialistisk teori, et øget fokus på organisering af medlemmer, en
øget indsats ved indmeldelser og udmeldelser, udvikling af elektroniske mødeformer og en tættere koordinering mellem landskontor og regionsansatte.
Årsmødet i 2020 pålagde også hovedbestyrelsen at udvikle en
strategi for, hvordan vi forankrer os blandt den brede del af arbejderklassen udenfor de større byer. Grundstenene til denne
opgave er lagt i denne periode ved, at en arbejdsgruppe har lavet et kortlægningsarbejde af viden på området. De har indsamlet erfaringer både indenfor landets grænser og fra vores søsterpartier i de nordiske lande. Arbejdet fortsætter ind i næste periode, hvor planen er at udbrede diskussionen til afdelinger og andre relevante dele af partiet og derefter fastlægge en strategi.
Problematikken adresseres også i hovedforslaget om Enhedslistens organisatoriske udvikling.

Det ungdomspolitiske arbejde
Årsmødet 2020 besluttede at indgå samarbejdsaftale med RGU,
og umiddelbart efter indledte forretningsudvalget forhandlinger
med RGU. Efter et par forhandlingsmøder blev der udarbejdet en
samarbejdsaftale, som blev vedtaget af hovedbestyrelsen d. 5.
december.
Vi har stor opmærksomhed på at stille SUF og RGU ens i vores
samarbejde. RGU har derfor ligesom SUF fået plads i valgkampsledelserne og bliver inviteret til hovedbestyrelsesmøderne.
Begge organisationer får stillet spalteplads til rådighed i R+G.
Både SUF og RGU har været inddraget i at etablere strukturer
til behandling af sager vedrørende seksuelle krænkelser, sexisme, m.m.
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Forretningsudvalget har udpeget én tovholder til begge ungdomsorganisationer. Tovholderen har løbende kontakt med organisationernes Enhedsliste-kontakt og har lejlighedsvist deltaget under udvalgte punkter til de to organisationers ledelsesmøder.
Skolevalget er flyttet til oktober pga. corona. SUF har i april inviteret RGU til at samarbejde om skolevalget 2021, og organisationerne er i skrivende stund i dialog om mulighederne for at løfte
opgaven i fællesskab. Efter skolevalget skal det drøftes, hvordan
SUF, RGU og Enhedslisten samarbejder om skolevalg fremover.
Der er i arbejdet med at forberede kommunal- og regionsvalget en god dialog med SUF og RGU om at producere fælles ungdomspolitisk materiale.

Håndtering af sexisme og krænkelser
Kort før årsmødet opstod bevægelsen #EnBlandtOs blandt
kvindelige politikere i forlængelse af den bredere Metoo-bevægelse. #EnBlandtOs dokumenterede, at seksuelle krænkelser
finder sted på tværs af partierne i det politiske miljø, og at
mange har oplevet det, selvom få er stået frem.
I Enhedslisten blev der efterfølgende afholdt et kvinde+stormøde for alle medlemmer, der identificerer sig som kvinder og
kønsminoriteter.
Stormødet ledte til en række tendensafstemninger og nedsættelsen af en arbejdsgruppe til at arbejde videre med vedtagelserne. En række af dem er siden blevet behandlet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. Det er vedtaget at lave en
bred medlemsundersøgelse for at afdække omfanget af seksuelle krænkelser. Der er bevilget penge til en virtuel møderække
omkring sexisme, arrangeret af arbejdsgruppen. Det er vedtaget
at udarbejde en handlingsplan i samarbejde mellem hovedbestyrelsen og arbejdsgruppen. Og endelig har hovedbestyrelsen,
på arbejdsgruppens foranledning, vedtaget at fremsende et forslag til årsmødet om oprettelse af en ligebehandlingskomité.
Sideløbende har forretningsudvalget oprettet en ekstern advokatordning, hvor man kan henvende sig anonymt, hvis man
har været udsat for en krænkelse.

Arbejdet i Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen har i løbet af periodens knap 8 måneder
holdt 9 ordinære og 4 ekstraordinære møder. Møderne er blevet
holdt virtuelt grundet situationen med corona.
Det betyder, at den afgående hovedbestyrelse aldrig har haft
mulighed for at mødes fysisk. Vi har dermed heller ikke kunnet
afholde den internat-weekend, som normalt ligger i starten af
perioden, hvor hovedbestyrelsen har mulighed for at blive rystet
sammen, inden arbejdet for alvor starter. På trods af disse omstændigheder er de fleste møder forløbet i god ro og orden.
Vi har dog også mærket, at det at se hinanden på skærmen
ikke kan erstatte det fysiske møde mellem mennesker. Konflikter
bygges nemmere op og er sværere at lægge væk, når man ikke
har mulighed for at se hinanden i øjnene, og det har indimellem
givet gnidninger.
De virtuelle møder har den positive side, at de har givet kammerater fra hele landet lige muligheder for at deltage i hovedbestyrelsens arbejde. Det er en vigtig læring, at det sagtens kan
lade sig gøre at afholde gode møder virtuelt, og vi har nu fået
nogle erfaringer om, hvordan rammerne for de virtuelle møder
kan laves. Vi håber dog meget, at den nye hovedbestyrelse får
mulighed for at mødes fysisk med jævne mellemrum.

1.0 Hovedbestyrelsens beretning 2020-21

Vi har haft to udskiftninger i løbet af perioden, begge grundet
hovedbestyrelsens ansattekvote.
Hovedbestyrelsen har i perioden foretaget ændringer i forretningsordenen, således at årsager til fravær ikke længere registreres i fremmødestatistikken, der er indskrevet en bestemmelse om inhabilitet, og det er fastslået, at det ved alle afstemninger, der ikke er enstemmige, registreres hvilke hovedbestyrelsesmedlemmer der har stemt hvad.
Vi har også haft udskiftning i forretningsudvalget undervejs.
Kort efter første hovedbestyrelsesmøde blev forretningsudvalget
opmærksomme på, at ansattekvoten ikke var overholdt, da der
højst må være to ansatte eller fuldtidsrepræsentanter, og tre
var blevet valgt. D. 4. november indstillede forretningsudvalget,
at der skulle ske nyvalg, og at hovedbestyrelsen samtidig bekræftede de beslutninger, der var blevet taget under et vedtægtsstridigt forretningsudvalg. Begge dele skete helt udramatisk på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde d. 11. november.
Forretningsudvalget har desuden foretaget intern omkonstituering i perioden. I første omgang fortsatte Maja Albrechtsen som
forretningsudvalgs-ansvarlig. Maja besluttede i løbet af perioden at trække sig, og Lisbeth Torfing blev valgt i stedet d. 29. november.
Hovedbestyrelsen har gennem perioden haft løbende kontakt
med folketingsgruppen, særligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Først forretningsudvalget og kort efter hovedbestyrelsen blev orienteret om den forestående omkonstituering i
folketingsgruppen, hvor Mai Villadsen blev ny politisk ordfører.
Hovedbestyrelsen blev i forlængelse af sagen om affaldsforliget pålagt af årsmødet 2020 at være mere involveret i indgåelse
af forlig ved uenighed i folketingsgruppen. Vi har i løbet af denne
periode ikke fået fremlagt lignende sager.

bestyrelsen besluttede på den baggrund, at alle tidligere vedtægtsændringsforslag skulle stilles aktivt igen, hvilket har reduceret mængden af vedtægtsændringsforslag. Det er vores forhåbning, at vi dermed kan få behandlet de foreliggende forslag
på dette årsmøde.
Årsmødet i 2019 vedtog en større partidebat om den strategiske retning. Resultatet af partidebatten blev to forslag på sidste
årsmøde: et politisk og et organisatorisk hovedforslag. Efterfølgende kom coronaen til Danmark og ændrede både årsmødets
form og indhold, så de to forslag ikke blev behandlet. I arbejdsplanen for 2020-2021 fik hovedbestyrelsen “til opgave at forberede den videre debat om udviklingen af vores organisation til
årsmødet 2021”.
Den ekstra tid er blevet brugt til at arbejde videre med det
organisatoriske hovedforslag, i stedet for at genfremsætte det i
samme form. Formålet med det nye organisatoriske hovedforslag er, at vi diskuterer og vedtager en langsigtet strategi for organisationens udvikling, ligesom vi tidligere har vedtaget flerårige organisatoriske programmer. Håbet er, at det organisatoriske hovedforslag vil skabe rammer for et struktureret, langsigtet og visionært arbejde med organisationsudvikling.
Ud over dette årsmøde er hovedbestyrelsen godt i gang med
at forberede den kommende revision af EU-programmet samt
at behandle borgerløn, begge dagsordensat på årsmødet i 2022.
Desuden er hovedbestyrelsen startet på processen frem mod et
handicappolitisk delprogram, som årsmødet 2020 vedtog.
Vedtaget af Hovedbestyrelsen 10. april 2021

Årsmødeforberedelse
Hovedbestyrelsen har haft stort fokus på at forberede årsmødet. Sidste årsmøde blev første digitale årsmøde i Enhedslisten.
Det var ikke smertefrit, planlægningen tog rigtigt mange kræfter, og vi oplevede desværre også nogle tekniske udfordringer
på selve årsmødet. Vi fik dog også en del gode erfaringer. Situationen med corona gør desværre, at også dette årsmøde må
afholdes digitalt.
Årsmødet har tre centrale temaer: det boligpolitiske program,
vedtægtsændringer og et forslag om Enhedslistens organisatoriske udvikling. Til gengæld har hovedbestyrelsen ikke sat arbejdsplanen på dagsordenen i år. Det betyder, at arbejdsplanen
fra årsmødet i 2020 gælder frem til årsmødet i 2022. Vi har i hovedbestyrelsen haft meget vanskeligt ved at gennemføre alle
elementerne af den gældende arbejdsplan, da det både har
været en kort periode og mere end almindeligt travl. Udeladelsen af arbejdsplanen giver desuden mere tid til de andre sager
på årsmødet.
På dagsordenen til dette årsmøde er det boligpolitiske program, som det blev vedtaget tilbage i 2019. Programmet er skrevet af en arbejdsgruppe med hovedbestyrelsesmedlemmer og
medlemmer af det boligpolitiske udvalg. Programmet blev diskuteret på et virtuelt seminar for medlemmer afholdt d. 20.
marts.
De to foregående årsmøder besluttede ikke at behandle vedtægtsændringsforslag. Det har betydet, at mængden af vedtægtsændringsforslag har hobet sig op gennem årene. Hoved-
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1.1 Hovedbestyrelsens økonomiske beretning 2020-21

1.1 HOVEDBESTYRELSENS
ØKONOMISKE BERETNING 2020-21
Økonomisk Beretning 2020-2021

Kontingentbetaling

Som organisation er et politisk parti jo lidt specielt hvad angår
økonomi; Hvert femte år har vi en større udgift til Europa parlamentsvalget, hver fjerde år har vi en mindre udgift til Regionsog Kommunalvalgene (om end de fleste udgifter ligger i afdelinger og regioner) og derudover har vi en udgift på mere end fem
millioner til folketingsvalg – der kan komme stort set når som
helst og mindst hvert fjerde år.
Særligt FV påvirker vores økonomi på to forskellige måder;
dels selve valgkampen (som vi sparer op til ved at hensætte
uforbrugte midler hvert år), dels ved at selve resultatet påvirker
vores økonomi efterfølgende i ganske voldsom grad – i form af
partistøtte og i form af partiskat fra FT-medlemmer.
Vi har derfor (og skal have) hensat relativt store midler så vi til
enhver tid vil kunne finansiere en valgkamp. Men vi har yderligere behov for at have hensættelser så vi har økonomi til en
eventuel omstillingsperiode i det tilfælde at valget (som i 2019)
fører til faldende partitilskud pga. faldende stemmetal. Det kan
diskuteres hvor store disse hensættelser skal være (om de for
eksempel skal kunne dække en hel eller delvis fastholdelse af
aktiviteter og ansatte i en hel valgperiode – eller om vi umiddelbart skal tilpasse udgiftsniveauet (som det stort set blev gjort
efter valget i 2019). Det er dog for en del år siden vedtaget at vi
skal have en egenkapital på mindst 3 millioner - svarende til
fuldt (6 måneder) opsigelsesvarsel for alle ansatte på Landskontoret.
HB har nedsat en økonomigruppe, der jævnligt (siden seneste
årsmøde månedligt) mødes for at drøfte status for økonomien,
regnskab og budgetter. FU og HB følger også økonomiens status
løbende og justerer evt. på budgetposter.
Gruppen består af Astrid Vang Hansen, Benny Dall, Trine Simmel (indsuppleret efter Rasmus Madsen).

Der arbejdes på at få flere medlemmer over på kortbetaling, da
det er billigere. Der arbejdes også på kvartalsvis betaling, frem
for halvårlig betaling.
På årsmødet 2020 blev der vedtaget en ny kontingentstruktur
til ikrafttrædelse senest efteråret 2023. Forslaget ændrer på
nogle grundlæggende strukturer og principper i kontingentsystemet, hvorfor det ikke umiddelbart har været muligt at regne på
konsekvenserne, men konsekvenserne kan blive alt fra en nedgang i kontingenter på ½ million om året til en forøgelse på 1½
million.
Fra medlemsundersøgelsen kan vi se at med de nuværende
kontingentsatser og indkomstgrænser burde kontingentindtægterne være næsten 3 millioner kroner større end de er i dag.

Regnskabet for 2020
Enhedslisten har grundet Corona krisen haft mindre aktivitet og
færre udgifter i 2020 end budgetteret; dele af disse aktiviteter
og udgifter vil blive realiseret i efteråret – men langt fra alle.
Vi har derfor sparet (i forhold til det det af HB i januar 2020 reviderede budget for 2020) temmelig store beløb - og indtægterne har ovenikøbet været svagt stigende (både kontingenter
og partiskat).
Årsmødet blev omkring ½ million billigere (ingen rejserefusion
og ingen forplejning, men heller ingen deltagergebyrer). HB og
HB-nedsatte arbejdsgrupper er også blevet ½ mill. billigere
Det foreløbige (ikke-reviderede) regnskab for 2020 udviser
derfor også et overskud - efter hensættelser på knap 2 millioner. Hvorefter vores akkumulerede overskud vil være på godt 8
millioner.
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Budgettet for 2021
I starten af 2021 vedtog Hovedbestyrelsen revideret budget for
2021. For det første blev det vedtaget at bevilge en midlertidig
forøgelse af antallet af ÅrsVærk på landskontoret med 2½ ÅV
frem til udrotering af tre medarbejdere (den sidste af de tre udroteres senest november 2023).
Alle tre ansættelser er nu på plads med virkning fra 1. januar
for den halve ansættelse, 15. marts for den ene og 1. maj for den
sidste af de tre ansættelser.
Herudover blev budget 2021 revideret i overensstemmelse med
coronanedlukning i første halvdel af året og budgettet for 2021
fremviser herefter et underskud på knap 100.000 kr.

1.2 Fremmødestatistik for Hovedbestyrelsen

31. okt -1. nov

11. nov (E)

15. nov (E)

29. nov (E)

5. dec.

16. jan.

30.-31. jan

27. feb.

13. marts

10. april

Antal HB-medlemmer til stede

4. oktober

1.2 FREMMØDESTATISTIK FOR
HOVEDBESTYRELSEN

24

24,5

24

22

22

20,5

24

23

24

22

24

Aida Ammary

HB-medlem

77%

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0,5

1

Allan Ahmad

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Astrid Vang Hansen

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Benny Dall

HB-medlem

91%

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

Elsebeth Frederiksen*

HB-medlem

95%

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

-

Finn Sørensen

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frederikke Hellemann

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Helge Bo Jensen

HB-medlem

91%

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

Jonas Paludan

HB-medlem

73%

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

Jonathan Simmel

HB-medlem

91%

1

0,5

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

Lasse Olsen

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Line Barfod

HB-medlem

91%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Lisbeth Torfing

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Louis Jacobsen

HB-medlem

86%

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0,5

1

Louise Hvelplund

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mai Villadsen

HB-medlem

86%

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0,5

1

Maja Albrechtsen

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Mathilde Vinther

HB-medlem

95%

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

Morten Riis

HB-medlem

95%

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

Peder Hvelplund

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pelle Dragsted

HB-medlem

91%

1

1

1

1

0,5

1

1

0,5

1

1

1

Rasmus Vestergaard**

HB-medlem

58%

1

1

0

0

0,5

1

-

-

-

-

-

Sinem Demir

HB-medlem

100%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Trine Henriksen

HB-medlem

95%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

Trine Simmel

HB-medlem

95%

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

Mikael Hertoft***

HB-suppleant

90%

0

1

0

1

0

0

1

0,5

1

1

1

Rune Pop****

HB-suppleant

0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

* Udtrådt efter 13. marts
** Udtrådt efter 5. december
*** Indtrådt 16. januar
**** Indtrådt 10. april
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1.3 Vedtægtsnævnets beretning 2019-20

1.3 VEDTÆGTSNÆVNETS
BERETNING 2020-21
Medlemmer:

Fortolkningsoversigt:

Stine Brix, Sigurd Lyk, Bue Nielsen.

Vedtægtsnævnet laver løbende oversigter over sine afgørelser
om de gældende vedtægter, som vedtægtsnævnet gennem
årene har truffet. Den gældende oversigt (fra 28. marts 2021)
findes på Enhedslistens hjemmeside, se
https://org.enhedslisten.dk/vedtaegter/vedtaegtsnaevnetsfortolkninger-af-enhedslistens-vedtaegter

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

Fortolkning af vedtægterne i perioden:
Vi har på forespørgsel fra et medlem afgjort, at et medlem bevarer sine medlemsrettigheder i en afdeling også efter en fraflytning fra afdelingens område, dersom medlemmet har bevaret sit medlemskab i den pågældende afdeling (vedtægternes
§4, stk. 3).
Vi har på forespørgsel fra et medlem fastslået, at har man orlov som fuldtidsrepræsentant betragtes man fortsat som ansat
ved valg af hovedbestyrelse, mens en person med orlov fra ansættelse i Enhedslisten ikke er underlagt ansattekvoten ved valget af hovedbestyrelse (vedtægternes §8, stk. 3).
Vi har på forespørgsel fra forretningsudvalget fastslået, at hvis
et medlem af hovedbestyrelsen træder ud, skal den første på
suppleantlisten træde ind. Ansattekvoten og kønskvoten har kun
indflydelse på indsuppleringen, hvis hovedbestyrelsens sammensætning ikke vil leve op til vedtægternes regler om max 1/5
ansatte eller fuldtidsvalgte og mindst 10 af hvert køn. Det er
altså ikke sådan, at der skal indsuppleres en kvinde, hvis et
kvindeligt medlem af hovedbestyrelsen træder ud, hvis hovedbestyrelsen stadig har mindst 10 kvindelige medlemmer (vedtægternes §8, stk. 7).
Vi har på forespørgsel fra et medlem fastslået, at de to års
pause, der skal gå, før man igen kan søge opstilling til hovedbestyrelsen skal forstås som to kalenderår og ikke som to perioder
mellem årsmøder. Der kan ses bort fra at helligdage kan flytte
rundt og at årsmøder holdes i forskellige weekender i samme
årstid, men afvigelsen fra de to år kan ikke udstrækkes til flere
kvartaler (vedtægternes §18, stk. 9).
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Andre spørgsmål:
Vi har efter henvendelse fra forretningsudvalget bidraget til at
afklare procedurespørgsmål i forbindelse med afholdelsen af
det digitale årsmøde.
Vi har i perioden fået flere henvendelser om stillingtagen til
vedtægtsbestemmelser i Enhedslistens afdelinger og regionale
strukturer. Vedtægtsnævnet har ikke kunnet tage stilling til disse,
da det falder uden for nævnets opgaver.

2.0 Forslag til boligpolitisk program
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63
64

5

65
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9
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1. INDLEDNING: BOLIGEN ER EN MENNESKERET

Boligen er en central ramme om alle menneskers liv. Vi bruger en
12 stor del af vores liv i boligen. Boligområderne og de velfærdstil13 bud, grønne områder, fritidsfaciliteter og transportmuligheder,
14 der ligger omkring dem, danner ramme om vigtige fællesskaber.
15 De er en del af menneskets fundamentale og basale behov, og
16 derfor må dette indgå i måden vi planlægger boliger, byer og
17 landsbysamfund.
Enhedslisten arbejder for, at alle skal have ret en god bolig
18
19 med de funktioner og den plads, der skal til for opfylde de be20 hov, de har. Vi ønsker mange slags boliger, som giver mulighed
21 for at bo med de forskellige typer af fællesskaber, den enkelte
22 vælger. Boligen er ifølge internationale konventioner en menne23 skeret, og Enhedslisten arbejder for at virkeliggøre den rettighed.
11

24
25
26
27

2. ET BOLIGMARKED PRÆGET AF ULIGHED,
POLARISERING OG DISKRIMINATION

Boligsektoren i Danmark er sammensat af mange former for
29 ejerskab. Ejerboliger er den mest udbredte ejerform og udgør
30 omkring halvdelen af alle boliger, mens andelsboligerne udgør 7
31 pct. Den resterende del af befolkningen bor til leje, enten i pri32 vate kommercielle udlejningsboliger, eller i den demokratisk sty33 rede og profit-fri almene boligsektor, som arbejderbevægelsen
34 skabte op gennem det 20 århundrede.
Vores boliger er igennem de seneste årtier i stigende grad ble35
36 vet forvandlet til spekulationsobjekter, og det kan ofte bedre
37 betale sig at spekulere i fast ejendom og jord, end i virksomhe38 der, aktier og obligationer. Det skyldes politikernes ændring af
39 lejeloven, skattestop på ejendomsværdiskat, loft over stigning i
40 grundskyld og deregulering af finanssektoren, der har åbnet op
41 for nye kreative belåningsformer, der har drevet prisen på boli42 gerne op.
Både store kapitalfonde, pensionsselskaber, udlejere af boliger
43
44 og velhavende boligejere har tjent enorme skattefrie gevinster
45 på boligmarkedet, mens priserne på bolig og jord er steget eks46 plosivt, især i de største byer og i Nordsjælland.
Samtidig er byggeriet af almene boliger faldet, og mens om47
48 kring 40 % af boligerne bygget i 1980erne og 1990erne var al49 mene, gælder det for langt under 20 % af boligerne opført efter
50 år 2000. Denne udvikling har betydet at de fattigste og melle51 mindkomstgrupperne presses ud af de store byer og ud i ud52 kantsområderne, hvor der er billige boliger. I disse områder er
53 det til gengæld vanskeligere at få vellønnede jobs. De store
54 byer, særligt København og Aarhus, fører i høj grad en politik der
55 har det formål at tiltrække højtlønnede skatteborgere. Den ud56 vikling er med til at forstærke tendensen til at vride Danmark
57 skævt. Resultatet er stærkt øget økonomisk ulighed og en ten58 dens til opdeling af befolkningen i rige og fattige boligområder.
Den såkaldte parallelsamfundspakke – også kaldet ghettolo59
60 ven - har senest presset de almene boligforeninger til i visse bo28

69

ligområder at udelukke og diskriminere mod ufaglærte, lavtlønnede og mennesker der er ramt af ledighed og sygdom. Desuden forsøges beboere tvangsflyttet, for at deres gode hjem kan
rives ned eller sælges til spekulanter.
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3. ENHEDSLISTENS MÅL FOR BOLIGSEKTOREN
Det er Enhedslistens mål at alle mennesker skal have ret til
gode, sunde og billige boliger, og at de kan leve i tryghed uden
frygt for at blive sat ud af deres hjem. Boliger skal ikke være
spekulative objekter, der behandles som varer på et marked.
Det er vores hjem, ikke finansielle aktiver for spekulanter og kapitalfonde. Samtidig er det afgørende at boligpolitikken bidrager
til en både social, økologisk og økonomisk bæredygtig samfundsudvikling:
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· Boligpolitikken skal sikre, at vi kan leve side om side hinanden.
Vi skal ikke have boligområder forbeholdt de rige, og andre for
de fattige. Vi er imod at flytte folk mod deres vilje, eller basere
boligpolitikken på diskrimination af bestemte grupper. Vi ønsker at skabe flere muligheder, ikke færre muligheder for bosætning, for folk med små indkomster.
· Boligpolitikken skal bidrage til at begrænse og bekæmpe den
økonomiske ulighed og modvirke nye finansielle kriser.
· Boligpolitikken skal understøtte den grønne omstilling af vores
samfund.
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Det første skridt mod at nå disse mål er vedtagelsen af en forpligtende boliglov, der sætter klare mål for udviklingen af boligsektoren. Loven skal blandt andet sætte et mål om at andelen
af fællesejede beboerdemokratisk forvaltede non-profit boliger
skal udgøre mindst 50 pct. af boligmassen i landet, og skal forpligte såvel regering som kommunalbestyrelser til at løbende
tage initiativer, der kan bidrage til at nå dette mål. Det kan
både ske via nybyggeri af almene boliger og opkøb af private
udlejningsejendomme, private rækkehuse og enfamiliehuse.
For at nå disse målsætninger, er der brug for en række grundlæggende ændringer af boligpolitikken, der markant øger omfanget af billige, fællesejede og demokratisk forvaltede boliger,
fortrænger markedskræfterne og sikrer at den samfundsskabte
værdi i jord og boliger ikke privatiseres og koncentreres hos de
få.
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3.1 FLERE FÆLLESEJEDE OG DEMOKRATISK FORVALTEDE BOLIGER

113

De almene boliger er vores fælles beboerdemokratisk forvaltede non-profit boligsektor – skabt for at alle kan bo godt, uanset indkomst.
Her er huslejen ikke bestemt af markedskræfterne, og fordi ingen skal tjene penge på de almene boliger, skal huslejen alene
dække omkostningerne ved byggeri og drift. Sammen med en
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2.0 Forslag til boligpolitisk program

1

3.1.1 KOMMUNAL BOLIGUDLEJNING

61

2

Kommunerne skal have bedre muligheder end i dag for at eje og
udleje boliger, herunder oprette nye kommunale boligselskaber,
der kan bidrage til 50 pct. målsætningen. Beboerne i kommunale
lejeboliger skal sikres samme demokratisk indflydelse på beslutninger, der vedrører deres boligområder som de almene beboere
har. Og de skal have vetoret mod et politisk flertals frasalg af
kommunale boliger private kapitalinteresser. Markedet for lejeboliger skal være overskueligt og tilgængeligt, derfor arbejder
enhedslisten for gratis opskrivning til ventelister og oprettelse af
en landsdækkende portal som indgang til at søge bolig. Portalen
skal omfatte såvel almene som private lejeboliger.

62

række kommunale boligselskaber har den almene boligsektor til
formål at sikre, at også mennesker med almindelige eller lave
3 indkomster kan bo i gode boliger med gode beliggenheder.
4
Men i de seneste årtier er andelen af almene boliger i nybyg5 geriet faldet til det halve, ligesom en række kommuner har pri6 vatiseret og solgt ud af deres ejendomme og grunde. Enhedsli7 sten vil gennem en række initiativer vende den udvikling:
8
9

3.1.1 FLERE ALMENE BOLIGER

Enhedslisten ønsker et stort og varieret udbud af almene boliger
11 med gode rammer for samvær og social trivsel. Boligområderne
12 skal være tilpasset forskellige livssituationer og familietyper:
13 kollegier, ungdomsboliger, familieboliger, kollektiver, bofælles14 skaber, ældreboliger, og boliger for mennesker med funktions15 nedsættelser, eller social udsathed.
For at øge antallet af billige boliger til alle, vil Enhedslisten
16
17 indføre et lovkrav om, at mindst 50 pct. af boligerne i alle ny18 byggede boligområder skal være non-profit og beboerdemo19 kratisk forvaltede.
Det er afgørende at de nye almene boliger får en husleje som
20
21 almindelige lønmodtagere kan betale. Derfor skal de almene
22 boliger have bedre finansieringsmuligheder med lavere omkost23 ninger, statsgaranti og længere afdragstid på lån. Det vil også
24 give de almene boligforeninger en stærk fordel overfor private
25 kapitalfonde og investorer.
Det er også vigtigt at skabe almene boliger i allerede bebyg26
27 gede områder, hvor de ikke findes i dag – særligt i de velha28 vende byområder. Derfor vil Enhedslisten udvide den tilbuds29 pligt, der i dag giver lejere ret til at købe deres ejendom og om30 danne den til en andelsbolig. Fremover skal det således også
31 være muligt for lejerne at omdanne ejendommen til en afdeling
32 i en almen boligforening efter aftale med denne, eller oprette
33 deres eget boligselskab, hvis foreningen er stor nok.
Alle de såkaldte ”parallelsamfunds” og ”ghetto-love, med deres
34
35 angreb på den almene boligsektor, annulleres umiddelbart, og
36 eventuelt frasolgte ejendomme føres tilbage til fællesskabet.
10

37
38

3.1.2 DEMOKRATI OG ALMENE BOLIGER

Demokratiet i den almene boligsektor skal styrkes. Både lokalt
40 og nationalt. Landsbyggefonden skal alene styres af repræsen41 tanter for de almene beboere, som indbetaler til fonden, dvs.
42 folketinget fratages råderetten over fondens midler. Det er cen43 tralt, at det boligsociale arbejde fortsat er forankret i de almene
44 boligorganisationer, da dette sikrer fokus på boligområdet og
45 større medindflydelse fra beboerne, men det er ikke fair at den
46 sociale indsats betales af beboerne i de almene boliger, og det
47 offentlige bør derfor i langt højere grad finansiere det bo48 ligsociale arbejde.
39

49

Enhedslisten ønsker at styrke det nære demokrati i den almene
51 boligbevægelse, så det er beboerne i den enkelte boligforening,
52 der demokratisk sætter retningen, og boligselskaberne reelt re53 præsentere beboernes interesser og holdninger. Planer om ned54 rivninger eller ændringer må aldrig kunne tages hen over hove55 det på beboerne. Derfor skal udviklingsplaner fx i relation til pa56 rallelsamfundslovgivningen vedtages på et afdelingsmøde for at
57 kunne træde i kraft, på samme måde som fysiske og bo58 ligsociale helhedsplaner skal i dag.
50

59
60
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3.1.4 STOP SALGET AF FÆLLESSKABETS JORD OG BOLIGER

74

Kommunerne, staten og regionerne har i mange år frasolgt både
boliger og byggegrunde. Den udvikling skal vendes. Når vi sælger
fællesskabets jord til private investorer, får vi en éngangsindtægt, men al fremtidig samfundsskabt værditilvækst tilfalder
private investorer. Derfor bør ethvert salg af offentlig ejet jord
og ejendomme til private kapitalinteresser umiddelbart forbydes. De almene boligselskaber må gerne købe offentlig jord, boliger og andre bygninger, dog med en tilbagekøbsklausul, der
sikrer at grund og ejendom ikke kan sælges videre til private investorer.
Samtidig med salgsforbuddet indføres en offentlig forkøbsret
til byggegrunde, som kan anvendes til nye boligområder. Den
offentlige forkøbsret skal også omfatte private udlejningsejendomme, der skifter hænder, hvis ikke lejerne selv, eller en almen
boligforening, ønsker at gøre brug af tilbudspligten. Endelig skal
kommunerne sikres anvisningsret til 25 pct. af lejlighederne i de
kapitalejede private udlejningsbyggerier.
Ved at øge den fællesejede og demokratisk forvaltede boligsektor, sikre at der er almene eller kommunale boliger i alle bydele og alle dele af landet, og give kommunerne anvisningsret til
de kapitalejede udlejningsejendomme, vil det være muligt at
sikre blandede byer og bydele hvor vi bor sammen på tværs af
skel. Det vil overflødiggøre boligselskabernes behov for at bruge
de såkaldte fleksible kriterier, som derfor afvikles.
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3.2 OPGØR MED BOLIGHAJER OG STÆRKERE
BESKYTTELSE AF LEJERNE

101

Enhedslistens mål er, at ingen længere skal tjene penge på at
eje andre menneskers bolig, så alle lejeboliger er enten almene
eller offentlige. Den profitdrevne lejesektor kan dog ikke bare
afvikles fra den ene dag til den anden, og derfor er det afgørende at forholdene for lejerne med det samme forbedres markant.
Enhedslisten vil rulle de sidste årtiers deregulering af lejeloven
tilbage, så alle lejere nyder samme beskyttelse, og så al privat
udlejning – også i nybyggeri og ejendomme, der er renoveret omfattes af en ikke markedstyret, men omkostningsbestemt
leje. På den måde fortrænges markedskræfternes indflydelse på
prisfastsættelsen. Samtidig skal lejerne i privat udlejning have
langt større indflydelse, og skal herunder kunne afvise ikke-nødvendige forbedringer af deres boliger.
I dag skal lejere, når den ejendom de bor i sælges tilbydes at
overtage ejendommen og forvandle den til en andelsboligforening. Enhedslisten ønsker at udvide denne ret, så lejerne skal
have længere tid til at finde den nødvendige kapital.
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2.0 Forslag til boligpolitisk program

1
2

3.3 BOLIGER SKAL VÆRE HJEM, IKKE SPEKULATIONSOBJEKTER

Boligkøb er den største økonomiske beslutning en husstand kan
4 foretage. I de seneste 25 år har nogle boligejere tjent mange
5 penge, mens en mindre del har måttet sælge med tab eller er
6 endt på tvangsauktion. De stigende boligpriser og muligheden
7 for at indkassere skattefrie boliggevinster har samtidig været
8 med til at øge uligheden markant mellem ejere i forskellige dele
9 af landet og mellem ejere og lejere. Enhedslisten vil gøre op med
10 den udvikling.
3

11
12
13

3.3.1 ET BEDRE EJENDOMSSKATTESYSTEM OG OPGØR
MED KREATIVE LÅNFORMER

Det nuværende boligskattesystem indebærer en privatisering af
15 den samfundsskabte værdistigning i jord og boliger, der kon16 stant driver uligheden opad. Et nyt og mere retfærdigt bolig17 skattesystem skal sikre, at samfundsskabte værdistigninger i
18 ejendomme beskattes. Det er simpelthen ikke rimeligt, at man
19 kan tjene mere på arbejdsfrie indtægter fra værdistigninger i
20 boligen, end på at gå på arbejde. Samtidig skal boligskatterne
21 modvirke nye boligbobler der truer den økonomiske stabilitet.
14

22
23

Forslag A:

Hvis de mål skal nås, skal de samlede boligskatter (grundskyld
25 og ejendomsværdiskat) være højere og mere progressive end i
26 dag og rentefradraget skal udfases. De reale boligskatter skal
27 være på et niveau, der bidrager til at sikre at boligpriserne ikke
28 stiger hurtigere end den almindelige prisudvikling. Samtidig er
29 det helt afgørende, at mennesker kan have tryghed om boligen.
30 Problemet er, at boligskatter der følger med ejendomsværdien
31 beskatter en værdi, som boligejerne ikke har i hånden, men som
32 sidder i murstenene og først realiseres ved salg. Derfor kan vok33 sende løbende boligskatter i sidste ende tvinge mennesker ud af
34 deres bolig. Hvilket hverken er rimeligt eller hensigtsmæssigt. En
35 fornuftig løsning på dette problem, er at give boligejere mulig36 hed for at indefryse den del af de samlede boligskatter, der
37 overstiger den almindelige lønudvikling som en prioritet i boli38 gen, som først betales, når ejendommen sælges.

24

39
40

Forslag B:

Hvis de mål skal nås, skal de samlede boligskatter være højere
42 end i dag og rentefradraget skal udfases. Boligskatterne skal i
43 løbet af 15 år op på et niveau, der bidrager til at sikre at bolig44 priserne kun afviger få procent fra den almindelige prisudvikling.
45 Dette vil betyde, at boligskatterne i nogle områder af landet vil
46 stige til det dobbelte. Hvis det bliver for dyrt for beboeren, kan
47 han/hun sælge boligen til kommunen til den offentlige vurde48 ringssum og blive boende som lejer med en omkostningsbe49 stemt husleje eller han/hun kan flytte.
50 I yderkommunerne vil boligskatterne ikke stige nær så meget,
51 for ejendomsvurderingerne er meget lavere. Til gengæld er
52 mange boligejere stavnsbundne, fordi købere ofte ikke kan låne
53 penge til at købe. Dette problem forsvinder ved at kommunen
54 får pligt til at opkøbe ejerboliger, når ejeren ønsker at sælge.
41

55
56
57
58
59
60

Forskellen på forslag A og B er om man skal have mulighed for at
vente med at betale en del af sin boligskat til man sælger sin bolig,
og realiserer den værdistigning som beskattes.

Et nyt boligskattesystem, der beskatter de samfundsskabte
værdistigninger, er et vigtigt bidrag til at stoppe boligprisernes
himmelflugt og undgå spekulative boligbobler,
Men der er også brug for at rydde op i de kreative lånformer,
som har været med til at drive priserne op. De afdragsfrie lån
skal udfases, bort set fra en ny mulighed for afdrag ved særlige
forhold som ledighed eller sygdom. Der skal samtidig indføres
en nedre grænse for variable lån, så de mest kortfristede låntyper på under 5 år udfases.
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3.3.2 FRA EJER TIL LIVSTIDS-LEJER

71

Enhedslisten vil etablere en ny lovreguleret og uafhængig og almen bolig- og jordfond. Enhver boligejer skal have ret til at
sælge sin bolig til fonden til vurderingsprisen. Det kan redde
økonomien hos boligejere i yderkommunerne, som i dag er
stavnsbundne, og sikre at boligejere truet af tvangsauktion kan
blive i deres bolig. Fonden skal drives non-profit og lave en omkostningsbestemt huslejekontrakt og lade beboeren blive boende, hvis denne ønsker det. Fondens bestyrelse skal bestå af
både offentligt udpegede repræsentanter og af repræsentanter
for dem som lejer fondens boliger. På denne måde begrænses
ejerboligmarkedets omfang på en frivillig måde, beboerne bliver
lettet for bekymringer om boligmarkedets vilkårlige op- og nedture, ejerboliger vil fremover blandes med lejeboliger, gældsætningen i samfundet bliver reduceret og nationaløkonomien bliver stabiliseret. Fonden skal også kunne opkøbe ejendomme
ved frit salg med henblik på at øge omfanget af fællesejede boliger. Det vil fx være oplagt at opkøbe villaer og parcelhuse i
områder med få almene boliger med henblik på at skabe mere
blandede boligområder. Boligerne lejes ud på uopsigelige kontrakter. Enhedslisten støtter også etableringen af lokale demokratiske jord og ejendomsfonde.
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3.3.3. STOP MARKEDSGØRELSEN AF ANDELSBOLIGERNE

94

Andelsboligerne startede som et kollektivt, demokratisk og billigt alternativ til ejerbolig-sektoren. Desværre har Folketinget,
som følge af en række lovændringer set en udvikling hvor også
andelsboligerne er blevet inddraget i bolig-lotteriet, hvor de
med stærkt stigende priser har skabt enorme gevinster for de
heldige. Den solidariske tanke i andelsboligerne er ved at gå
tabt, og det bliver sværere for almindelige lønmodtagere at
komme ind i andelsboligerne. Enhedslisten vil genskabe andelsboligssektoren som et reelt demokratisk og solidarisk alternativ
til ejerboligerne.
Fremover skal det således ikke være muligt at udlodde en så
stor del af værdistigningen i foreningen ved at skrue andelskronen op i takt med værdien af ejendommen. I stedet skal en
større del af værdistigningen blive i foreningen til gavn for nuværende og fremtidige beboere. Konkret betyder at det, at der
ligges et loft over stigningen i andelskronen, så den maksimalt
kan stige med den almindelige løn og prisudvikling. Samtidig afskaffes muligheden for valuarvurderinger og andelsboligforeningernes værdi følger fremover den offentlige vurdering. Forslagene vil også skabe større sikkerhed om foreningernes økonomi
og dermed gøre det billigere at finansiere lån til stiftelse af nye
andelsboligforeninger.
Andelsboliger skal fremover beskattes på samme niveau, som
vi vil beskatte ejerboliger, således, at der ikke opstår nye spekulationsgevinster.
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2.0 Forslag til boligpolitisk program
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3.4 EN BÆREDYGTIG BOLIGPOLITIK SOM RAMME OM
GODE LIV
Det er helt afgørende, at boligsektoren på alle tænkelige måder
bidrager til den grønne omstilling – både når det gælder klima,
miljø og biodiversitet. En betydelig del af energiforbruget og
co2-udledninger har rod i boliger og byggeri.
Enhedslisten arbejder for nye strenge byggestandarder med
krav om CO2 neutralt og energiproducerende nybyggeri og renovering, samt krav om af nye boligområder der skal udføres i
henhold til fremtidens klimaændringer og havstigninger.
Vi ønsker at fremme en økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed, hvor hele bygge- og anlægsbranchen omlægges for
at minimere forbruget af jordklodens og landenes ressourcer.
Med upcycling kan vi recirkulere kvalitetsmaterialer, spare materialer og affald, der kan mindske CO2 udledningen. Store
træer skal bevares og grønne beplantninger skal tilgodese biodiversitet i alle boligområder, og for at skabe muligheder for nye
levesteder for dyr og planter i vores byområder.
Lange afstande mellem boliger, arbejdspladser og velfærdstilbud, og dårlige kollektiv transport øger biltrafikken og dermed
klima- og miljøproblemer. Derfor vil vi arbejde for at der udarbejdes regionsplaner og landsdækkende planer, der samtænker
alt det, der skal til for at vi kan få bæredygtige boliger.
Mange mennesker ønsker i dag at have mere fællesskab omkring bolig og lokalsamfund. Flere vil gerne flytte i bofællesskaber og være med i byggefællesskaber, er opfører nye bæredygtige boliger, med vedvarende energi, flere fællesarealer og fælles aktiviteter, som fællesspisning. Denne måde at leve på sænker også den enkeltes forbrug og Co2-udledning. Ligesom det
sociale fællesskab bliver meget stærkere. Det kan fx være en
fordel for børnefamilier og ældre, når man kan hjælpe hinanden
med børnepasning, indkøb og mange praktiske opgaver.
Bofællesskaber og byggefællesskaber bidrager ofte til lokalområdet i både landdistrikter og byer.
Enhedslisten vil derfor arbejde for at fjerne de barrierer der i
dag er for at etablere bofællesskaber og byggefællesskaber, og
gøre det nemmere at finde finansiering, når man ikke bygger for
profit, men fordi man ønsker et godt sted at bo sammen med
andre.

40
41

3.4.1 GODE LIV I HELE LANDET

Det er afgørende for Enhedslisten at der i hele landet er adgang
43 til gode boliger. Ved at stoppe centraliseringen af de offentlige
44 institutioner og skabe bedre rammer for borgere og virksomhe45 der i landdistrikterne, kan disse områder gøres attraktive og
46 dermed reducere presset på boliger, infrastruktur og rekreative
47 områder i hovedstaden. Det kræver udrulning af fibernet og
48 mobilmaster samt offentlig transport støttet af staten, og tilba49 geførsel af statslige institutioner, samt flere og bedre kommu50 nale serviceydelser i form af daginstitutioner og folkeskoler via
51 bedre kommunal udligning.
I øjeblikket er det ofte vanskeligt for tilflyttere i landdistrikter
52
53 at købe hus, fordi banker og realkreditinstitutioner ikke tør låne
54 penge ud i områder med afvandring. Og det er tit umuligt for
55 boligejere i landdistrikterne at sælge deres hus uden stort tab;
56 de er reelt stavnsbundne og må sige nej til nyt job og at flytte
57 tættere på familie og venner.
Derfor vil Enhedslisten arbejde for at kommunerne får pligt til
58
59 at opkøbe ejerboliger via lån i Kommunekredit. På denne måde
60 får kommunerne lejeboliger, som de kan leje ud til tilflyttere. En

del kommuner har allerede haft held med at tiltrække børnefamilier via et tilbud om leje af bolig på landet og på øerne.
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4. BEVÆGELSER OG BOLIGKAMP
En ny demokratisk boligsektor kommer ikke af sig selv. Når vi i
dag har en almen boligsektor, er det fordi arbejderbevægelsens
pionérer skabte den, og når lejerne har rettigheder, er det resultat af en stærk lejerbevægelses kamp. Derfor opfordrer Enhedslisten sine medlemmer, til at være aktive i og arbejde for en
stærk, demokratisk og forenet boligbevægelse, der kan beskytte
lejernes interesser. Organisatorisk er lejerbevægelsen desværre
både svag og splittet i Danmark. Denne splittelse gør, at lejerne
som gruppe politisk set står svagt i forhold til de velorganiserede grupper som ønsker at tjene flere penge på lejeboliger: kapitalfonde, pensionskasser, private udlejere og bygherrer.
Enhedslisten arbejder for at styrke det lokale bevægelsesarbejde, og for at skabe organisatorisk enhed i lejerbevægelsen.
Medlemmer af Enhedslisten der bor i almene boligforeninger
opfordres til at deltage i foreningernes demokratiske strukturer,
og arbejde for en solidarisk politik, der modarbejder diskrimination og kollektiv afstraffelse af familier. Det er afgørende, at beboerne i de almene boliger i langt højere grad end i dag organiserer sig i kampen mod angreb på deres rettigheder og tryghed.
Enhedslistens medlemmer opfordres også til at deltage i mere
spontane bevægelser, der fx kæmper lokalt mod kapitalfondes
opkøb, eller mod ghettoloven og andre angreb på de demokratiske boligfællesskaber. Enhedslistens valgte i folketinget, kommuner og regioner arbejder for at støtte op om boligbevægelsernes arbejde, og bringe deres forslag ind i de parlamentariske
forsamlinger.
Med en visionær politik for en boligsektor hvor demokratiet
og ikke markedskræfterne sætter retningen, og med stærke bevægelser af lejere og beboere kan vi skabe en fremtid hvor alle
kan bo i gode og sunde boliger med stærke sociale og demokratiske fællesskaber.
Hovedbestyrelsen opfordres til i samarbejde med boligpolitisk
udvalg, boligordfører og andre relevante, at udarbejde et boligpolitisk handlingskatalog med forslag til hvordan vi kan tage
konkrete skridt til at realisere programmets målsætninger –
både parlamentarisk og i bevægelserne.
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Stillet af: Hovedbestyrelsen
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*Dette delprogram supplerer tidligere årsmødevedtagelser – herunder udtalelse om udsatte boligområder fra årsmødet i 2011 og udtalelsen: ”Enhedslisten siger nej til nedrivninger og ghettolister fra årsmødet i 2019.” Delprogrammet erstatter når det gælder skattepolitikken vedtagelsen ”Skattepolitik for ejerboliger” fra årsmødet i 2012.
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2.1 Ændringsforslag til 2.0

2.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2.0

2.1.1
Side 17 Linje 33 og 116
I 2. Et boligmarked præget af ulighed, polarisering og diskrimination
Ordene ”profit-fri almene boligsektor” udgår og erstattes af:
”almene boligsektor med profitfri udlejning”
I 3.1 Flere fællesejede og demokratisk forvaltede boliger
Ordene ”non-profit boligsektor” udgår og erstattes af:
”boligsektor med profitfri udlejning”

Begrundelse:
Det er kun selve udlejningen, der er uden profit. I huslejen indgår
profit til alle andre dele af de almene boliger – ikke mindst entreprenørfirmaer, med alle deres underleverandører, der bygger
og renoverer og vedligeholder.
Stillet af: John Jessen (Århus Vest)

2.1.2
Efter side 17, linje 58 tilføjes:
“Samtidig gøres det sværere for mennesker med beskedne indkomster at få en almen bolig. Den såkaldte fleksible eller kombinerede udlejning benyttes af mange kommuner og boligselskaber, hvorved nogle af dem, der har allermest brug for en billig bolig, diskrimineres og indirekte henvises til dyrere privat udlejning eller til at flytte til en anden kommune.”

Begrundelse:
Flere steder indgår præcise beskrivelser af, hvordan fattige,
ufaglærte og syge udelukkes fra visse boligområder (s4, linje 5052, og linje 59-71). S4 linje 88-89 står, at ”Vi er imod at… basere
boligpolitikken på diskrimination af bestemte grupper.” Alligevel
står der s5, linje 93-99 at når det bliver muligt at sikre blandede
byer og bydele, vil det: ”overflødiggøre boligselskabernes behov
for at bruge de såkaldt fleksible kriterier, som derfor afvikles.”
Hermed tilkendegiver EL, at vi indtil videre er forstående overfor boligselskabernes brug af fleksibel udlejning. Det strider efter
vores opfattelse med vores boligpolitiske vedtagelse i 2011:
„Flertallet i folketinget har ikke villet udbrede det boligsociale
ansvar, men har i stedet indført love, der giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at give bestemte grupper fortrinsret til almene boliger, i stedet for kun at tildele boliger efter ventelisterne, og til at nægte personer på bl.a. kontanthjælp til at flytte ind i bestemte områder, såkaldt fleksibel
eller kombineret udlejning. V, K og O havde også et ønske om at
lovgivningen kunne bruges til at sortere folk med anden etnisk
baggrund fra. Det er et ønske om social diskrimination og strukturel racisme, som vi tager afstand fra...“
Vi ønsker det derfor præciseret, at vi er imod fleksibel udlejning.
Med fleksibel udlejning udpeges en række boligsøgende til alene ud fra socioøkonomiske og evt. etniske kriterier – at være

problembærere. Bestemte boligsøgende tillægges tilsyneladende egenskaber og en adfærd, som vil tilføre boligområder
belastninger. Samtidig stemples de beboere, der allerede bor i
boligområder, der bliver omfattet af fleksibel udlejning, og som
fx er arbejdsløse og syge, til at være uønskede. Fremfor at pege
på strukturelle og politiske årsager til sociale problemer, gør
fleksibel udlejning bestemte boligsøgende og beboere til syndebukke.
De sociale problemer, der er i almennyttige boligområder, må
afhjælpes med sociale indsatser, og det politiske svar på evt.
koncentration af sociale problemer i bestemte boligområder er
at bygge flere almennyttige boliger.
Ghetto-pakken, der truer boligområder med nedrivning af lejeboliger mv., bygger på en myte om, at beboere med ikke-vestlig baggrund skaber parallelsamfund. Enhedslisten vil forsvare
alles ret til at bosætte sig, som de ønsker og har mulighed for.
Det gælder både for familier med ikke-vestlig baggrund og for
andre familier uanset indkomst mv. Vi ønsker at fremme en byudvikling med blandede bydele, men det skal ske ved byplanlægning og ikke ved at frasortere de familier, der har allermest
behov for en billig bolig.
En nærmere granskning af de data, der ligger til grund for at
gøre etnicitet til det centrale kriterium for manglende integration, viser sig at bero på myter. Børn af ufaglærte forældre med
ikke-vestlig baggrund har betydeligt lettere ved at opnå en ungdomsuddannelse end etnisk danske børn, når de vokser op under de samme sociale forhold; for det andet er det ikke nogen
risikofaktor at vokse op i et udsat boligområde; og for det tredje
er etnisk danske forældre betydeligt mere belastede af kriminalitet end forældre med ikke-vestlig baggrund. Se Ejrnæs, Myter
om ghettoer og parallelsamfund – og hvad betyder det for skolen og lærerne. I: Unge Pædagoger 2019, 3; samt Dahlskov & Blicher, AE Rådet 2017.
Kaare Dybvad Bek har da heller ingen dokumentation for sin
formodning om, at vi kommer til at leve i et todelt samfund, hvis
ikke andelen af ikke-vestlige beboere reduceres til 30 %.
Stillet af: Reza Javid, Søren Freiesleben, Mette Skaarup, Jette Frydendahl, Joe Bilsborough, Kirsten Andersen, Thomas Skov Jensen, Bente
Sanko, Kirsten Møller, Bobo Rasmussen, Thomas Graven, Rina K.
Krøyer, Momo-Michael Bøgh Salo, Jutta Agnete Aude, Erik Kempf, Ingelise Bech Hansen, Ulf V. Olsen, Anita Lund Høg, Mathias Jæger, Gustav
Nielsen, alle Odense, Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers, Kurt Olsen, alle
Albertslund, Adam Johansen, Erik Mikkelsen og Karl Vogt-Nielsen, alle
Amager Øst

2.1.3
Ændringsforslag til side 17 punkt 2, linje 59-72, indsat
med rødt:
Den såkaldte parallelsamfundspakke – også kaldet ghettoloven
– har senest presset de almene boligforeninger til i visse boligområder at udelukke og diskriminere mod ufaglærte, lavtlønnede og mennesker, der er ramt af ledighed og sygdom, men
også ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere. Desuden
forsøges beboere, herunder især ikke-vestlige indvandrere og
deres efterkommere, tvangsflyttet, så deres gode hjem kan rives
ned eller sælges til spekulanter.
Stillet af: Jo Falk Nielsen (Århus Syd)
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2.1 Ændringsforslag til 2.0

2.1.4

2.1.7

Side 17 linje 101

Side 18 linje 15 i 3.1.1. tilføjes

”skal udgøre mindst 50 % af boligmassen i landet”

Uddannelsesbyer skal sikre, at der er tilstrækkeligt med almene
ungdomsboliger og små almene boliger til de studerende.

ændres til:
”skal stige år for år”

Begrundelse:
Et mål på 50 % ”fællesejet non-profit” er i praksis umuligt med
mindre vi taler om målsætninger som ligger 100-200 år ude i
fremtiden. Det kunne være ok som en langsigtet vision, men
forslaget her sigter på en konkret lov herom. Et EL-initiativ til en
sådan lov vil derfor falde alene på dette.
Der bygges årligt ca. 35.000 nye boliger, og selv hvis 50 % af
disse er ”fællesejet non-profit” (som der foreslås andetsteds) vil
de om 100 år stadig kun udgøre under 40 % af boligmassen.
Lad os ikke spænde ben for os selv, men i stedet pege på en lov
der trækker den rigtige retning.

I vores boligpolitiske principprogram skal vi forholde os aktivt til
at løse det store problem med manglende boliger til de studerende. Især i det storkøbenhavnske område er der en kæmpe
opgave at løse.
Stillet af: Søren Egge Rasmussen (Århus Øst)

2.1.8
Efter side 18, linje 15 tilføjes:

Side 17 linje 111 indføjes:

“Enhedslisten er imod alle regler og love, herunder fleksibel udlejning, der direkte eller indirekte diskriminerer bestemte grupper efter indkomst, uddannelse, forhold til arbejdsmarkedet og
alder eller efter etnicitet og statsborgerskab. Et modtræk til fx
fleksibel udlejning kan være et forslag om at give borgere, der
omfattes af kriterierne for fleksibel udlejning eller afvises efter
sådanne bestemmelser, fortrinsret til boliger i andre almene afdelinger.”

Som et led I denne udvikling vil Enhedslisten arbejde for en
gradvis overgang til fælleseje af jord.

Begrundelse:

Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen alle Amager Øst

2.1.5

Stillet af: Leif Mikkelsen, Adam Johansen og Lole Møller, Nina Hermanson alle Amager Øst

2.1.6
Side 17 linje 111 tilføjes:
„Boligsektoren skal give alle borgere flere valgmuligheder for at
få en bolig, hvor de ønsker at bo. Via nybyggeri af almene boliger og opkøb af private udlejningsejendomme og ejerboliger,
skal der i alle kommuner ved udløbet af en 10 - 15 årig periode
være mindst 50 % almene eller kommunale lejeboliger.
Det betyder, at også i de attraktive boligområder med høje
priser på ejerboligmarkedet og høje huslejer i de private udlejningsejendomme, skal mindst 50 % af boligerne være almene
eller kommunale, der udlejes efter omkostningsprincippet. Det
er kommunerne, der har pligt til at sørge for byggeri og opkøb,
men kommunerne kan sælge boligerne til almene boligselskaber
og lade disse stå for nybyggeriet. Kommunerne finansierer opkøb i Kommunekredit, kommunernes egen non-profit kreditinstitution.
(Hermed bortfalder AFSNIT 3.3.2., dvs. stat og kommuner skal
føre boligpolitik, herunder skaffe finansiering, ikke en privat
fond. Og linierne (AFSNIT 3.4.1, LINIERNE 52-62) bliver overflødige.)“
Begrundelse:
Det bør sættes en deadline for kravet om mindst 50 %.
Det skal gælde i alle kommuner. Gentofte skal ikke have lov til
at undslå sig mere.
Det vil øge interessen for landdistrikterne, hvis der findes flere
lejeboliger der.
Stillet af: Margit Kjeldgaard (Helsingør), Per Bregengaard (Blågård)
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Begrundelse:
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Flere steder indgår præcise beskrivelser af, hvordan fattige,
ufaglærte og syge udelukkes fra visse boligområder (s4, linje
50-52, og linje 59-71). S4 linje 88-89 står, at ”Vi er imod at… basere boligpolitikken på diskrimination af bestemte grupper.” Alligevel står der s5, linje 93-99 at når det bliver muligt at sikre
blandede byer og bydele, vil det: ”overflødiggøre boligselskabernes behov for at bruge de såkaldt fleksible kriterier, som
derfor afvikles.”
Hermed tilkendegiver EL, at vi indtil videre er forstående overfor boligselskabernes brug af fleksibel udlejning. Det strider efter
vores opfattelse med vores boligpolitiske vedtagelse i 2011:
„Flertallet i folketinget har ikke villet udbrede det boligsociale
ansvar, men har i stedet indført love, der giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at give bestemte grupper fortrinsret til almene boliger, i stedet for kun at tildele boliger efter ventelisterne, og til at nægte personer på bl.a. kontanthjælp til at flytte ind i bestemte områder, såkaldt fleksibel
eller kombineret udlejning. V, K og O havde også et ønske om at
lovgivningen kunne bruges til at sortere folk med anden etnisk
baggrund fra. Det er et ønske om social diskrimination og strukturel racisme, som vi tager afstand fra...“
Vi ønsker det derfor præciseret, at vi er imod fleksibel udlejning.
Med fleksibel udlejning udpeges en række boligsøgende til alene ud fra socioøkonomiske og evt. etniske kriterier – at være
problembærere. Bestemte boligsøgende tillægges tilsyneladende egenskaber og en adfærd, som vil tilføre boligområder
belastninger. Samtidig stemples de beboere, der allerede bor i
boligområder, der bliver omfattet af fleksibel udlejning, og som
fx er arbejdsløse og syge, til at være uønskede. Fremfor at pege
på strukturelle og politiske årsager til sociale problemer, gør
fleksibel udlejning bestemte boligsøgende og beboere til syndebukke.

2.1 Ændringsforslag til 2.0

De sociale problemer, der er i almennyttige boligområder, må
afhjælpes med sociale indsatser, og det politiske svar på evt.
koncentration af sociale problemer i bestemte boligområder er
at bygge flere almennyttige boliger.
Ghetto-pakken, der truer boligområder med nedrivning af lejeboliger mv., bygger på en myte om, at beboere med ikke-vestlig baggrund skaber parallelsamfund. Enhedslisten vil forsvare
alles ret til at bosætte sig, som de ønsker og har mulighed for.
Det gælder både for familier med ikke-vestlig baggrund og for
andre familier uanset indkomst mv. Vi ønsker at fremme en byudvikling med blandede bydele, men det skal ske ved byplanlægning og ikke ved at frasortere de familier, der har allermest
behov for en billig bolig.
En nærmere granskning af de data, der ligger til grund for at
gøre etnicitet til det centrale kriterium for manglende integration, viser sig at bero på myter. Børn af ufaglærte forældre med
ikke-vestlig baggrund har betydeligt lettere ved at opnå en ungdomsuddannelse end etnisk danske børn, når de vokser op under de samme sociale forhold; for det andet er det ikke nogen
risikofaktor at vokse op i et udsat boligområde; og for det tredje
er etnisk danske forældre betydeligt mere belastede af kriminalitet end forældre med ikke-vestlig baggrund. Se Ejrnæs, Myter
om ghettoer og parallelsamfund – og hvad betyder det for skolen og lærerne. I: Unge Pædagoger 2019, 3; samt Dahlskov & Blicher, AE Rådet 2017.
Kaare Dybvad Bek har da heller ingen dokumentation for sin
formodning om, at vi kommer til at leve i et todelt samfund, hvis
ikke andelen af ikke-vestlige beboere reduceres til 30 %.

2.1.10

Stillet af: Reza Javid, Søren Freiesleben, Mette Skaarup, Jette Frydendahl, Joe Bilsborough, Kirsten Andersen, Thomas Skov Jensen, Bente
Sanko, Kirsten Møller, Bobo Rasmussen, Thomas Graven, Rina K.
Krøyer, Momo-Michael Bøgh Salo, Jutta Agnete Aude, Erik Kempf, Ingelise Bech Hansen, Ulf V. Olsen, Anita Lund Høg, Mathias Jæger, Gustav
Nielsen, alle Odense, Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers, Kurt Olsen, alle
Albertslund, Adam Johansen, Erik Mikkelsen og Karl Vogt-Nielsen, alle
Amager Øst

Begrundelse:

Side 18 linje 46
Efter ”indsats” indsættes ”alene” så sætningen lyder:
”... det er ikke fair, at den sociale indsats alene betales af beboerne...”

Begrundelse:
Teksten kan læses således, at udgiften skal overtages af det offentlige, og det dermed er politisk styret, hvor meget der skal
bruges herpå, men det er formentlig ikke hensigten eller ønskeligt. Med ændringsforslaget præciseres, at boligselskaberne stadig kan bidrage til den sociale indsats, men at det offentlig skal
medfinansiere.
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Marianne Frederik, Nina Hermansen alle Amager Øst

2.1.11
Side 18 linje 60: tilføjes:
”Driftsbekendtgørelsen skal ændres eller afskaffes, så det sikres
at det er de lokale beboere, der har den afgørende indflydelse
på deres boligområde.
Den lokale afdelingsbestyrelsen skal sikres ret til at være med
til alle møder med Landsbyggefonden og kommunen, som
handler om afdelingen.”

Det er meget vigtigt for sikre ikke kun formelt, men også reelt
beboerdemokrati.
Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

2.1.12
Før linje 61 side 18 tilføjes:

”En større del af indbetalingerne til Landsbyggefonden skal være
til rådighed som opsparing til renoveringer og forbedringer for
den lokale boligafdeling”.

De lokale beboere skal have mulighed for ultimativt at sikre deres demokratiske rettigheder til at bevare og udvikle deres boligområde ved at danne deres eget boligselskab, hvis de er
mindst 500 boliger alene eller sammen med andre. Lovgivningen
og det kommunale tilsyn skal sikre, at denne demokratiske mulighed ikke misbruges til usolidariske formål.

Begrundelse:

Begrundelse:

Det var den overvejende holdning på Boligpolitisk Udvalgsseminar

Det skal tilbage i programmet, fordi de lokale beboere skal have
magten og have de samme rettigheder til selvbestemmelse som
i andre typer af boligforeninger, f.eks. andels-. Og stadig have
de samme boligsociale pligter, som de almene har i dag.
Enhedslisten skal holde med dem, der vil bestemme over deres eget boligområde og ikke med dem der vil bestemme over
og evt. nedrive andres boligområder, som vi desværre har set
det ske i virkeligheden.

2.1.9
Side 18 linje 42: tilføjes mellem de to sætninger i linjen:

Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)
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2.1 Ændringsforslag til 2.0

2.1.13

2.1.15

Tilføjes side 18 i linje 73:

Side 18 linje 85

”Boliger som overtages eller opføres af kommunen skal drives af
et alment boligselskab eller et alment administrationsselskab.”

I forlængelse af teksten i foregående forslag tilføjes:
”Kommunen skal dog i sin lokalplan for sådanne områder indføre krav om almene boliger jf gældende lovgivning herom.”

Begrundelse:
Stillet ud fra den overvejende holdning på Boligpolitisk Udvalgsseminar, at kommunerne ofte ikke kan finde ud af at drive boligudlejning, -drift og -vedligehold på en hensigtsmæssig måde.
Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

2.1.14
Side 18 linje 80
Efter ”salg” indsættes ”eller overdragelse” så sætningen lyder:
”...Derfor bør ethvert salg eller overdragelse af offentligt ejet
jord....”

Begrundelse:
Dette forslag er stillet, fordi det jo godt kan være fornuftigt at
presse almene boliger ind i de små samfund også. Forslaget vil
betyde, at hvor der i dag udstykkes sådanne områder i de mindre bysamfund til rent villabyggeri, vil der her fremover i lokalplaner skulle indarbejdes krav om 25 % almene boliger.
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, Adam Johansen (alle Amager
Øst)

2.1.16

Begrundelse:

Følgende sætning på side 18, linje 98-99 slettes:

I København foræres offentlig jord til By&Havn som kapitaliserer
jorden. Ændringen er blot en præcisering af, at forbuddet skal
gælde både ved salg og foræring.

“Det vil overflødiggøre boligselskabernes behov for at bruge de
såkaldte fleksible kriterier, som derfor afvikles.“

Begrundelse:
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, Adam Johansen alle Amager
Øst

Side 18 linje 85
Der indsættes:
”Ovenstående forbud gælder ikke for mindre byer, hvor det offentlige opkøber og udstykker jord til lokal byudvikling.”

Begrundelse:
Dette ÆF er stillet i den forståelse, at der med ”private kapitalinteresser” i linje 81 også menes villaejere.
Da vi ønsker at styrke en balanceret boligudvikling mellem de
større byer og de mindre samfund, skal vi ikke opstille rigide
krav, som vil kvæle de små samfund, hvor mulighederne for at
at tiltrække nye borgere også forudsætter udstykning af villakvarterer. I dag foregår det enten ved privat udstykning eller ved
at kommuner opkøber jord, som så udstykkes senere. Vi har en
interesse i, at det er kommunerne som har snor i disse udstykninger og må derfor være mere åbne for offentlig jord her fortsat kan sælges til brug for ejerboliger.
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, Adam Johansen alle Amager
Øst
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Flere steder indgår præcise beskrivelser af, hvordan fattige,
ufaglærte og syge udelukkes fra visse boligområder (s4, linje 5052, og linje 59-71). S4 linje 88-89 står, at ”Vi er imod at… basere
boligpolitikken på diskrimination af bestemte grupper.” Alligevel
står der s5, linje 93-99 at når det bliver muligt at sikre blandede
byer og bydele, vil det: ”overflødiggøre boligselskabernes behov
for at bruge de såkaldt fleksible kriterier, som derfor afvikles.”
Hermed tilkendegiver EL, at vi indtil videre er forstående overfor boligselskabernes brug af fleksibel udlejning. Det strider efter
vores opfattelse med vores boligpolitiske vedtagelse i 2011:
„Flertallet i folketinget har ikke villet udbrede det boligsociale
ansvar, men har i stedet indført love, der giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at give bestemte grupper fortrinsret til almene boliger, i stedet for kun at tildele boliger efter ventelisterne, og til at nægte personer på bl.a. kontanthjælp til at flytte ind i bestemte områder, såkaldt fleksibel
eller kombineret udlejning. V, K og O havde også et ønske om at
lovgivningen kunne bruges til at sortere folk med anden etnisk
baggrund fra. Det er et ønske om social diskrimination og strukturel racisme, som vi tager afstand fra...“
Vi ønsker det derfor præciseret, at vi er imod fleksibel udlejning.
Med fleksibel udlejning udpeges en række boligsøgende til alene ud fra socioøkonomiske og evt. etniske kriterier – at være
problembærere. Bestemte boligsøgende tillægges tilsyneladende egenskaber og en adfærd, som vil tilføre boligområder
belastninger. Samtidig stemples de beboere, der allerede bor i
boligområder, der bliver omfattet af fleksibel udlejning, og som
fx er arbejdsløse og syge, til at være uønskede. Fremfor at pege
på strukturelle og politiske årsager til sociale problemer, gør
fleksibel udlejning bestemte boligsøgende og beboere til syndebukke.
De sociale problemer, der er i almennyttige boligområder, må
afhjælpes med sociale indsatser, og det politiske svar på evt.
koncentration af sociale problemer i bestemte boligområder er
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at bygge flere almennyttige boliger.
Ghetto-pakken, der truer boligområder med nedrivning af lejeboliger mv., bygger på en myte om, at beboere med ikke-vestlig baggrund skaber parallelsamfund. Enhedslisten vil forsvare
alles ret til at bosætte sig, som de ønsker og har mulighed for.
Det gælder både for familier med ikke-vestlig baggrund og for
andre familier uanset indkomst mv. Vi ønsker at fremme en byudvikling med blandede bydele, men det skal ske ved byplanlægning og ikke ved at frasortere de familier, der har allermest
behov for en billig bolig.
En nærmere granskning af de data, der ligger til grund for at
gøre etnicitet til det centrale kriterium for manglende integration, viser sig at bero på myter. Børn af ufaglærte forældre med
ikke-vestlig baggrund har betydeligt lettere ved at opnå en ungdomsuddannelse end etnisk danske børn, når de vokser op under de samme sociale forhold; for det andet er det ikke nogen
risikofaktor at vokse op i et udsat boligområde; og for det tredje
er etnisk danske forældre betydeligt mere belastede af kriminalitet end forældre med ikke-vestlig baggrund. Se Ejrnæs, Myter
om ghettoer og parallelsamfund – og hvad betyder det for skolen og lærerne. I: Unge Pædagoger 2019, 3; samt Dahlskov & Blicher, AE Rådet 2017.
Kaare Dybvad Bek har da heller ingen dokumentation for sin
formodning om, at vi kommer til at leve i et todelt samfund, hvis
ikke andelen af ikke-vestlige beboere reduceres til 30 %.
Stillet af: Reza Javid, Søren Freiesleben, Mette Skaarup, Jette Frydendahl, Joe Bilsborough, Kirsten Andersen, Thomas Skov Jensen, Bente
Sanko, Kirsten Møller, Bobo Rasmussen, Thomas Graven, Rina K.
Krøyer, Momo-Michael Bøgh Salo, Jutta Agnete Aude, Erik Kempf, Ingelise Bech Hansen, Ulf V. Olsen, Anita Lund Høg, Mathias Jæger, Gustav
Nielsen, alle Odense, Helge Bo Jensen, Jeppe Milthers, Kurt Olsen, alle
Albertslund, Adam Johansen, Erik Mikkelsen og Karl Vogt-Nielsen, alle
Amager Øst

2.1.17
Side 18 linje 99 tilføjes afsnit:
Enhedslisten ønsker at den private ejendomsret til jord på sigt
erstattes af fælleseje til jorden, og hvor jord lejes fremfor at købes, hvorved spekulation i jord afvikles. Enhedslisten vil udarbejde et konkret forslag til, hvorledes en sådan omstilling kan
gennemføres.

Begrundelse:
Ejerskab af jord og den tilhørende spekulation er en væsentlig
brik generelt for ulighed og en vigtig faktor i forhold til udviklingen på boligområdet samt fx udlandsopkøb af landbrugsjord.
En udfasning af privat ejendomsret til jord vil medføre store
ændringer og skal iværksættes på basis af en gennemarbejdet
plan herfor.

2.1.18
Side 18 i linje 99 tilføjes:
”Indtil da skal der skabes fire nye almene boliger for hver aktivt
boligsøgende, der ikke lever op til de fleksible kriterier. En til de
25 % boligsocial anvisning og tre andre. De nye almene boliger
kan nybygges eller omdannes fra andre ejerformer.”

Begrundelse:
Det er en løsning på udfordringen ved fleksibel udlejning ved at
skabe adgang til flere boliger til alle, der ikke kan betale en høj
husleje.
Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

2.1.19
Side 18 – linje 100
Der tilføjes et helt nyt afsnit:
”STOP FOR SALG AF JORD TIL FINANSIERING AF INFRASTRUKTUR
Fællesskabets jord skal bruges til at skabe billige boliger og ikke
bruges til at finansiere infrastruktur. Når offentlig jord indgår som
medfinansiering til infrastruktur medfører det, at salget af denne
jord alene får til formål at skabe størst mulig profit, hvilket igen
medfører dyrt og primært privat byggeri med høje ejer og lejepriser og at almene boliger på disse arealer bliver i den dyre ende
pga jordpriserne. Derfor ønsker vi forbud mod, at offentlig jord
kan indgå som medfinansiering af diverse former for infrastruktur.

Begrundelse:
Denne mekanisme har nu i 30 år været den drivende kraft for
byudvikling i København, hvor metrobyggeriet udover billetindtægter alene finansieres via salg af offentlige arealer via selskabet By&Havn. Senest med aftalen om Lynetteholmen udvides
dette til også at skulle finansiere en havnetunnel. Konceptet
med profit fra grundsalg vil være styrende for en stor del af byudviklingen i København i årtier frem, hvilket bør stoppes, så der
kan bygges billigere boliger i stedet.
Forslagsstillerne er ikke kendt med, om samme konceptet bruges eller overvejes i andre større byer, men det bør i givet fald
forhindres og forebygges.
Infrastruktur skal finansieres via finansloven og andre offentlige midler og evt. brugerbetaling.
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, Adam Johansen alle Amager
Øst

2.1.20
Side 19 linje 24 slettes:
“ (grundskyld og ejendomsværdiskat)”

Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Bente Lildballe, Christian Lendal, Leif Mikkelsen, Adam Johansen (alle Amager Øst)

Begrundelse:
Forslaget bør åbne op for et nyt skattesystem , hvor realiseringen af værdistigninger beskattes.
Stillet af: Leif Mikkelsen, Lole Møller og Adam Johansen, Nina Hermanson alle Amager Øst
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2.1.21
Side 19 linje 38 erstattes
“når ejendommen sælges” med “når værdistigningen realiseres”.

Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, Adam Johansen alle Amager
Øst

Begrundelse:
Forslaget bør åbne op for et nyt skattesystem , hvor realiseringen af værdistigninger beskattes.

2.1.25
Side 19 linje 70

Stillet af: Leif Mikkelsen, Lole Møller og Adam Johansen, Nina Hermanson alle Amager Øst

2.1.22
Side 19 linje 38
I 3.3.1 Et bedre ejendomsskattesystem og opgør med kreative
lånformer
Efter ordene ”når ejendommen sælges” tilføjes:
”i det omfang, der er midler til det af overskud ved salget.”

Der tilføjes:
Liberaliseringen af realkreditområdet skal rulles tilbage og
trækkes ud af bankerne, så vi igen får selvstændige non-profit
realkreditinstitutter.
Samtidig skal banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutioners muligheder for ejerskab og andre former for engagement i de andre grene i finanssektoren afskaffes.
Endvidere skal oprettes en offentlig realkredit, der målrettes
områder/personer, som har vanskeligt ved at få et (rimeligt) realkreditlån.

Begrundelse:
Begrundelse:
Formålet med at indefryse boligskatter er, at ingen skal pålægges en løbende skat af en indtægt, som de måske hverken har
eller får. Det samme skal gælde ved salg. Hvis et overskud ved
salget af ejerboligen ikke kan dække de indefrosne boligskatter,
er det udtryk for, at skatten har været sat for højt i forhold til
boligens faktiske salgsværdi, og de indefrosne boligskatter skal
eftergives i tilsvarende omfang.
Stillet af: John Jessen (Århus Vest)

2.1.23
Side 19 linje 68 tilføjes
„Forskellen er også at boligejerens mulighed for at sælge til
kommunen og kommunens pligt til at købe, vil gøre det lettere
at blive boende trods nedgang i indkomst; desuden vil disse ”kiler” eller ”øer” af lejeboliger i ejerboligområder øge sammenhængningskraften i samfundet. „

Liberaliseringen af realkreditten går tilbage til 1989, hvor EU-direktiver medførte en ny realkreditlov. Der kunne nu oprettes nye
realkreditinstitutter som aktieselskaber, og de eksisterende realkreditinstitutter fik samtidigt mulighed for at omdanne sig til
aktieselskaber. Mange blev opkøbt af banker, hvor realkreditlån
i dag indgår som forretning.
Vi skal have profitmotivet ud af realkreditten igen. Liberaliseringen skal rulles tilbage. Vi vil have non-profit realkredit tilbage.
I dag er der ved at opstå reelle monopoler indenfor området,
hvilket begrænser kundernes muligheder for belåning og reel
konkurrence indenfor området. Derfor skal mulighederne for
monopolisering brydes.
Endvidere har liberaliseringen også medført, at det mange
steder i landet er vanskeligt at få realkreditlån eller hvor store
borgergrupper slet ikke kan få lån længere. Vi skal have en offentlig realkredit, som dækker disse behov.
Der kan evt. laves delt afstemning mellem de tre delforslag.
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen, Adam Johansen alle Amager
Øst

Stillet af: Margit Kjeldgaard (Helsingør), Per Bregengaard (Blågård)

2.1.24
Side 19 linje 69
Der tilføjes:
”Der skal indføres mulighed for at omlægge swap-lån til rimelige
normale lån.”

2.1.26
Side 19 linje 71 og 90-91
Jeg vil gerne have slettet ordet „Livstids-“ i overskriften 3.3.2 Fra
Ejer til Livstids-Lejer og have slettet sætningen „Boligerne lejes
ud på uopsigelige kontrakter“ linje 90-91.

Begrundelse:
Begrundelse:
De berygtede swap-lån har taget livet at flere andelsforeninger
og kræver en urimelig høj forrentning i forhold til dagens niveau.
De er i dag inkonvertible og belaster især mange andelsforeninger urimeligt, og de har ikke nogen som helst mulighed for at
komme ud af swap-lånenes greb. Det skal ændres. Det skal
være muligt at kunne konvertere swaplån på vilkår, som giver en
økonomisk forbedring, der svarer til at optage et nyt lån.
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Mennesker har ret til bolig og kan altså godt flytte, hvis de har
brug for det.
Stillet af: Jo Falk Nielsen (Århus Syd)
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2.1.27

2.1.29

Side 19 linje 120

Side 20 linje 22. Under 3.4

Der tilføjes et nyt afsnit:
”REGIONAL PLANLÆGNING
Der skal i planloven (gen)indføres en regionsplanlægning for byudvikling. Denne planlægning gennemføres i samarbejde med
kommunerne og skal bl.a. sikre en samlet og koordineret udvikling af boligområdet inden for regionens område.”

tilføjes ”kommuneplaner” foran regionplaner.

Begrundelse:
Tidligere havde amterne ansvaret for en samlet regional planlægning, hvilket blev afskaffet med amternes nedlæggelse i
2007. I dag kan kommunerne lave fri konkurrence med hinanden
om at tiltrække nye borgere. Dette har især i hovedstadsområdet medført en grotesk udvikling af København, hvor seneste
skud på stammen er planen om Lynetteholmen, som skal
rumme 2/3 af den kommende borgerudvikling i hovedstadsområdet – under protest for omegnsborgmestre, som har god plads
til byudvikling. Samtidig vil Lynetteholmen give markante problemer med ikke mindst trafikken i København, men også betyde, at hovedparten at nyt boligbyggeri i hele hovedstadsområdet har været meget dyre boliger for både ejere og lejere.
Forslagstiller er ikke kendt med, om der ses tilsvarende problemer i andre regioner, men formoder, at også her vil genindførelse af regional planlægning være en fordel.
Stillet af: Karl Vogt-Nielsen, Lole Møller, Bente Lildballe, Adam Johansen, Marianne Frederik, Nina Hermansen, Leif Mikkelsen alle Amager
Øst

Begrundelse:
Der ligger gode muligheder for at kommuner i kommuneplaner
fastlægger områder til byvækst, skovrejsning og anden overordnet kommunal planlægning m.m. Det bør vores boligpolitiske
program også forholde sig til. Regionsplaner blev foretaget af
amterne fra 1977-2007. Efter 2007 har regionerne lavet Regionale
Udviklingsplaner (RUP). Det er godt at vi vil ”genindføre” at regionerne fremover kan lave regionsplaner. Det kan være en modvægt til de største kommuners ønsker.
Stillet af: Søren Egge Rasmussen (Århus Øst)

2.1.30
Side 20 i linje 30
Udskiftes: ”Det kan fx ”
Med: ”Uanset boligform kan det”

Begrundelse:
Den mulighed for fællesskab er og skal være for alle, uanset boligform. De almene boliger skal også have lov til at blive omtalt i
disse meget lyriske vendinger.
Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

2.1.28

2.1.31

Side 19 efter linje 120 tilføjes:

Side 20 i forlængelse af linje 39 tilføjes:

”For at sikre den solidariske dimension skal de private andelsboligforeninger og byggeforeninger tage et boligsocialt ansvar
gennem enten at være åbne overfor kommunal boligsocial anvisning ved at kommunen over tid har adgang til at købe og udleje et vist antal andele. Eller tage boligsocialt ansvar ved at yde
en tilsvarende lokal indsats for at huse en tilsvarende del af
dem, der ikke har råd til at købe sig ind.”

”Bofællesskaber og medbyggeri skal også fremmes i den almene
boligsektor.”

Begrundelse:

Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

De private andels- og lignende boligforeninger skal også tage et
boligsocialt ansvar. Forslaget har tidligere i processen været en
del af programforslaget. Formuleringen her er bevidst meget
blød.

2.1.32

Begrundelse:
Det skal genindsættes i programmet, fordi det findes i den almene sektor, men i alt for lille omfang. Det gælder i øvrigt også
fællesspisning, havefællesskaber m.v.

Side 20 linje 50-51
Stillet af: Jean Thierry (Nordvest)

I 3.4.1 Gode liv i hele landet
Ordene ”via bedre kommunal udligning” udgår og erstattes af:
”gennem større bloktilskud til kommunerne”

Begrundelse:
Den kommunale udligning bygger på, at de rigeste kommuner
(højeste indkomster – laveste sociale udgifter) betaler til de fattigste kommuner (laveste indkomster – højeste sociale udgifter).
På den måde skabes der en vis udjævning (det er trods ordet
ikke en udligning), som historisk har været på ca. 60 % af forskellene. Jeg er klar over, at denne % er sat noget op fra og med
i år, men kender ikke detaljerne.
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Lige meget hvad, så betales denne udjævning/udligning mellem
kommunerne af kommunale indkomstskatter, der opkræves
med den samme procent for alle borgere i en kommune (proportional skat).
Her mener jeg, at vi skal holde fast i, at skatter i størst muligt
omfang skal betales med en højere procent, jo højere indkomsten er (progressiv skat).
I modsætning til kommunerne opkræver staten indkomstskatter, der i et vist omgang er progressive, og staten opkræver desuden skatter på selskabers overskud og fra mange andre kilder.
Derfor skal de nødvendige indtægter for kommunerne i denne
sammenhæng hentes gennem bloktilskud, der finansieres af
statskassen.

4. Den kommunale udligning skal forbedres, så der øremærkes
midler til udvikling af udkantsområderne.

Stillet af: John Jessen (Århus Vest)

7. Nye boligområder skal ligge med nærnatur til daglig brug, og
der skal være rimelig adgang til større naturområder til heldagsture. Det vil være lettere at skaffe uden for de større byer, så
det bliver mere tillokkende at flytte derhen.

2.1.33
S. 20 linje 41-62 3.4.1 GODE LIV I HELE LANDET ændres til:
„3.4.1 GODE LIV I HELE LANDET
Øget tilstrømning af folk og virksomheder til hovedstaden fra
landområderne og mindre byer i provinsen ville ødelægge begge
steder. Det ville øge boligpriserne i hovedstaden og medføre, at
naturarealer og skønne landskaber nær hovedstaden skulle inddrages til byggeri og transport. Samtidig ville det blive endnu
vanskeligere at sælge boliger og bygninger i udkantsområderne
og endnu sværere at få lån til at købe selv de billige boliger der.
Dertil ville affolkningen yderligere ødelægge grundlaget for offentlig og privat service.
Det er afgørende for Enhedslisten, at vi ikke ødelægger både
hovedstadsområdet og udkantsområderne, men sikrer, at denne
strøm vendes, så folk og virksomheder i stedet flytter fra de
store byer til udkantsområderne og de mindre provinsbyer. Derfor foreslår Enhedslisten:
1. Det vigtigste lige nu er hurtigt at få forsynet alle boliger og erhvervsbygninger overalt i landet med effektiv og billig internetforbindelse. Det skal være en ret for alle - uanset hvor i landet,
man bor eller arbejder - at have adgang til billigt og effektivt internet på samme måde, som man har ret til vejadgang, vandforsyning, post og lignende selvfølgelig infrastruktur.
Det vil gøre det let at etablere virksomheder hvor som helst i
landet - store virksomheder, mindre, samt enkeltmandsvirksomheder og hjemmearbejdspladser. Coronatiden har været med til
at bane vej for den tankegang og praksis, og internethandelen
blev øget, så også produktion og handel med varer lige så godt
kan foregå hvor som helst.
2. Mens boligerne i udkantsområderne stadig er umulige både at
sælge og belåne for købere, skal kommunerne forpligtes til at
opkøbe sådanne boliger i rimelig stand til udlejning, alt efter behov fra folk, der ikke kan låne til køb af sådanne boliger. At lade
de tomme huse forfalde, ville gøre det mindre tillokkende for
folk at flytte til.
3. Statslige, regionale og kommunale institutioner eller dele af
dem skal decentraliseret, f.eks. politienheder, hospitalsafdelinger, børneinstitutioner osv., og private internetbaserede virksomheder skal stimuleres til at gøre det samme.
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5. Den offentlige transport forbedres, ikke mindst i udkantsområderne, og der indføres gratis brug af færger, broer og tunneler
til de beboede mindre øer for alle og hele året..
6. Danmark har tidligere haft egnsudviklingsstøtte til virksomheder, der etablerede sig i eller flyttede til særlige områder, der
manglede arbejdspladser, hovedsageligt i Jylland. En ny form for
egnsudviklingsstøtte bør indføres - fx gratis internet i nogle år
efter etableringen eller flytningen af en virksomhed til udkantsområder og landområder i god afstand fra de største byer.

8. Enhedslisten vil støtte initiativer og forslag fra ándre sider, der
kan medvirke til at vende flytningen, så den kommer til at gå fra
hovedstaden til udkantsdanmark og den øvrige provins.“
Stillet af: Dorrit Krabbe (Helsingør)

2.1.34
Side 20 linje 65 i stedet for afsnit 4
„Enhedslisten arbejder for at skabe flere muligheder for at man
kan bosætte sig, hvor man har lyst. Derfor skal der være flere
tilbud om billige lejeboliger i hele landet. Desuden skal de nuværende diskriminerende regler afskaffes og der skal skabes
større lighed på boligmarkedet.
Det vil Enhedslisten slås for i Folketing og i partiet – på landsplan og i afdelingerne.
Desuden vil Enhedslisten støtte organiseringerne indenfor de
forskellige ejerformer, der forsvarer den enkelte lejers rettigheder og støtte beboernes kamp mod ejerne (kapitalfonde, pensionskasser, private udlejere, mv.).“

Begrundelse:
Det bør forpligte at formulere og vedtage et boligpolitisk program. Der skal laves en handlings-/kampagneplan, hvoraf det
fremgår hvilke konkrete krav organisationen i samarbejde med
folketingsgruppen vil slås for og hvordan der skal kæmpes for at
få dem igennem.
De seneste år har vi vedtaget et feministisk program, et miljøprogram og et globalt program uden det fik betydning for partiets arbejdsplan og folketingsgruppens medvirken.
Stillet af: Margit Kjeldgaard (Helsingør), Per Bregengaard (Blågård)

2.1 Ændringsforslag til 2.0

2.1.35
Side 20 linie 58-62 udgår.
De erstattes af:
Derfor arbejder Enhedslisten på, at der bliver adgang til at
opnå lån til finansiering af boligkøb i landdistrikterne. Dette vil
bedst kunne ske ved oprettelse af en samfundsbank. Alternativt
kan andre særlige låneformer komme på tale.
Finansiering af boliger på landet er helt afgørende for at få et
Danmark i balance.
Enhedslisten støtter, at kommunerne får adgang til at tilbyde
lejeboliger, så familier kan afprøve livet på landet inden en endelig beslutning tages.
Stillet af: Lars Dohn medlem af boligpolitisk udvalg.
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AT BEHANDLE UNDER INDKOMNE FORSLAG

4
5
6
7

3.1 FORSLAG OM ETABLERING AF EN
LIGEBEHANDLINGSKOMITÉ

8
9
10

Årsmødet 2021 beslutter, at der etableres en ligebehandlingskomite.

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

11

Beretning

53

Hvis forslaget bliver vedtaget, vælges der repræsentanter til lige13 behandlingskomiteen under punkt 6: Valg til HB, Rød fond, ved14 tægtsnævnet, kritisk revisor. Valget forgår mandag formiddag.
15 Opstilling til Ligebehandlingskomiteen sker via formular på års16 mødesiden på vores.enhedslisten. Deadline for opstilling er søn17 dag d. 23. maj kl. 21.

Komiteen skal aflægge skriftlig beretning på årsmødet, hvor de
beskriver antallet af sager de har behandlet, karakteren af sagerne og hvilke anbefalinger de er kommet med på baggrund af
sagerne. Sagerne skal være beskrevet i anonymiseret form.
Ligeledes har komiteen i sin beretning mulighed for at bringe
kritik af ledelsernes arbejdsgange og beslutninger i forbindelse
med sager om krænkelser i partiet, hvis man bliver opmærksom
på problemer eller uhensigtsmæssige tendenser.
Endvidere skal Ligebehandlingskomiteen se på de sager, der
indsendes og vurdere om der er strukturer, mønstre eller lignende i partiet, som der kan arbejdes mere systematisk på at
ændre med henblik på at forebygge krænkelser.

54

12

18

Enhedslisten er et feministisk parti, som ikke accepterer hand20 linger, der krænker, nedværdiger eller ydmyger andre.
Sexisme, racisme og andre diskriminationsformer som trans21
22 og homofobi og nedværdigelse af folk med ingen eller lidt ud23 dannelse er magtudøvelse, der er med til at fastholde de struk24 turelle hierarkier, som Enhedslisten arbejder for at nedbryde
25 både i vores egen organisation og alle andre steder i samfundet.
Enhedslisten skal være et parti, hvor alle har fri og lige mulig26
27 hed for at deltage, og bidrage med deres perspektiver og hold28 ninger. Det er vi ikke, når nogle medlemmer udsættes for diskri29 mination og krænkende handlinger.
Diskrimination, chikane og krænkende adfærd virker eksklu30
31 derende og udelukker nogle mennesker fra at deltage på lige
32 vilkår med andre. Udover konkrete og alvorlige konsekvenser, for
33 dem der udsættes for diskrimination, har sådanne handlinger
34 altså vidtrækkende konsekvenser for vores medlemsdemokrati,
35 trivsel og kultur i partiet. Derfor skal vi sørge for, at sager om
36 krænkende handlinger håndteres forsvarligt og der arbejdes
37 forebyggende for at forhindre, at flere sager opstår i fremtiden.
19

38
39

Ligebehandlingskomitéens arbejde og formål

40

Ligebehandlingskomitéen er en uvildig instans, der har til opgave
at undersøge sager om krænkende handlinger eller sager, hvor
medlemmer er blevet krænket. Ligebehandlingskomitéens opgave
er at undersøge sager om krænkelser og komme med anbefalinger til, hvordan sager skal håndteres til det relevante beslutningsorgan (eksempelvis Hovedbestyrelse eller afdelingsbestyrelse).

41
42

30

Ligebehandlingskomitéen har ingen beslutningskompetence,
men skal sikre, at sager om krænkelser undersøges uafhængigt af
politiske og personlige interesser. Ligebehandlingskomitéen skal
som uvildig undersøgelsesinstans sikre, at personer, der har været
udsat for krænkende handlinger høres og at magthierarkier i partiet ikke hindrer en retfærdig håndtering af sager om krænkelser.
Der afsættes midler til, at komiteens medlemmer kan få relevant uddannelse i håndtering af sager om sexisme og krænkelser og/eller anden relevant uddannelse.

Årsmøde 2021

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Medlemmer af ligebehandlingskomitéen

67

Ligebehandlingskomitéen nedsættes af årsmødet og består af 3
medlemmer og to suppleanter.
På årsmødet i 2021 vælges der tre medlemmer til komitéen,
hovedbestyrelsen påtager sig at gøre forarbejdet, så der kan afholdes valg til komitéen hvis dette forslag vedtages.
Fremadrettet vælges der ét medlem årligt, således at medlemmerne vælges for tre år ad gangen. Der trækkes lod blandt
de medlemmer, der vælges i 2021 om hvem der er valgt for henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år.
Der kan højst vælges 60%, svarende til to medlemmer, af samme
køn. De to suppleanter der vælges skal derfor også have forskelligt
køn så kønskvoteringen kan overholdes ved indsupplering.
Ligebehandlingskomitéen skal være mest muligt uafhængig af
magthierakier og politiske interesser, medlemmer af ligebehandlingskomitéen kan derfor ikke samtidig være valgt til Enhedslistens hovedbestyrelse, folkevalgt for enhedslisten eller ansat i partiet.
Såfremt et medlem af Ligebehandlingskomiteen udtræder
permanent, eller ikke kan medvirke i behandlingen af en konkret sag på grund af inhabilitet, indtræder en suppleant. Et
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69
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medlem af Ligebehandlingskomiteen er inhabil, hvis den sag
der skal behandles, vedrører den pågældendes egen afdeling,
eller der i øvrigt kan rejses tvivl om hvorvidt den pågældende
er inhabil.

5
6

Hvem kan henvende sig til komiteen

7

Alle medlemmer af Enhedslisten kan henvende sig til komiteen
med en sag, de ønsker undersøgt.
Medlemmer af SUF og RGU, som ikke er medlem af Enhedslisten, har mulighed for at henvende sig til komitéen med en sag
på lige fod med medlemmer af Enhedslisten, hvis det drejer sig
om en hændelse der er sket indenfor Enhedslistens rammer.

8
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14

Hvilke sager undersøger komiteen

15

Ligebehandlingskomitéen undersøger sager om krænkende
handlinger, eller sager, hvor medlemmer er blevet krænket.
Ligebehandlingskomiteen har til opgave, at undersøge sager,
hvor medlemmer er blevet krænket af et andet medlem af
partiet, fx på møder, i sociale sammenhænge, i officielle partimedier, partiets debatfora, på sociale medier mv. Det kan
både være ledelsen, fx en afdelingsbestyrelse, hovedbestyrelsen eller lignende, eller det kan være andre medlemmer, der
ikke er en del af en ledelse, som man oplever sig krænket af.
Hvis ligebehandlingskomitéen vurderer, at en sag kan løses
ved dialog eller med lokale initiativer, kan komiteen, hvis det
medlem, der har indbragt sagen accepterer det, lade sagen
overgå til, at en bisidder kan hjælpe med støtte og andre genopbyggende foranstaltninger. Såfremt der er oprettet et egentligt bisidderkorps i Enhedslisten til at bistå i sådanne sager,
kan støtten komme derfra.
Hvis et medlem henvender sig med en sag der er af en karakter, der kan have strafferetlige konsekvenser, skal ligebehandlingskomitéen informere om muligheden for at benytte
den uvildige advokatordning som findes i Enhedslisten. Ligeledes skal man informeres om hvilke muligheder der er for hjælp
og støtte hvis man som medlem vælger at anmelde sagen til
politiet.
Vurderer ligebehandlingskomitéen at der er behov for, at en
sag undersøges yderligere, orienteres hovedbestyrelsen eller
den lokale afdelingsbestyrelse, eller andre relevante organer,
som sagen måtte omhandle, om at undersøgelsen påbegyndes. Det er også komiteens opgave at informere sagens parter
om, at undersøgelsen er igangsat. Ligebehandlingskomiteen
skal sikre sig samtykke fra det medlem, der har indbragt sagen
for Ligebehandlingskomiteen før andre orienteres om, at der
pågår en undersøgelse.
Såfremt medlemmet ikke ønsker at afgive samtykke til at
andre kan orienteres, herunder fx den eller de personer, medlemmet er blevet krænket af, kan Ligebehandlingskomiteen
alene medtage sagen i anonym form i sin årsberetning, men
har ikke mulighed for at undersøge sagen.
Sager der skal undersøges af ligebehandlingskomiteen kan
blandt andet være:
· Sager om grov og/eller gentagende nedværdigende adfærd
over et medlem af fx sexistisk eller racistisk karakter
· Sager om seksuel chikane
· Sager om diskrimination
· Sager hvor et medlem ønsker at klage over ledelsens håndtering af en sag om krænkelser
· Sager om trusler, voldtægt, vold o.lign. der ikke politianmeldes
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Sådan undersøger komiteen en sag

61

En undersøgelse af en sag om krænkende handlinger består i, at
komiteen indhenter al relevant information i sagen. Det indebærer:
· At parterne i sagen høres. Parterne skal have mulighed for at
fortælle deres version af sagen.
· At andre relevante personer høres.
· At eventuel skriftlig dokumentation på krænkelserne indhentes
og gennemgås.
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På baggrund af undersøgelsen udarbejder komiteen en sagsfremstilling, der forelægges hovedbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller andet relevant organ, samt anbefalinger til, hvilke beslutninger/sanktioner der kan træffes i sagen.
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75

Stillet af: Hovedbestyrelsen
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL 3.1

80
81

3.1.1

82

Side 31 forslag 3.1

83

Følgende indsættes før sætningen der starter på s. 31 linje 71
“Komitéen har ret til indsigt i alle fortrolige dokumenter i partiets besiddelse, som kan have relevans for de sager der undersøges.”

84
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Begrundelse:

89

Hvis komitéen skal have en reel chance for at behandle personsager, er det afgørende at komitéen har adgang til alt relevant
information, herunder også fortrolige dokumenter. Ligebehandlingskomitéen vælges til at behandle personsager, der kan være
meget følsomme og have stor betydning for den enkelte part.
For at sikre en retfærdig og tilbundsgående undersøgelse, er det
nødvendigt at komitéen har adgang til al den relevante information, der findes om den pågældende sag. Medlemmerne af
komitéen er desuden valgt på årsmødet, og man må forvente at
dem der vælges til et tillidshverv af denne karakter, også kan
behandle fortrolige oplysninger på en forsvarlig måde.
Meningen med at oprette ligebehandlingskomitéen, er at have
en uafhængig instans til at undersøge sager om krænkelser, og
derved undgå at sager påvirkes af personlige relationer og politiske hensyn. Det er forretningsudvalget der afgør hvilke dokumenter der er fortrolige, og dermed kan forretningsudvalget påvirke ligebehandlingskomitéens mulighed, for at lave en dybdegående undersøgelse. Hvilket vil betyde, at komitéen ikke reelt
er uafhængig af den politiske ledelse. For at sikre uafhængigheden bør ligebehandlingskomitéen have adgang til fortrolige dokumenter, som fortsat vil være fortrolige og behandles herefter,
med største omhu.

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Stillet af: Rosalina Svane Schmidt (Aalborg), Sinem Demir (Nordvest),
Susanne Flydtkjær (Aalborg), Kristina Gammelgaard-Larsen (Aalborg),
Line Elvien (Jammerbugt), Louise Frilev (Hjørring), Linda Nørgaard (ThyMors), Ezra Lundtoft Thomsen (Aalborg), Anja Lundtoft Thomsen (Frederiksberg), Kristina Kiettelmann Jensen (Randers), Lasse P.N. Olsen
(Aalborg)
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1
2

3.5 FORSLAG OM SOLIDARITET OG
MEDLEMSUNDERSØGELSE

3

”Før udbetaling af 3. og sidste rate til medieplatformen Solidari5 tet gennemføres en medlemsundersøgelse, der skal afdække
6 medlemmernes brug af Solidaritet, Rød Grøn, Nyhedsbreve og
7 andre relevante fora for vores parti. Undersøgelsen skal bl.a. af8 dække i hvilket, af nævnte medier, medlemmerne søger infor9 mation og, i hvilket medie medlemmerne kan give udtryk for og
10 få respons på deres politiske holdninger.”
4

11
12

Begrundelse:

Enhedslisten har bevilget 1,2 mil. til medieplatformen Solidaritet
14 uden at have kendskab til i hvilket omfang medlemmerne rent
15 faktisk brugte eller ville komme til at bruge Solidaritet. 400.000
16 kr. pr år svarer til ca. 1 stilling i den centrale administration og
17 nedskæringen har afstedkommet arbejdspres og stress blandt
18 de tilbageværende ansatte, dertil er der ønske om en styrkelse
19 af forbindelsen mellem folketingsgruppen og afdelingerne, hvil20 ket kunne styrkes ved aflønnede medlemmer af HB/FU. Hvis un21 dersøgelsen fortsat viser at medlemmerne rent faktisk sætter
22 mest pris på den trykte udgave af Rød Grøn kan bladet udgives
23 flere gange om året og der kan igen blive plads til medlemsde24 bat i bladet.
13

25
26
27

Stillet af: Hermand Pedersen, Lars S Pedersen, Svend Erik M Jensen,
Jesper Mobeck, Per Kristensen (alle Roskilde)

28

Et nyt statsborgerskab er kun en ret – og ikke et krav

61

En ret til statsborgerskab efter et bestemt åremål, betyder ikke,
at nogen skal påtvinges det – den gælder kun dem, som aktivt
søger om det. En almindelig grund til ikke at ønske det, kan
være, at ’hjemlandet’ ikke accepterer dobbelt statsborgerskab,
så man ved opnåelse af dansk statsborgerskab kan fortabe sit
oprindelige statsborgerskab. Men i så fald opnår man heller ikke
stemmeret til folketinget, da den efter grundlovens § 29 stk. 1 er
knyttet til statsborgerskabet (’indfødsretten’)

62

31
32

35

3.6 FORSLAG TIL ÅRSMØDEVEDTAGELSE OM
STATSBORGERSKAB
Pba. forrige årsmødes debat om statsborgerskab fremsættes
dette til vedtagelse

36
37

Statsborgerskab er en ret – ikke en gave

38

„Enhver har ret til en nationalitet“ (læs: ’statsborgerskab’), fremgår det af FN’s Verdenserklæring i artikel 15, stk. 1.
Denne formulering er parallel med demokrati-retten i artikel
21, som også er ubetinget. Og derfor ikke kan gradbøjes eller
begrænses med nogen form for betingelse (økonomisk formåen,
uddannelse, køn, etnicitet, sprogkrav eller andet).
Derfor var det ubetinget, at statsløse palæstinensere født her
i landet havde ret til statsborgerskab (’indfødsret’ i dansk lovgivning) i en sag, som i 2011 førte til Birthe Rønn Hornbechs afgang.
Med dette som baggrund bør det være slået fast, at statsborgerskab principielt er en ret, og ikke en gave, som man skal gøre
sig fortjent til.
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Et nyt statsborgerskab er også en ret – som ikke kan
nægtes vilkårligt

Dette følger klart af artikel 15, stk. 2, som siger. at „Ingen må vil54 kårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nati55 onalitet.“
For Enhedslisten betyder det, at der må ligge objektive krite56
57 rier til grund for tildeling af statsborgerskab, og det mest indly58 sende er, at retten opnås efter et bestemt åremål med lovligt
59 ophold i Danmark.
53

60
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Det helt grundlæggende problem, som dette forslag vil løse op
på, er at hen ved 500.000 borgere i dag ikke har dansk statsborgerskab og dermed stemmeret. Som proportion nærmer det sig
den sorte befolkning USA (13 %) – og dermed af en størrelse, som
kan afgøre valg. Men ellers vil vi nedenfor svare på nogle gængse
indvendinger, som er kommet frem i den hidtidige debat.
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Er det et problem, at man kan ’vente’ sig til et statsborgerskab?

79

Nej, det kan helt principielt ikke være et større problem end at
man kan ’vente’ sig til sin stemmeret uden at skulle til en prøve.
Vi har jo ’automatisk stemmeret efter 18 år’.
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Er det et problem, at nogen evt. vil få dobbelt statsborgerskab?

85

Nej, vi opfatter det som et fremskridt, at Danmark i 2015 gav
lettere adgang til dobbelt statsborgerskab.
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64

Begrundelse:

29
30

63
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Er det et problem, at nogen statsborgere evt. ikke taler
dansk?

90

Det vil for det første være marginalt, da det er uhyre få, som
ikke kan dansk fordi de ikke vil efter at have boet her i flere år –
det opfatter vi som en ubegrundet fordom.
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Kan der være undtagelser ift. åremåls-kravet?

96

Borgerforslaget om automatisk statsborgerskab havde en undtagelse ift. straffelovens kapitel 12 og 13 (landsforræderi og terrorisme).
Men det mener vi reelt er uden praktisk betydning, da man efter en sådan dom næppe vil få forlænget sit ’lovlige ophold’. Og
kan man få det, vil der være tale om en så mild dom, at det ikke
bør hindre et statsborgerskab.
En vedtagelse af dette vil fastslå nogle principper, som årsmødet har ejerskab til. Det er ikke nødvendigvis noget, som vi kan
få et flertal for i Folketinget, men det vil udstikke den retning,
som vi skal kæmpe for.
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Stillet af: Afdelingerne Århus Vest, Albertslund, Mariagerfjord, Sønderborg og ARU – Antiracistisk udvalg. Allan Krautwald (Svendborg), Amalie Andersen (Århus Syd), Anne de Haas (Valby), Anne Hegelund (Århus
Vest), Asger Romme Andersen (Sønderborg), Asou Abdulla (Vejle), Birgit
Lyngsgaard Hansen (Roskilde), Birthe Lauridsen (Lolland), Bo Stefan
Nielsen (Tårnby-Dragør), Bodil Kvistgaard Olsen (Favrskov), Charlotte
Valløe (Skanderborg), Claus Højsgaard (Tønder), Chris Bay (Aalborg), Elsebeth Frederiksen (Hovedbestyrelsen og Århus Vest), Gert Møller (Århus Øst), Gitte Kjær Hansen (Nørrebro - Røde firkant), Hans Jørgen
Vad (Århus Vest), Helle Storgaard (Århus Vest), Helge Bo Jensen (Hovedbestyrelsen og Albertslund), Henrik Lasse Hansen (Nørrebro - Røde firkant), Hermand Pedersen (Roskilde), Inge Christoffersen (Århus Vest),
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Jan Olesen (Århus Vest), Jan Spangenberg (Vanløse), Janne Toft-Lind
(Mariagerfjord), Johan Juhl Thomsen (Vejle), Julie Wetterslev (Nørrebro
Park), Kirsten Lundgaard (Faaborg Midtfyn), Laura Bolther Bryhl (Århus
Syd), Liz Dueholm (Viborg), Lone Degn (Århus Nord), Malene Ingwersen
(Mariagerfjord), Marie Birgitte Lassen (Århus Vest), Martin Mørch (Skive),
Michael Neumann (Amager Vest), Mikael Hertoft (Hovedbestyrelsen og
Østerbro), Morten Pabst Petersen (Middelfart), Murad Toubal Hamo
(Lolland), Per Kristensen (Roskilde), Peter Iversen (Århus Vest), Pia Thorsen (Thy-Mors), Poul Erik Kristensen (Silkeborg), Poul Krogsgård (Århus
Vest), René Braunstein (Skanderborg), Solveig Munk (Århus Nord), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde), Søren Guts (Frederiksberg), Theresa
Olesen (Roskilde), Thorkel Hyllested (Roskilde), Tina Vejby (Halsnæs),
Venus Fabricius (Aalborg), Vibeke Syppli Enrum (Faaborg-Midtfyn), Åge
Skovrind (Roskilde)
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL 3.6

Begrundelse:

61

I vores (forslag 3.6) hedder det ’efter er bestemt åremål’ og i 3.7
’mere end 10 år’. Begge giver god mening, da 60.-70.000 har støttet et krav om 10 år. Men 7 år giver også mening, da det er fristen for nordiske ansøgere.
Det vigtigste for os er dog, at vi vedtager det, som flest på
årsmødet går ind for. Denne begrundelse gælder derfor både
vores ÆF til 3.6 og 3.7.
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Stillet af: Bestyrelsen for Århus Vest.
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3.6.3

73

Side 32 forslag 3.6

74

Jeg foreslår, at:
Alle, der har boet fast i Danmark i mindst 4 år, har ret til statsborgerskab og dermed ret til at stemme til både kommunalvalg
og folketingsvalg og EU valg.

75
76
77
78
79

20

Begrundelse:

80

21

Hidtil er det en ret for alle at stemme og opstille til kommunalvalg, når de har boet i DK i mindst 4 år.
Så jeg synes, det er relevant at mene det samme i forhold til
Folketings- og EU valg.
Det er en periode, som giver mulighed for at danne sig et
overblik over de danske forhold.
Og det er de valgperioder, vi som udgangspunkt har her i landet.

81

22

3.6.1

23

Side 32 forslag 3.6

24

Linjerne 57-59 ”og det mest indlysende er, at retten opnås efter
et bestemt åremål med lovligt ophold i Danmark. ” slettes

25
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Begrundelse:

28

Vi er enige i forslagets punkter om at det skal være lettere at få
statsborgerskab. Men vi mener ikke at et bestemt åremål skal
afgøre om man opnår statsborgerskab. Derudover betyder det
også helt konkret at det vil blive sværere for Enhedslistens arbejde med at sikre mennesker statsborgerskab gennem dispensationssager, hvis vores modstandere kan sige at vi alligevel
bare går ind for automatisk statsborgerskab.
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37
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41

3.6.2

42

Side 32 forslag 3.6

Indledende bemærkning: Forslag 3.6 og 3.7 har i hovedsiden det
44 samme mål – og der er endda en række gengangere blandt for45 slagsstillerne. Men ift. nogle detaljer, som nogle måske finder
46 væsentlige, adskiller de sig lidt. Derfor stiller vi forslag til begge,
47 som vil ligestille dem i den indledende behandling. Det gør vi for
48 at undgå, at de kan komme til at modarbejde hinanden, hvis
49 begge ikke kan vedtages.
43

50
51
52
53
54

ÆF 1 til 3.6: I linje 57ff ændres „og det mest indlysende er, at retten opnås efter et bestemt åremål med lovligt ophold i Danmark“ til „og vi mener, at denne ret skal opnås efter 10 års lovligt
ophold i Danmark.“

55

ÆF 2 til 3.6: I linje 57ff ændres „og det mest indlysende er, at ret57 ten opnås efter et bestemt åremål med lovligt ophold i Dan58 mark“ til „og vi mener, at denne ret skal opnås efter 7 års lovligt
59 ophold i Danmark.“
56
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3.7 FORSLAG OM RET TIL STATSBORGERSKAB

93
94
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Stillet af: Aida Ammary (Vesterbro), Allan Ahmad (Blågård), Louis
Jacobsen (Blågård), Pelle Dragsted (Frederiksberg), Maja Albrechtsen
(Århus Nord), Finn Sørensen (Amager Vest), Rosa Lund (Blågård)
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Stillet af: Karen Nygård (Århus Vest)

35
36

82

De seneste mange år har stået på konstante og omfattende
indskrænkninger af demokratiske rettigheder for borgerne i
Danmark, men især en gruppe har ageret skydeskive for et utal
af angreb - nemlig borgere med anden etnisk baggrund og religiøse mindretal.
Ikke nok med, at vi gang på gang har fået ny lovgivning målrettet specifikke etniske eller religiøse mindretal, så er selv
samme racisme blandt såvel politikere som befolkning blevet
brugt som politisk løftestang for indskrænkning af vores alles
rettigheder. Der er brug for en stærk og velmarkeret opposition
til den nationalistiske diskurs.
Vi slår derfor fast, at det aldrig er acceptabelt at tvinge folk ud
af landet, at vi vil give asyl til alle, der beder om det, samt at ingen uskyldige må sidde indespærret eller på andre måder få
begrænset deres rettigheder på baggrund af statsligt tilhørsforhold.
Enhedslisten må, som den eneste reelle opposition til den
førte politik, gøre det klart, at det er hamrende udemokratisk,
at hele 10% af borgerne i Danmark reelt står udenfor indflydelse
i det samfund de bor i, fordi vi har valgt ikke at tildele dem et
statsborgerskab. At det ikke skal være vores sproglige kompetencer, job eller uddannelse, der er afgørende for, om vi har
samme rettigheder som vores naboer. Og at det ikke er et privilege, men en selvfølge, at blive set som en ligeværdig del af vores fællesskab. Enhedslisten står derfor fast på, at alle, der har
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3.0 Indkomne forslag

1
2
3
4
5
6

haft bopæl i landet i mere end 10 år automatisk har ret til
statsborgerskab, samt at det ikke er muligt at lave særregler eller -krav til dem.
I stedet vil Enhedslisten fokusere på positive og opbyggende tiltag, der møder nydanskere med tillid og hjælp til at skabe sig en
tilværelse i Danmark.
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Stillet af: Mathias Jæger (Odense), Malte Saurland (Hvidovre), Ayanle A.
Farah (Amager Vest), Chris Bay (Aalborg), Gustav Nielsen (Odense),
Matthias Ulberg (Vanløse), Venus Fabricius (Aalborg), Sarah Mathiesen
(Vanløse), Jeppe Ulrich Lomholt (Aarhus Vest), Runa Friis Hansen (Brønderslev), Laura Bryhl (Århus Syd), Absalon Schleck Billehøj (Amager Øst),
Anja Lundtoft Thomsen (Frederiksberg), Sidsel Vedel (Nordvest), Pernille
Diemar (Viborg), Charlotte Moxi Ochsenbauer (Nordvest), Rina Krøyer
(Odense), Maria Sofie Petersen (Nordvest), Anne Hegelund (Århus Vest),
Andreas Fey (Nordvest), Murad Toubal Hamo (Lolland), Maja Bøje (Århus Nord), Allan Krautwald (Svendborg), John Graversgaard (Århus Syd),
Monica Topsøe (Indre Nørrebro), Freja Hvid Kirchert (Nordvest), Jamie
Hågen Nørgaard (Vejle), John Nielsen (Århus Syd), Sarah Siddique Berntsen (Vanløse), Gert Møller (Århus Øst), Leon Lauritsen (Holstebro-Struer-Lemvig), Sine Kruse (Ærø), Jan Olesen (Århus Vest), Ida Laura
Heldam Jensen (Herlev), Mads Harbo (Odense), Elsebeth Frederiksen
(Århus Vest), Jeppe Ulrich Lomholt (Århus Vest), Marianne Petersen (Esbjerg), Sally Morks( Blågård), Annika Holm Nielsen (Amager Vest), Jakob
Lausch Krogh (Randers), Emil Asbæk Hansen (Skive)
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ÆF: „alle, der har haft bopæl i landet i mere end 10 år automatisk har ret til statsborgerskab.“ ændres til „alle, der har fast bopæl i landet har ret til statsborgerskab“
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Stillet af: Mathias Jæger (Odense), Malte Saurland (Hvidovre), Matthias
Ulberg (Vanløse), Runa Friis Hansen (Brønderslev), Laura Bryhl (Århus
Syd), Sarah Siddique Berntsen (Vanløse), Gustav Nielsen (Odense), Absalon Schleck Billehøj (Amager Øst), Sidsel Vedel (Nordvest), Pernille
Diemar (Viborg), Natasja Liv Porst (Odense), August Maigaard Rubin
(Østerbro), Elsebeth Frederiksen (Århus Vest), Sally Morks (Blågård)

kelte, og for integrationen. Derfor er det bedste at så mange
som muligt får permanent opholdstilladelse. Samtidig oplever vi
lige nu at rigtig mange syrere bliver sendt tilbage, med baggrund
i udlændingelovens § 7.3. Den skal afskaffes så ingen sendes tilbage det krigshærgede Syrien
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Stillet af: Aida Ammary (Vesterbro), Allan Ahmad (Blågård), Louis Jacobsen (Blågård), Pelle Dragsted (Frederiksberg), Maja Albrechtsen (Århus Nord), Finn Sørensen (Amager Vest), Rosa Lund (Blågård)
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3.7.2

71
72

Side 34 forslag 3.7

73

Indledende bemærkning: Forslag 3.6 og 3.7 har i hovedsiden det
samme mål – og der er endda en række gengangere blandt forslagsstillerne. Men ift. nogle detaljer, som nogle måske finder
væsentlige, adskiller de sig lidt. Derfor stiller vi forslag til begge,
som vil ligestille dem i den indledende behandling. Det gør vi for
at undgå, at de kan komme til at modarbejde hinanden, hvis
begge ikke kan vedtages.
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ÆF 1 til 3.7: I linje 1 ændres „10 år“ til „et bestemt antal år“

82
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ÆF 2 til 3.7: I linje 1 ændres „10 år“ til „7 år“
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Begrundelse:

86

I vores (forslag 3.6) hedder det ’efter er bestemt åremål’ og i 3.7
’mere end 10 år’. Begge giver god mening, da 60.-70.000 har støttet et krav om 10 år. Men 7 år giver også mening, da det er fristen for nordiske ansøgere.
Det vigtigste for os er dog, at vi vedtager det, som flest på
årsmødet går ind for. Denne begrundelse gælder derfor både
vores ÆF til 3.6 og 3.7.
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ÆF 3 til 3.7: I linje 55 ændres „bopæl i landet i mere end“ til „lovligt ophold i landet i mere end“
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Begrundelse:

98

39

Denne ændring betyder, at vi undgår en debat om ’krigsforbrydere, terrorister’ o. lign., da ingen af disse har et ’lovligt ophold’,
men højst et ’tålt ophold’. Det sidste er talmæssigt en ret lille
gruppe (under 1000 i sept. 2020) overfor de 500.000, som er holdt
udenfor demokratisk indflydelse.
Vi er kritiske ift. retssikkerheden for folk på ’tålt ophold’, som i
sin helhed er en kompliceret sag. Men det bør ikke blandes sammen med (og afspore) en debat om statsborgerskab. Her er det
centrale i begge forslag, at det er en ret og ikke en gave, som
man skal gøre sig fortjent til.
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL 3.7

41
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3.7.1

44

Side 33 forslag 3.7

Linjerne 107-111 slettes og erstattes med
46 Ny linje 107-111
47 Vi slår derfor fast, at ingen flygter for sjov og at alle har ret til en
48 retfærdig og anstændig behandling af deres asylsag mens de
49 opholder sig i Danmark, og ingen skal sendes til såkaldte udrej50 secentre. Hjemsendelser til krigshærgede områder som fx Syrien,
51 skal stoppes øjeblikkeligt. Mennesker skal ikke sendes tilbage til
52 forfølgelse, borgerkrig og bomber, når de har beskyttelse i Dan53 mark. Der skal være lettere adgang til permanent opholdstilla54 delse, så mennesker ikke skal leve med den usikkerhed og utryg55 hed det giver at leve med en overhængende trussel om at blive
56 sendt ud af landet.
45
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Begrundelse:

59

Lige nu er der alt for mennesker der lever med midlertidig opholdstilladelse. Det skaber dårlige forudsætninger for den en-
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Stillet af: Bestyrelsen for Århus Vest.
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3.7.3
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Side 33 forslag 3.7

114

Jeg foreslår, at:
Alle, der har boet fast i Danmark i mindst 4 år, har ret til statsborgerskab og dermed ret til at stemme til både kommunalvalg
og folketingsvalg og EU valg.
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3.0 Indkomne forslag

1

Begrundelse:

Hidtil er det en ret for alle at stemme og opstille til kommunal3 valg, når de har boet i DK i mindst 4 år. Så jeg synes, det er rele4 vant at mene det samme i forhold til Folketings- og EU valg.
5 Det er en periode, som giver mulighed for at danne sig et over6 blik over de danske forhold. Og det er de valgperioder, vi som
7 udgangspunkt har her i landet.
2

8
9

Stillet af: Karen Nygård (Århus Vest)

af Rød-Grønne Dage i 2023 med politiske debatter, hvor alle
medlemmer har mulighed for at deltage og med mulighed for at
invitere personer fra bevægelser, organisationer og andre fra
såvel Danmark som andre lande.

12
13

INDKOMNE FORSLAG HOVEDBESTYRELSEN ANBEFALER AT
BEHANDLE UNDER ORGANISATORISK HOVEDFORSLAG
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3.2 FORSLAG OM RØD-GRØNNE DAGE
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15

62

65

Hovedbestyrelsen skal til årsmødet 2022 også forberede, at budget, arbejdsplan, mv. dækker en periode på mindst to år.
Den hovedbestyrelse der vælges i 2022 skal sidde i to år frem til
2024.

10

14

61

Det foreslås, at der som et eksperiment i 2023 afholdes RødGrønne Dage, hvor alle medlemmer får mulighed for at deltage i
en festival fyldt med politiske debatter fx om hvilken slags socialisme vi ønsker, hvordan vi forbinder det røde med det
grønne, forholdet mellem natur og landbrug, hvordan vi udvikler
vores solidaritetsarbejde, hvilke erfaringer vores venner i Island
har med at have statsministerposten, erfaringerne fra et rødt
bystyre i Barcelona og meget, meget mere. Der kan til debatterne også inviteres personer fra bevægelser, organisationer
mv., fra såvel Danmark som andre lande. Dagene vil også være
fyldt med kulturelle arrangementer.
Den konkrete model fremlægges på årsmødet i 2022, således
at der er tid til at forberede Rød-Grønne Dage til afholdelse i
2023. Og forberede at der ikke afholdes ordinært årsmøde i
2023.
De Rød-Grønne Dage i 2023 i stedet for at holde årsmøde vil
betyde, at den folketingskandidatliste, der vedtages på årsmødet i 2022, vil gælde frem til årsmødet i 2024. Næste folketingsvalg skal senest afholdes 5. juni 2023. At kandidatlisten fra årsmødet 2022 gælder frem til 2024, vil derfor realistisk set kun få
betydning, såfremt der afholdes et folketingsvalg efter årsmødet 2022 og så et nyt folketingsvalg inden årsmødet 2024. Da
kandidatlisten fra årsmødet 2022 med overvejende sandsynlighed vil være gældende til et folketingsvalg i 2023 også selvom
der blev afholdt ordinært årsmøde i 2023. Fordi et folketingsvalg
efter al sædvanlig praksis for folketingsvalg, ville ligge før Enhedslistens ordinære årsmøde.
På samme måde betyder det, at vi vil skulle vælge kandidater
til Europaparlamentsvalget, som ligger i maj eller juni 2024, på
årsmødet i 2022.
Desuden betyder det, at folketingsmedlemmer, ansatte eller
fuldtidsansatte lokalpolitikere, som ikke normalt ville kunne opstille til urafstemningen om FT-kandidater eller EP-kandidater i
2023, på grund af rotationsordningen, vil kunne fortsætte med
at være opstillet i 2023, da det er listerne fra 2022 der er gældende.
Årsmødet 2021 skal tage stilling til følgende konkrete forslag:

Efter afholdelse af Rød-Grønne Dage i 2023 har hovedbestyrelsen ansvaret for, at der foretages en bredt inddragende evaluering af såvel Rød-Grønne Dage, som konsekvenserne af ikke at
afholde ordinært årsmøde. Hovedbestyrelsen fremlægger på
baggrund af evalueringen forslag til årsmødet 2024 om enten at
fortsætte med et bredt politisk arrangement hvert andet år, eller at vende tilbage til ordinære årsmøder hvert år.
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Der gøres opmærksom på, at såfremt dette forslag vedtages
udgør det en midlertidig dispensation fra vedtægterne. Det skal
derfor vedtages på samme måde som en vedtægtsændring, dvs
at mindst 50 % af de tilstedeværende delegerede på årsmødet
2021 skal stemme for forslaget.”
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Begrundelse:

85

Der har i flere år været efterlyst, at langt flere medlemmer kan
deltage i de landsdækkende politiske debatter. Og at der bruges mindre tid i partiet, herunder i afdelingerne, på interne opgaver og mere på udadvendte aktiviteter og politikudvikling.
Desuden har der længe været efterlyst mere kontinuitet i arbejdet, så man kan arbejde mere langsigtet med opgaverne og ikke
skal i gang med at forberede næste årsmøde, ligeså snart et
årsmøde er afsluttet.
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Stillet af: Hovedbestyrelsen
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3.10 BERETNINGSMØDER FRA HOVEDBESTYRELSEN OG FOLKETINGSGRUPPEN.
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Senest en måned efter et møde i hovebestyrelsen aflægger
HB-medlemmer beretning om HB- mødet i lokalafdelingerne eller grupper af lokalafdelinger. gerne i samarbejde med folketingsgruppen.
Beretningsmødernes formål er dels en orientering om sager ,
drøftelse og beslutninger på hovedbesyrelsemødet , dels en dialog og diskussion med de fremmødte medlemmer med henblik
på en demokratisk indflydelse og feed-back til hovedbestyrelsen. Dette med henlik på at styrke sammenhængskraften i partiet.
Hovedbestyrelse pålægges hurtigst muligt at drøfte og vedtage den praktiske organisation af forslagets gennemførelse,
herunder hvor mange møder der er behov for og ressourcer til .
Iværksættelsen af beretningsmøder skal ske i god tid inden
det kommende folketingsvalg og senest 1. september 2021,
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Begrundelse :

118

”Der skal ikke afholdes ordinært årsmøde i 2023. Hovedbestyrel60 sen forbereder til årsmødet 2022 et konkret forslag til afholdelse

Enhedslisten er i fare for at udvikle et demokratisk underskud,
Den politiske debat om alt andet en lokalpåolitiske forhold er

119

59

Årsmøde 2021
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3.0 Indkomne forslag

meget sparsom og engagerer kun få. Den begrænser sig i store
træk til meget korte indlæg på årsmødernei . Læserindlæg /
3 debatindlæg ivort medlemsblad er efterhånden en sjældenhed.
4
Medlemmerne af HB er stort set ukendte for de fleste og med5 lemmer af partiet og medlemmernes meninger og holdninger ,
6 kritiske som positive, er i store træk ukendte for de fleste HB7 medlemmer .
8
Det er forslagsstillernes opfattelse at partiets udvikling og
9 indflydelse er afhængig af et øget partidemokrati og dialog
10 mellem ledelse og meninge medlemmer,
11
Det er forlagsstillernes opfattelse at der findes store ukendte
12 og uudnyttede ressourcer i medlemsskaren som bør findes og
13 bruges.
14
Det er forslagsstillernes opfattelse at den politiske udvikling
15 og politiske skoling af dygtige medlemmer med stort potentiale
16 er forsømt.
17
Forslagets gennemførelse vil ikke løse alle de beskrevne pro18 blemer , men være et vigtigt skridt.
19
Og sidst men ikke mindst vil kunne medvirke til rekruttering og
20 udvikling af politiske talenter samt medvirke til at medlem21 merne får og udnytter reel demokratisk medindflydelse .
1

2
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Stillet af: Else Kayser (Århus Syd), Søren K. Sørensen (Århus Syd), Jens
Busk (Århus Vest)
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3.19 PARTISEKRETÆR TIL STYRKELSE AF
ENHEDSLISTENS PARTIORGANISATION
OG MEDLEMSDEMOKRATI

31

Engang var vi 1000 medlemmer og 3 små sammenlagte partier
33 under spærregrænsen. I dag er vi 10.000 medlemmer og en
34 magtfaktor i dansk politik. Siden da har vi valgt at have en poli35 tisk ordfører, der tegner Enhedslisten ud af til i den offentlige
36 debat, men ledelsen af vores partiorganisation har stort set ikke
37 ændret sig siden dengang. Et større og mere kampdygtigt En38 hedslisten kræver mere kontinuerlig og medlemsnær organisati39 onsledelse, der kan styrke vores partiorganisation nationalt, lo40 kalt og i fagforeninger og bevægelser.
Hovedbestyrelsen pålægges derfor at udarbejde et eller flere
41
42 forslag til vedtægtsændringer til årsmødet i 2022, der indebæ43 rer, at Enhedslisten fremover vælger en partisekretær til at lede
44 og koordinere partiets organisatoriske udvikling. Partisekretæ45 ren skal være bindeled og koordinator mellem hovedbestyrel46 sen, landsorganisationen og folketingsgruppen, regionalt, kom47 munalt og europæisk valgte, være ansvarlig for at drive organi48 sationsudviklingen fremad, have ansvaret for at implementere
49 årsmødets målsætninger og styrke organiseringen og aktivitets50 niveauet. Det anbefales, at det forberedende arbejde henter in51 spiration hos udenlandske søsterpartier.
Hovedbestyrelsens fremlagte forslag må ikke ændre på, at:
52
53 · Årsmødet er partiets øverste myndighed.
54 · HB er fortsat partiets øverste ledelse mellem årsmøderne.
55 · Den politiske ordfører fortsat tegner Enhedslisten i den offentlige debat.
56

står i skærende kontrast til en rivende fremgang hos vores nordiske søsterpartier. I Vänsterpartiet i Sverige har man eksempelvis oplevet en tredobling af medlemstallet samt øget aktivitet
og vælgeropbakning efter at have gennemgået en større partiudvikling med klar organisatorisk ledelse. Vi har brug for at lære
af vores nordiske og europæiske søsterpartiers udvikling for at
få sat skub i vores egen organisatoriske udvikling i retning af et
stærkere og mere medlemsnært parti.
Det er forslagsstillernes opfattelse, at en del af årsagen til vores stagnation er fraværet af en egentlig organisatorisk leder,
der er valgt af medlemmerne til i samarbejde med Hovedbestyrelsen at have det daglige ansvar for at gennemføre den organisatoriske udvikling som årsmøderne vedtager. 25 fritidsaktive
medlemmer af vores hovedbestyrelse kan meget, men der
mangler en daglig og nærværende partisekretær med et stærkt
politisk mandat til at bevæge partiet fremad i den demokratisk
vedtagne retning og holde tæt kontakt til ansatte, afdelinger,
udvalg, medlemmer og folkevalgte. Det gør, at vi desværre nogle
gange ser, at ambitiøse organisatoriske vedtagelser fra årsmødet har svært ved at blive ført ud i livet.
Mange af vores søsterpartier som Vänsterpartiet i Sverige og
Rødt i Norge har en valgt partisekretær, der arbejder fuld tid
med at udvikle partiernes organisation og styrke medlemmernes deltagelse. De har i højere grad end Enhedslisten haft held
med at udvikle deres partiorganisationer og få mange nye aktive medlemmer gennem de seneste år. Enhedslisten bør gå
samme vej og lære af deres erfaringer. Forslagsstillerne har ikke
en færdig model til, hvordan en sådan partisekretær-opgaven
skal udformes. For at få flest mulige inputs pålægges Hovedbestyrelsen derfor at lave det forberedende arbejde frem mod
årsmødet i 2022.
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Begrundelse:
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Enhedslistens medlemstal er gennem flere år stagneret, og vi
har svært ved at fastholde og aktivere nye medlemmer. Det
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Stillet af: Frida Valbjørn (Randers), Signe Færch (Brønshøj-Husum), Jesper Yde Knudsen (Syddjurs) Rasmus Vestergaard Madsen (Ydre-Nørrebro), Else Kayser (Aarhus-Syd), Nikolaj Villumsen (Herlev), Ditte Marie
Thejsen (Odder), Pelle Dragsted (Frederiksberg), Ingelise Bech
(Odense)
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ÆNDRINGSFORSLAG TIL 3.19
3.19.1
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Side 36 forslag 3.19

104

Linje 43: „en partisekretær“ ændres til „to partisekretærer“ - med
efterfølgende konsekvensrettelser (ental>flertal)
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Linje 34-36: (fra „Siden da“ --- til „debat“ „ samt linje 52-56 udgår.
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Forslagene ønskes til afstemning hver for sig.
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Begrundelse:

112

Vi støtter forslaget, som det er fremsat. Det trækker i samme
retning som det forslag, vi selv sammen med flere andre stillede
til sidste årsmøde (dengang kaldte vi det „talspersoner“, men titlen er ikke afgørende). Vi mener, det det vil være en bedre og
stærkere model, hvis man vælger ikke en, men to sekretærer,
blandt andet for at sikre en bedre kontinuitet på denne helt
centrale post. For eksempel kunne de to sekretærer vælges på
skift for en 2-årig periode.
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3.0 Indkomne forslag

Det siger sig selv, at det fortsat er årsmødet, der er den højeste
myndighed, og HB, som er partiets øverste ledelse. Det er der in3 gen grund til at skrive ind i et forslag om valg af en partisekre4 tær. Men at udnævne den politiske ordfører til at være den, der
5 fortsat (sic!) tegner Enhedslisten i den offent lige debat“ er efter
6 vores opfattelse en principiel ændring, som ikke hører hjemme i
7 dette forslag. Det er nok muligt, at medierne anser folketings8 gruppen som identisk med partiet Enhedslisten, men forslags9 stillerne er vel enige i, at Enhedslisten er andet og mere end fol10 ketingsgruppen. Efter vores opfattelse repræsenterer den politi11 ske ordfører folketingsgruppen i den offentlige debat (og i folke12 tinget) - altså det organ, som har valgt ordføreren. Hidtil har Ho13 vedbestyrelsen valgt en (eller to?) medlemmer som talspersoner
14 (for HB/partiets ledelse), og hvordan en eller to nye partisekre15 tærer skal fungere i den sammenhæng (skal de fx være en del
16 af Hovedbestyrelsen?) er der ikke taget stilling til hverken med
17 vores ændringsforslag eller det oprindelige forslag, som jo „kun“
18 sætter rammerne for et konkret forslag til næste årsmøde.
1

2
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Stillet af: Åge Skovrind (Roskilde), Torben Ankjærgaard (Roskilde), Jens
Otto Madsen (Thisted)
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3.19.2
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Side 36 forslag 3.19
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i linje 34 ændres ”vi” til Folketingsgruppen
i linje 35 tilføjes efter Enhedslisten ”Folketingsgruppe”
i linje 43 tilføjes efter Enhedslisten ”Årsmøde”
i linje 55 tilføjes efter Enhedslisten ”Folketingsgruppe”

31
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Begrundelse:

33

Det er vigtigt, at vi ved, hvem der vælges/ansættes af hvem og
hvilke kompetencer, den valgte/ansatte har. Enhedslistens politiske ordfører er kun udpeget af Folketingsgruppen! Og funktionen er kun besluttet af Folketingsgruppen!
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Stillet af: Karen Nygård (Århus Vest)
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INDKOMNE FORSLAG HOVEDBESTYRELSEN
ANBEFALER AT BEHANDLE UNDER BUDGET

43
44
45

· 900 kr. pr. halvår (svarende til 150 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 20.000 og 25.000 kr. pr. måned
· 1200 kr. pr. halvår (svarende til 200 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt der er over 25.000 kr. pr. måned.

48

3.20 FORSLAG OM KONTINGENTSATSER
Forslag:

Der foreslås følgende kontingentsatser:
52 · 60 kr pr halvår (svarende til 10 kr. pr. måned) for medlemmer
med en nettoindtægt under 6.000 kr. pr. måned
53
54 · 150 kr. pr halvår (svarende til 25 kr. pr. måned) for medlemmer
med en nettoindtægt mellem 6.000 og 10.000 kr. pr. måned
55
56 · 360 kr. pr halvår (svarende til 60 kr. pr. måned) for medlemmer
med en nettoindtægt mellem 10.000 og 15.000 kr. pr. måned
57
58 · 750 kr. pr halvår (svarende til 125 kr. pr. måned) for medlemmer med en nettoindtægt mellem 15.000 og 20.000 kr. pr. må59
ned
60
51

63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Begrundelse:

77
78

Vedtagelse om kontingent på årsmødet i 2020

79

På sidste årsmøde blev følgende forslag vedtaget:
“Dørtærskel ind i vores parti skal være lavere. Flere skal være
med og derfor sænkes kontingentsatserne for medlemskab af
Enhedslisten til følgende satser. Kontingentet betales månedligt
og medlemmerne kan vælge at indplacere sig på:
· 20kr pr måned
· 50kr pr måned
· 100kr pr måned
· Ingen eller meget lavt rådighedsbeløb - 25 kr pr halvår.
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Muligheden for at medlemmer og sympatisere kan tilmelde sig
månedlige donationer fastholdes og tydeliggøres kraftigt.
Hovedbestyrelsen pålægges samtidig at udarbejde en strategi
der kraftigt opprioriterer fundraising og kampagnearbejde i
samspil med bl.a. folketingsgruppen og deres brug af sociale
medier. Hovedbestyrelsen opfordres ligeledes til at undersøge
og bruge de nye teknologiske muligheder der findes til at minimere udgifter til bl.a. rejserefusion.
Enhedslisten indfører samtidig muligheden for at melde sig ind
over MobilePay.
For medlemmer på laveste kontingentindplacering udbetales
der ikke 100kr i støtte til lokalafdelingerne.
Det er op til den kommende hovedbestyrelse at fastsætte
hvordan og hvornår overgangen til en ny kontingentstruktur
foretages. Det skal dog senest være gennemført 1. okt 2023 (så
vi har overblik over næste valg).”
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50

62

66

De nuværende principper for frikontingent, kontingentrefusion til
afdelingerne, 15 timers månedlig lønrefusion til regionerne og principperne for partiskat til afdelinger og regioner fastholdes. Muligheden for frikontingent skal skrives på hjemmesiden med kort beskrivelse. De nye kontingentsatser træder i kraft 1. januar 2022.
Hovedbestyrelsen pålægges samtidig at udarbejde en strategi
der kraftigt opprioriterer fundraising og kampagnearbejde i
samspil med bl.a. folketingsgruppen og deres brug af sociale
medier.

46
47

61

Hvorfor skal vi vedtage det nye forslag?

107

Selvom satserne, der foreslås i nærværende forslag, kan synes
sammenlignelige med det forslag der blev vedtaget sidste år, så
er der særligt to forskelle på de to forslag; om indkomstkategorierne er med, og om der er to ekstra høje kontingentsatser for
medlemmer med høje indtægter.
Forslaget, der blev vedtaget sidste år fjerner indkomstkategorierne, som vores kontingentsatser hidtil har været baseret på.
Det mener vi er en fejl. Når vi mener, at medlemmer med højere
indtægt, skal betale et højere kontingent, så giver det god mening at anvise, hvor meget vi, i fællesskab, er blevet enige om, at
man bør betale til partiet.
Det er i sidste ende stadig op til en selv at beslutte, hvilken
kontingentsats man vil placere sig på, men vi kan have forvent-
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3.0 Indkomne forslag
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ninger til hinanden om, at når man er med i Enhedslisten, så bidrager man efter evne.
Men det skal samtidig være nemmere at gennemskue, hvilken
kontingentsats man bør betale. Derfor opdeles kontingentsatserne i forslaget i indkomstkategorier efter nettoindkomst, således at man bedre kan forholde sig til, hvad man bør og kan betale. Dette havde Hovedbestyrelsen også stillet forslag om på
årsmødet i 2020, men dette forslag blev ikke vedtaget.
Vores forslag giver flere medlemmer med små indtægter et lavere kontingent, end de gældende kontingentsatser, i kraft af,
at den laveste kategori i forslaget, er indtægter efter skat på
under 6.000 kr., mod den gældende laveste kategori iden nuværende kontingentstruktur, der forudsætter en indtægt før skat
på 9.000 kr.
En anden væsentlig forskel mellem vores forslag og forslaget,
der blev vedtaget sidste år, er at vores forslag opererer med 6
kontingentsatser, i stedet for 4.
De 2 yderligere kontingentsatser (150 kr. og 200 kr. pr. måned)
er højere end den øverste sats i forslaget der blev vedtaget sidste år (100 kr. pr. måned). Det betyder altså, at vores forslag vil
sikre, at medlemmerne med de højeste indtægter fremover vil
skulle betale en større del af kontingentindtægterne i fremtiden.
Udover de opridsede forskelle mellem de to forslag, så er forslagsstillerne meget bekymrede for konsekvenserne for Enhedslistens samlede økonomi ved det forslag, der blev vedtaget sidste år. Den totale valgfrihed omkring, hvilken kontingentsats,
man vil indplacere sig på, og afskaffelsen af kontingentsatser
for medlemmerne med de største indtægter, kan risikere at få
voldsomme konsekvenser for vores samlede økonomi.
I dag udgør kontingentindtægterne mellem 33 og 36 % (svarende til 6,2-6,5 mio.) af de samlede indtægter. Hvis kontingentindtægterne samlet set falder, så bliver der færre penge at lave
udadvendte aktiviteter for, og Enhedslistens samlede økonomi
bliver mere sårbar overfor evt. tilbagegang ved valg.
Hvis kontingentindtægterne samlet set falder, så er det altså
både den centrale partiorganisations og afdelingernes økonomi,
der risikerer at lide under det.
Vores forslag fastholder kontingentrefusionen til afdelingerne
på 100 kr. to gange årligt af betalende medlemmers kontingent.
Vedtagelsen fra årsmødet 2020 indebærer, at kontingentrefusionen til afdelingerne afskaffes for medlemmer, der betaler laveste kontingentsats. Vores forslag ophæver denne afskaffelse, så
afdelingerne fastholder indtægten fra landsorganisationen, så
afdelingerne fortsat sikres penge til at lave aktiviteter for.

45
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De gældende kontingentsatser:

47

De gældende kontingentsatser er vedtaget i 2009 og er følgende:
· 120 kr. pr halvår (bruttoindtægt under 9.000 kr. pr. måned)
· 300 kr.pr halvår (bruttoindtægt mellem 9.000 - 19.000 kr. pr.
måned)
· 595 kr. pr halvår (bruttoindtægt mellem 19.000 - 25.000 kr. pr.
måned)
· 730 kr. pr halvår (bruttoindtægt over 25.000 kr. pr. måned)
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· 31-33 % - 120 kr. pr halvår (bruttoindtægt under 9.000 kr. pr.
måned)
· 29- 31 % - 300 kr.pr halvår (bruttoindtægt mellem 9.000 19.000 kr. pr. måned)
· 15 -16% - 595 kr. pr halvår (bruttoindtægt mellem 19.000 25.000 kr. pr. måned)
· 18 - 19% - 730 kr. pr halvår (bruttoindtægt over 25.000 kr. pr.
måned.)
· Ca 1,5% har frikontingent.
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Stillet af: Lasse PN Olsen (Aalborg), Trine Simmel (Valby)
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INDKOMNE FORSLAG HOVEDBESTYRELSEN
ANBEFALER AT ÅRSMØDET IKKE BEHANDLER

76
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3.3 FORSLAG OM AT INDFØRE EN
FORFATNINGS- OG FORVALTNINGSDOMSTOL
I DANMARK

80
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Forslag:

85

Enhedslisten vil arbejde for at indføre en forfatnings- og forvaltningsdomstol i Danmark.

86
87
88

Begrundelse:

89

Det nuværende system, hvor straffen, for at en minister har varetaget sit hverv i modstrid med loven og rammerne for deres
embede, er enten en næse eller en straf på baggrund af en rigsretssag. Dette besluttes af folketingets medlemmer, og i de fleste tilfælde, afgøres disse sager af partitilhørsforhold. Det fungerer ikke at den dømmende og den lovgivende magt ikke er
adskilt. Der er brug for en tilføjelse, hvor det er muligt juridisk,
frem for politisk, at afgøre sådanne sager. Derfor skal Enhedslisten arbejde for, at vi får en forfatnings- og forvaltningsdomstol
i Danmark.
Bryder en minister loven, eller mistænkes for lovbrud, skal dette
behandles juridisk og ikke politisk. Desværre har vi set i flere sager, at ombudsmanden bliver modsagt, undergravet eller ignoreret. Det viser at respekten for denne institution, i de partier
med mest magt, er lille eller ikke eksisterende. Derfor er der
brug for en uvildig instans, der kan tage stilling i sager der er til
skade for demokratiet og for tilliden til folketinget. Samtidig siger vi farvel til ad hoc advokatundersøgelser, og dyre undersøgelseskommissioner, der også er politisk bestemt. Forfatningsdomstolen holder samtidig øje med, at vedtagende love og bestemmelser er i overensstemmelse med grundloven.
I dag er der ikke en permanent urokkelig instans, der har dømmende kraft, der kan undersøge embedsførelse og administration, dette ønsker dette forslag at råde bod på og dermed
styrke demokratiet.
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Siden vi besluttede de gældende kontingentsatser i 2009 er
57 overførselsindkomsterne steget mellem 17% og 22%, og gennem58 snitsindkomsten er steget 44% iflg. Danmarks Statistik. Vores
59 medlemmers fordeling på kontingentsatserne fordeler sig såle60 des:
56

38
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Stillet af: Rasmus Lillelund Poulsen (Vanløse), Erik Lybøl (Næstved),
Janne Toft-Lind (Mariagerfjord)

116
117
118
119
120

3.0 Indkomne forslag

1

3.4 BESKYT LIVET, STOP 5G

2
3

Forslag:

Enhedslisten skal trække sig med øjeblikkelig virkning fra Te5 le-aftalen (maj 2018) om udbredelsen af 5G nettet i Danmark,
6 og kræve udbygningen stoppet, da denne aftale er indgået på
7 et uoplyst og derfor fejlagtig og uholdbart grundlag.
8 Endvidere skal partiet forlange debat i Folketinget og Folketin9 gets relevante udvalg, af de mange opråb med fakta fra inter10 nationale videnskabsfolk om farligheden af de elektromagneti11 ske stråler (EMF) fra bl.a. mobiltelefoner. Man kunne starte med
12 Responsum af 18.maj 2019 af advokat Christian F Jensen om
13 hvorvidt etablering af et 5G system i Danmark vil være i strid
14 med menneske- og miljøretlige regler, som Danmark har under15 skrevet.
4

16
17

Begrundelse:

18

Teleindustriens folk dominerer fuldstændig de såkaldte rådgivende/undersøgende organer for EMF, det drejer sig om ICNIRP
en tysk privat stiftelse og The international EMF projekt, som teleindustrien har haft held til at placere under WHO, FN. Begge
organisationer er blevet kraftigt kritiseret af forskere fra hele
verden, for at være inhabile. Selv WHOs egen længe eksisterende kræftforskningsinstitut IARC har protesteret og mener
stadig, at EMF må betegnes som kræftfremkaldende, ikke kun
varmeskadende.
Når den danske Sundhedsstyrelse overtager de foreslåede
grænseværdier fra ICNIRP, gør de det uden selv, at lave undersøgelser, som ellers anbefalet af ICNIRP. Teleindustrien anerkender
kun, at opvarmning fra EMF kan skade. Grænseværdierne sat
alene ud fra dette ”termiske paradigme”. Dvs hvis EMF ikke kan
opvarme 1 liter vand med over 1 grad i løbet af 6 min, så er den
pågældende EMF ikke skadelig. Værdierne er fremkommet ved
at teleindustrien har taget en Lolita dukke og gjort hovedet
stort, svarende til en solid amerikansk soldat på 100 kg og tilsvarende kraftigt kranie, fyldt det med vand og målt temperaturen på vandet ved bestrålingen. At ligestille indholdet i det
menneskelige hoved (hjernevæv, kirtelvæv, ligevægtsorgan, høresnegl, blodkar osv) med en sæk vand, er i sig selv temmelig
uvidenskabeligt.
At tale om gennemsnitsværdier på areal, rumfang eller tid, giver ingen biologisk mening. Sæt dig i køkkenet med fødder/ben i
en spand is/vand ved 0 grader og hovedet i ovnen på 70 grader.
Din gennemsnitlige temperatur er ca. 37 grader, men har du det
godt ??!!
George Carlo, stod for disse forsøg for teleindustrien, fik selv
samvittighedskvaler med at forsvare denne metode, da grænseværdierne f.eks. ikke tager hensyn til børn, deres mindre hoveder og tyndere kranier. Robert C Kane fra ”Interphone” forskningsprojektet redegør detaljeret for, hvordan der blev fusket
med beregningsmetoder/eksponering og at teleindustrien var
fuldstændig vidende om skadespotentialet fra EMF, men alligevel benægtede det.
For at undgå at tage stilling til det stigende antal videnskabelige rapporter om skadevirkninger af EMF, under de anbefalede grænseværdier, opstillede ICNIRP (læs teleindustrien)
nogle aldeles rigide krav til forskning i EMF. Disse krav kan bruges indenfor fysik, men er urealistiske og uanvendelige til biologisk forskning. Ligeledes forkaster teleindustrien, at forsigtighedsprincippet burde anvendes, hvis der er bare den mindste
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risiko for, at noget er skadeligt. Dette er ellers det herskende
princip, når man forsker i biologiske problemstillinger, f.eks. arbejdsmiljø og miljø, og er anerkendt af videnskabsfolk verden
over.
Naturlig stråling adskiller sig markant fra menneskeskabt stråling, da sidstnævnte er stærkt pulserende, polariseret og meget
energirig. ICNIRPS grænseværdi for menneskeskabt EMF ligger på
9x106 µW/m2, stråling fra solen under solstorme på 1x10-1 µW/
m2 og baggrundsstrålingen ligger på 2x10-6 µW/m2 .
Den norske Einar Flydal cand.polit. MTS i statsvidenskab og telestrategi slutter sin bog ”5G og vores trådløse virkelighed” med
følgende: ”- EMF fra mikrobølgestråling er en trussel ikke bare
mod menneskers sundhed, men også mod sundheden for alle
levende organismer på jorden såvel som i biosfæren over den”
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Stillet af: Poul Eck Sørensen, Niels Christian Petersen, Bodil Elisabeth
Vibeke, Mette Bruun, Esben Gustavussen og Lisbet Skou (alle fra Esbjerg/Fanø)
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3.8 FORSLAG OM SUNDHEDSPOLITIK OG
ME-PATIENTER

81
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Forslaget udspringer af en sundhedspolitisk skandale, der berører og intimiderer 14-20000 danske ME-patienter.
I 2019 besluttede et enigt folketing, at der skulle gøres en ekstra indsats for landets ME-patienter - at ME skulle adskilles fra
de s.k. Funktionelle Lidelser, at man i DK skulle følge den internationale udvikling i opfattelsen og behandlingen af ME og de
ME-syge m.v.
Sundhedsstyrelsen har med alle midler modarbejdet denne
politiske beslutning og således tilsidesat en demokratisk politisk
beslutning af et enigt Folketing.
Sundhedsstyrelsens enerådende opførsel i denne sag ligner
det, der netop er beskrevet i Corona-rapporten, hvor sundhedsstyrelsen ikke anerkender, at den er et embedsværk, der skal
gøre som regering og FT beslutter.
Sundhedsstyrelsen har direkte misinformeret FTs sundhedsudvalg om opfattelsen og behandlingen af ME i Sverige og Norge
(som påvist i nogle af de linkede artikler).
Jeg vil foreslå, at EL sætter dette på dagsordenen og sørger
for, at vi i DK bliver opdateret mht diagnosticering og behandling af ME-patienter samt hjælp til de berørte familier og at FT
beslutningen V82 bliver effektueret nu mere end 2 år efter vedtagelsen. - Der er tidligere rullet hoveder i sundhedsstyrelse og
ministerium for mindre forseelser.
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EL skal arbejde for:
· at FTs vedtagelse V82 fra marts 2019 om adskillelse af sygdommen ME (Myalgisk Encephalomyelitis) fra Funktionelle lidelser
reelt bliver implementeret, trods sundhedsstyrelsens forsøg på
at omgå vedtagelsen.
· at der som besluttet af et enigt FT oprettes specialiserede tilbud til ME-patienter, så de ikke henvises til behandling på de 5
centre for funktionelle lidelser.
· at de ME-syge bliver diagnosticeret efter nyere opdaterede
diagnosekriterier med den diagnosekode, som WHO (G93.3)
anbefaler og som følges i andre lande som FX Norge, Sverige,
USA, Holland og Canada mv og ikke med den funktionelle li-
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3.0 Indkomne forslag
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delse diagnose, som sundhedsstyrelsen netop har opfundet og
som intet andet land følger eller anerkender.
at gruppen af ME-patienter dermed adskilles fra patienter
med forskellige former for træthed - fordi de har behov for en
anden behandling
at muliggøre hjemmebehandling af de aller sygeste ME-patienter, hvis tilstand forværres af indlæggelse gennem oprettelse af
et særligt behandlingstilbud i form af en udadgående funktion
bemandet af læger og sygeplejersker med indsigt i ME
at der afsættes midler til biomedicinsk forskning i ME
at ME-patienternes vilkår bliver undersøgt og beskrevet og at
der indsamles data om de patienter, der lider af sygdommen
ME, så man i DK har fakta at arbejde ud fra
at Danmark følger de de engelske NICE- guidelines for ME, der
forventes vedtaget i april 2021
at Danmark stopper med at følge sundhedsstyrelsens behandlingsanbefalinger om fysisk træning og tankemanipulation, fordi 85% af patienterne oplever forværring af denne behandling og ME-specialister over hele verden advarer imod
den
at vores sundhedspersonale uddannes i sygdommen, så en
tidlig indsats kan bidrage til, at sygdommen ikke udvikler sig til
stor skade for patienter og samfundsøkonomi
at der iværksættes en undersøgelse af sundhedsstyrelsens
manipulationer, - f.eks. hvorfor de direkte misinformerer om
tilgangen til og forståelsen af sygdommen i Sverige (og Norge)
jvf artiklen i Sundhedspolitisk Tidsskrift om forholdet.
At EL arbejder for at undersøgelsesresultatet får konsekvenser
for de ansvarlige

30
31

Man regner med, at der i DK er 14-20000 ME syge.
Der er intet offentligt behandlingstilbud til disse patienter.
33
Kun een klinik - og den er privat - tager sig af patienterne.
34
Sundhedsstyrelsens behandlingsanbefalinger forværrer ifølge
35
36 ME-eksperter og patienter ofte sygdommen og det er bemær37 kelsesværdigt, at sundhedsstyrelsen har ikke kan fremlægge
38 evidens for disse anbefalinger.
Evidensen findes nemlig ikke! Det påvises og understreges for39
40 arbejdet til de nye NICE-guidelines, som DK plejer at følge.
I Danmark har en lobby af psykiatere i årevis siddet på be41
42 handlingen af ME-patienterne (og andre s.k. funktionelle lidel43 ser), støttet af Tryg-fonden med op imod 200 mio kroner (diag44 nosen har været henregnet under psykiatrien, dvs at forsikrings45 selskaber således ikke er forpligtiget til at udbetale erstatnin46 ger).
Patienter og patientorganisationer har i årevis uden held for47
48 søgt at råbe sundhedsstyrelsen op om ovenstående.
Læs gerne de medsendte links, men hvis tiden er knap, så se
49
50 interviewet med sundhedspsykolog, tidligere leder af Center for
51 funktionelle lidelser på Facebook-siden “ME-er du da rigtig syg?”
Min FB-side “Esben Gustavussen” har i flere år fulgt og henvist
52
53 til forskning og andet relevant materiale sig kan også anbefales.
Ugeavisen Esbjerg har i over 70 artikler beskrevet ME-sagen på
54
55 Fanø. (Man kan evt søge på avisens artikler om Marie Louise).
Politiken har bragt 2 store artikler, den ene blev den mest læ56
57 ste i Politiken sidste år.
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https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/hoerer-me-hjemme-i-psykiatrien-eller-laegevidenskaben
Vibeke og Esben i Sundhedspolitisk Tidsskrift (hvordan Sundhedsstyrelsen forsøger at snyde på vægten): https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/3927-sundhedsstyrelsens-rapport-om-me-behandling-i-sverige-er-misvisende.
html
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74
75

Fysioterapeut Vibeke Ilsøe om den danske tilgang til ME: https://
sundhedspolitisktidsskrift.dk/meninger/kommentarer/2754-mens-vi-venter-pa-sundhedsministeren.html
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Kronik i Politiken om ME og diskrimination af kvindesygdomme:
https://politiken.dk/debat/kroniken/art8008939/Kronisk-syg-Sexisme-gennemsyrer-sundhedsv%C3%A6snet-og-der-er-massiv-diskrimination-mod-kvindesygdomme.-Stop-det-dog?shareToken=Wz9rc1AAWvCQ
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Psykologer har også et ansvar for børn og unge med ME:
https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/psykologer-har-ogsaa-et-ansvar-for-boern-og-unge-med-me/?fbclid=IwAR0O3ChlND1i2fu2TmxpPUJxPARNJfoNOCkcZ340Yd4Ct77lSEJZxum9ixs

Begrundelse:

32

40

Tidl. Leder Center for Funktionelle lidelser, Peter la Cour:
https://www.e-pages.dk/ugeavisenesbjerg/492/article/1235961/68/1/render/?token=d66b77a9cc9d0f04f5603665212c9161&vl_platform=ios&vl_app_id=dk.jydskevestkysten.ereader&vl_app_version=11.0.6&fbclid=IwAR1uVVLW9yPqxKc4W_dl8IA7HSAx0l1okAKwPx8NdNXmMmVg5EQAK3eNTW8
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Artikler i Politiken: https://politiken.dk/indland/
art7959105/Det-er-landsbyen-med-le-og-fakler.Hekseforf%C3%B8lgelse.-S%C3%A5dan-har-detf%C3%B8ltes?shareToken=i81STPAAUz4Q

92
93
94
95
96

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/
art7069046/P%C3%A5-tredje-%C3%A5r-ligger-Marie-Louise-i-et-m%C3%B8rkt-rum?shareToken=gvNhPEAATmQw
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Fanø Kommune undskylder: https://ugeavisen.dk/
esbjerg/artikel/sejr-for-syg-datter-i-me-sagen-efterfire-%C3%A5r-fan%C3%B8-kommune-erkender-fejlog-siger-undskyld
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Stillet af: Esben Gustavussen, Bodil Elisabeth Vibeke, Mette Bruun, Lisbet Skou, Niels Christian Petersen, Poul Eck Sørensen
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3.9 FORSLAG TIL POLITIK VEDR. BESKATNING

3.11 ATOMVÅBEN

3

Forslag 1.

4

Beskatning af privates bolig-avancer og anvend provenuet til at
finansiere overgang fra fossildrevne personbiler til eldrevne personbiler.

Enhedslisten skal arbejde for, at Danmark og andre lande støtter et forbud mod atomvåben i FN. Enhedslisten har gjort et
godt arbejde i Folketinget. Vi skal også være med til at skabe
bevægelse mod dette vanvid. Hvilken f.eks. kan gøres ved kommunalt at arbejde for ICAN’s Cities Appeal

1

61

2

5
6

62

7
8

Begrundelse:

9

Private borgeres fortjenester ved køb og salg af egen bolig er en
kapitalindkomst, som bør beskattes ligesom anden kapitalindkomst. Denne i dag skattefrie kapitalindkomst skaber en enorm
ulighed i Danmark både socialt og regionalt. Ved at anvende
provenuet ved beskatning af disse gevinster til at finansiere
overgang fra fossildrevne personbiler til eldrevne personbiler
holdes pengene indenfor samme kreds af borgere i et vist omfang. Forslaget vil bidrage til at nedbringe uligheden i Danmark.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Forslag 2.

20

Indfør beskatning af virksomheders omsætning og modregn beløbet i virksomhedens eventuelle selskabsskat.

21
22
23

Begrundelse:

Det er kendt, at et meget stort antal virksomheder i Danmark
25 ikke betaler skat i Danmark. For nogle virksomheders vedkom26 mende fordi overskuddet føres i skattely. SKAT oplyste i 2020, at
27 135.000 selskaber i Danmark, svarende til 2 ud af 3 selskaber,
28 ikke betaler skat. Det er helt urimeligt, da alle virksomheder ny29 der godt af samfundets uddannelsessystem, infrastruktur og
30 forsyningssystem. Ved at indføre beskatning af omsætningen
31 kommer langt flere virksomheder til at betale skat i et eller an32 det omfang. Virksomheder som i forvejen betaler selskabsskat
33 kommer ikke til at betale mere i skat, da virksomheden kom34 penseres i selskabsskatten for det beløb, som skal afregnes i
35 omsætningsskat.

24

36
37

Forslag 3.

38

Indfør gradueret selskabsskat i forhold til virksomhedens ”sociale ansvar”

39
40
41

Begrundelse:

Det er kendt, at en række grupper af borgere står udenfor eller
43 er marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet og har meget
44 vanskeligt ved at komme i job. Det drejer sig bla. om ledige se45 niorer, svagt uddannede unge, indvandrere/efterkommere og
46 borgere med helbredsmæssige udfordringer. Disse mennesker er
47 i dag i stort antal på overførselsindkomst. Ved at motivere ar48 bejdsgiverne gennem en gradueret selskabsskat (private ar49 bejdsgivere) til at ansætte disse mennesker i et omfang som
50 den enkelte har ressourcer til, vil man kunne trække et stort an51 tal helt eller delvist ud af overførselsindkomst og over i hel eller
52 delvis selvforsørgelse. Forslaget kan ses som arbejdsmarkedsre53 form, der ikke kun retter sig mod arbejdstageren men også mod
54 arbejdsgiveren. En 3. generations arbejdsmarkedsreform. Forsla55 get vil bidrage til at nedbringe uligheden i Danmark.
42

56
57
58
59
60

Stillet af: Boye Jepsen (Aalborg)
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Se arbejdet med cities appeal
http://www.atomvaabenforbud.nu/
https://www.icannorway.no/ican_cities_appeal
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71
72

Begrundelse:

73

Det er en skændsel og hån mod ofrene for atombomberne i
Hiroshima og Nagasaki i 1945, at Danmark i FN afviste et forbud
mod atomvåben. Det er et frygteligt våben som truer menneskeheden og vores planet. Et stort flertal af verdens lande blev i
2017 enige om, at atomvåben skal forbydes. Vi har brug for nedrustning, men på verdensplan oprustes der massivt. I en tid hvor
atommagterne USA og Rusland ikke er i dialog om deres atomvåben, er verden blevet et farligere sted. Atomvåben moderniseres, og risikoen for at der udløses en atomkrig ved en fejl vokser.
Klokken er nu 100 sek. i dommedag ifølge Bulletin of the Atomic
Scientists. Atomtruslen og den globale opvarmning af kloden er
menneskeskabt, derfor kan vi også forhindre kaos og katastrofe,
før det er for sent. Det gælder om at handle- ikke kun håbe.
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Se Danske Læger mod Kernevåbens nyreviderede folder, som
kan læses i en bladreversion her: https://flippage.impleoweb.
no/spg/22c51f437d6b4fda994bb44837023850/3911964.pdf#page=13
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Stillet af: Freds- og Konfliktløsningsgruppen
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94
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3.12 AUTONOME DRÆBERROBOTTER
OG - DRONER

97
98
99

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

100
101
102
103
104

Begrundelse:

105

Vi er ikke langt fra, at robotter / droner selv kan indstille et våben, finde en bestemt person eller gruppe af personer, og slå
denne / disse ihjel. Kunstig intelligens må ikke få magt over våbenbrug. Steven Hawking vurderer, at computere formentlig vil
overhale menneskets intelligens i løbet af de næste hundrede år.
AI (Artificial Intelligence / kunstig intelligens) vil kunne forbedre
sig selv gentagne gange. Det er Hawkings vurdering, at vi vil
kunne få maskiner, der overgår menneskets intelligens mere end
vores intelligens overgår en snegls. Hawking mener også, at det,
ikke at se det i øjnene, vil være menneskehedens største fejltagelse. En superintelligent AI vil være ekstremt dygtig til at opnå
sine mål og hvis de ikke er i overensstemmelse med vores, har vi
et problem. Forestil dig, at vi er ved at overssvømme et område
for at fremme en bæredygtig udvikling, men der er en myretue i
det område. Af hensyn til en stor forbedring for naturen lader vi

106
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3.0 Indkomne forslag

myrene gå til grunde- det samme skulle nødigt ske for menneskeheden. Teknologi-pionerer som Bill Gates, Wozniak og Elon
3 Musk har udtrykt bekymring for udviklingen af AI. I en rapport
4 fremlagt for Europaparlamentet blev det understreget, at for5 skere og designere af AI til alle tider og alle former skal sørge for,
6 at robotter har en integreret slukknap. Hvad nu hvis AI selv kan
7 finde steder på nettet at overleve -uden at mennesket kan
8 slukke? Elon Musk har udtalt: Vi ved ikke hvordan kunstig intelli9 gens vil udvikle sig, den kan blive god- den kan blive ond, men en
10 ting er sikker, vi kan ikke kontrollere den. Der er allerede et ek11 sempel på, at 2 computere med AI, der blev sat til at tale sam12 men, hurtigt fandt et sprog, der er hurtigere end menneskets til
13 kommunikation, hvorefter forskerne slukkede. Autonome dræ14 berrobotter eller små droner, der selv kan “tænke”, træffe beslut15 ning om hvem der skal dræbes, selv finde målet og selv trykke
16 på aftrækkeren er nær fremtid, hvis vi ikke får det forbudt. Hvad
17 nu hvis en diktator (eller en Trump) vil bruge kunstig intelligens til
18 at finde alle flygtninge, -muslimer, -venstreorienterede, -fredsak19 tivister eller andre, som man måtte være uenig med eller oplever
20 som en trussel -og slå dem ihjel? Hvad nu hvis AI får komman21 doen over atomvåben eller selv finder en måde at kunne styre
22 atomvåben på? Debatten om dette alvorlige emne er ikke særlig
23 nærværende. I Danmark deltager man end ikke i møder i FN,
24 omkring et forbud mod autonome dræberrobotter.
1

2

25
26

Stillet af: Freds- og Konfliktløsningsgruppen

27
28
29
30
31

3.13 RUMMET SKAL VÆRE ET FREDENS OMRÅDE
FRI FOR VÅBEN

32
33
34
35

Enhedslisten skal arbejde for at alle lande tiltræder et forbud
mod våben i rummet, da USA ikke vil være med i de nuværende
traktater.

59
60

42

63
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3.14 ENHEDSLISTEN VIL ARBEJDE FOR AT VI FÅR
ET FREDSMINISTERIUM

71
72
73
74

Vi skal have et Fredsministerium, der arbejder for fredelige løsninger af konflikter i Verdenen, så vi kan undgå krige. Dette vil
også give os mulighed for at bidrage til opfyldelse af FNs Verdensmål nr. 16. Se evt. RIKO: Regeringen skal nytænke indsatsen
for at nå verdensmål 16. Et ministerium, der også kan komme
med forslag til, hvordan vi kan gøre Danmark til et fredeligt
samfund. Et samfund uden had og racisme - og med tryghed for
alle. Ambassadør Jan Eliasson, tidligere FN-vicegeneralsekretær
og nuværende formand for SIPRI: „sikkerhed starter hjemme” og
han sagde videre, at grundstenen for national, regional og international sikkerhed er et velfungerende samfund. Vi skal leve op
til Palmekommissionens anbefalinger til en fredeligere verden:
”Stater kan ikke længere søge sikkerhed på hinandens bekostning; den kan kun opnås gennem et forpligtigende samarbejde”.
Palme Commission: “States can no longer seek security at each
other’s expense; it can be obtained only through cooperative
undertakings”. Vi kan søge inspiration Internationalt hos kampagnen GAMIP, som er Global Alliance for Ministries & Infrastructures for Peace, et globalt fællesskab til støtte for fredsministerier.
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38

58

62

69

Begrundelse:

I space4peace d. 5/1 2020 fortæller Karl Grossman at: Præsident
39 Donald Trump har underskrevet National Defense Authorization
40 Act for 2020, der fastlægger oprettelsen af en rumstyrke som
41 den sjette gren af de amerikanske væbnede styrker - på trods
42 af den “ Ydre rum-traktat” fra 1967 udpegede rummet til frede43 lige formål. Traktaten blev sammensat af USA, det tidligere Sov44 jetunionen og Storbritannien og er siden underskrevet af de fle45 ste nationer på Jorden. Craig Eisendrath - en amerikansk officer
46 involveret i dens oprettelse, har sagt, at „vi forsøgte at afvæbne
47 rummet, før det blev våbenbelagt ... for at holde krigen ude af
48 rummet.
Det forbyder placering af masseødelæggelsesvåben i rummet.
49
50 Selvom Trump-administrationen og det amerikanske militær har
51 sagt, at en rumstyrke er nødvendig, fordi Rusland og Kina bevæ52 ger sig ud i rummet militært, har Rusland, Kina og Canada i år53 tier forsøgt at presse på for en udvidelse af traktaten. De har
54 gået ind for FN’s forebyggelse af et våbenkapløb i det ydre rum,
55 som ville bekræfte et forbud mod at placere våben i rummet.
56 USA har modsat sig PAROS-traktaten og har effektivt nedlagt
57 veto i FN...”
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Stillet af: Freds- og Konfliktløsningsgruppen

Stillet af: Freds- og Konfliktløsningsgruppen

36
37

NB: Når et land skyder satteliter ned, vil et andet land miste en
stor del af landets informationer og der vil dannes en masse
rum affald, hvilket gør det vanskeligere at bruge rummet til satelitter, hvilket vil være til stor skade for alle. USA går efter at bestemme over alle andre lande i rummet- også hvem der skal
have adgang til andre planeter og evt. hente mineraler der.

98

3.15 FREDS- OG KONFLIKTFORSKNING

99
100
101

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

102
103
104

Begrundelse:

105

Det er vigtigt, at der uddannes forskere på dette område. I øjeblikket er vi det eneste land i Norden, der ikke har en freds-og
konfliktuddannelse. Det er vigtigt for debatten i Danmark. Folketinget bør også have et bredere grundlag at tage stilling påbåde i Folketinget og i udenrigspolitisk nævn, som historikere i
undersøgelsen af Danmarks krige også peger på. Det er vigtigt
at Danmark kan bidrage med ikke militære løsninger på aktuelle internationale løsninger f.eks. med et veluddannet diplomatisk korps.
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Stillet af: Freds- og Konfliktløsningsgruppen
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http://www.space4peace.org/articles/dont_militarize_the_ heavens.htm
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1
2
3

3.16
Vi foreslår, at HB indarbejder ovenstående 5 fredstekster, 3.11 3.15, i relevante delprogrammer

Vi håber, at I vil være med til at give dette vigtige område en
værdig debat. Derefter kan vi så tage en afstemning om, om Enhedslisten skal arbejde for direkte demokrati.

4
5
7
9

12
13

HB sørger for debat om direkte demokrati inden årsmødet 2023,
således at vi kan få en kvalificeret debat om dette på årsmødet
2023.

14
15

Begrundelse:

Det er vigtigt reelt at vise borgerne tillid -og det gør man med
17 direkte demokrati. Hvis vi fortæller borgerne, at vi vil arbejde for
18 direkte demokrati, viser vi, at vi går ind for reel bedre indflydelse
19 til befolkningen på den førte politik. Vi viser også , at vi har tillid
20 til befolkningen og ønsker at lytte til dem. Det er det, folk har
21 brug for.
Når vi fortæller, at den socialisme vi gerne vil skabe, er mere
22
23 demokratisk end det system vi har nu, er det vigtigt, at vi også i
24 handling viser, at vi ønsker et bedre demokrati end det vi har 25 et demokrati hvor befolkingen har stor indflydelse i modsætning
26 til nu, hvor de pengestærke har den største indflydelse.
Hvis borgerne kunne bestemme var Dong ikke solgt, Mærsk
27
28 havde ikke fået lov til at sælge olien i Nordsøen uden at have
29 købt den. Et stort flertal af befolkningen mener, at Danmark
30 skal underskrive traktaten om et atomvåbenforbud. Et stort fler31 tal af danske folketingsmedlemmer ønsker ikke, at Danskerne
32 skal have lov til at stemme om EU! -hvad med om man lod dan33 skerne selv bestemme dette mm.
Der er lavet mange undersøgelser om direkte demokrati, en
34
35 god samling som jeg har fundet er fra 2007, men absolut ikke af
36 den grund forældet. Se: https://www.mehr-demokratie.de/
37 fileadmin/pdf/verhulst-nijeboer-direct-democracydk.pdf
16

38

I ovenstående bog kan man læse, at de, der er mest imod di40 rekte demokrati ,er de, der har magt.
Det fortælles også i bogen ,at man i Schweitz oplevede, at for41
42 skellen i politisk bevidsthed mellem en region, hvor man havde
43 få afstemninger og en der havde mange, var som forholdet mel44 lem en der ikke er medlem af et parti og en der er medlem af et
45 parti.
Klip fra bogen: “Et demokratisk system, der forbliver statisk og
46
47 uforandret vil degenere og blive udemokratisk”
Debatten i Enhedslisten af direkte demokrati har lidt under
48
49 manges travlhed, på et årsmøde blev det vedtaget at vi skulle
50 have denne debat, men HB fik ikke tid til at starte den. På sidste
51 møde, hvor vi fysisk var samlet, fik Poul Eck Sørensen 3 min til at
52 fremlægge 3 forslag og derefter skulle der stemmes. Det var
53 altså ikke plads til debat, efter at forslagstilleren var kommet
54 med et indlæg og den tid, der var til at komme med indlæg, var
55 et minut pr. forslag. Bagefter sagde ordstyreren, at vi skulle
56 stemme, om vi ville have direkte demokrati. Det er jo slet ikke
57 det forslaget går på, det går på, at vi skal debattere, om direkte
58 demokrati vil være en forbedring af demokratiet, men da jeg
59 sad bagerest i salen kunne jeg ikke nå at bede om ordet til pro60 cedure.
39

Stillet af: Poul Eck Sørensen, Esben Gustavussen, Bodil Elisabeth Vibede, Mette Bruun, Lisbet Skou, Niels Christian Petersen (alle fra Esbjerg-Fanø);
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3.17 DIREKTE DEMOKRATI

10
11
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Stillet af: Freds- og Konfliktløsningsgruppen
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3.18 DEMOKRATIUDVIKLING

71
72

Forslaget tænkes placeret som et nyt politikområde, sammen
med enhedslistens andre politikområder.
Enhedslisten vil arbejde for at gøre det politiske system mere
demokratisk og folkeligt. Folketingets sammensætning afspejler
ikke befolkningens sammensætning og de politiske partier repræsenterer hver sin gruppe af vælgere og partistøtter, uden
hensyntagen til fællesskabets interesser. Det har mange vælgere indset og det har betydet faldende tilslutning til at deltage
i den politiske proces. For at modvirke denne tendens vil Enhedslisten arbejde for at udvikle et borgerting, der bliver det demokratiske modstykke til den partistyrede parlamentarisme,
som folketinget repræsenterer. Et borgerting sammensættes af
tilfældigt og repræsentativt udvalgte borgere, der har sæde i
borgertinget for en tidsbegrænset periode, uden mulighed for
genvalg. Borgertinget vedtager sit eget arbejdsprogram og sætter sin egen dagsorden. Desuden skal det fungere som et andetkammer til folketinget, ved at kunne blokere for lovforslag fra
folketinget og selv stille nye lovforslag. Borgertinget bør ligeledes kunne blokere for regeringsbeslutninger og have hjemmel til,
at indlede undersøgelser af politikere og regeringens forvaltning
af regeringsmagten.
Borgertinget er et fællesforum der repræsenterer befolkningens
sammensætning, her handler det ikke om at blive valgt eller få
flertal, her handler det om at træffe gode langsigtede beslutninger, der gavner hele fællesskabet. Her tryner man ikke hinanden
gennem alliancer og snævre flertal, her rådslår man, til man bliver enige. Borgerting bygger på at have tillid til almindelige borgeres dømmekraft. Kun et borgerting kan gøre op med de forældede udemokratiske samfundsinstitutioner, der fremmer ulighed,
miljøødelæggelser, ressourcespild og usund livsstil. Et borgerting
er folket og folket har altid ret i et rigtigt demokrati. Hvis vi vil
have et bæredygtigt samfund, må vi også have et bæredygtigt
politisk system, ellers er vi dømt til at træffe de samme tåbelige
beslutninger i konkurrencesamfundets manege til evig tid.
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Stillet af: Just Worm (Holbæk) på vegne af det danske folk
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3.21 FORSLAG TIL ÅRSMØDET MHT GRUNDLÆGGENDE KONVENTIONER OG FN’S VERDENSMÅL
OM MENNESKERETTIGHEDER

111
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mht mangelfulde familie- og handicap-rettigheder i praksis,
mangelfuldt juridisk fundament for psykiatrien, manglende benyttelse af paragraf 266 B i praksis, uskyldige statsløses, flygtninges og menneske-handledes vilkår, ofte ringere end kriminelles, retten til livet samt til viden om alvorlige arbejdsulykker mv.
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1
2
3

1) Vi foreslår, at FTG vælger en familie-ordfører, og at der udarbejdes et familiepolitisk delprogram - på samme måde, som der
nu vil blive udarbejdet en officiel boligpolitik.

vildt med adoption pga fx ordblindhed. Tværtimod skal der gives almindelig hjælp desangående i praksis, hvilket de er forpligtede til efter loven.

Begrundelse:

2) Vi foreslår forskning i ptsd-behandling for børn og voksne etnisk danske som fx flygtninge, uden stigmatisering eller medicin
gennem opbyggelige tiltag og muligheder - samt standsning af
ptsd-udløsende vilkår - evt gennem visse former for alternativ
behandling eller andre psykisk fysiske og respekt-givende tiltag,
så de ramte ikke bremses, alt imens gerningsmændene re-socialiseres, hvor vi foreslår bred resocialisering, også til de ramte.

4
5

Familiepolitikken er fundamental i vores samfund og mangler
7 enhver form for juridisk struktur.

8
10
11
12

Vi foreslår at det indeholder:
a) At alle etnisk danske som udenlandske børn og unge mennesker skal have ret til at se deres biologiske slægt og gamle venner.

13
14

Begrundelse:

I fx Tønder-sagen var der ifølge pigen selv søskende, tanter mv
16 at savne. Børn skal i vore dage ikke kunne købes eller sælges.
17 b) At der ikke bør kunne sættes kvoter for familie-adskillelser, li18 gesom man fx heller ikke kan for parkeringsbøder. Direkte ulov19 ligheder mod familierne skal kunne udløse fri proces gennem
20 Forvaltnings-donstole og forfatnings-domstole.
15

21
22

Begrundelse:

23

Det er i praksis et lovløst område, og kvoter vil kun gøre det
værre.
c) At vi kræver at § 266 B bliver overholdt og at brud på loven
straffes.

24
25
26
27
28

Begrundelse:

29

Det er ifølge paragraf §266B ulovligt at stigmatisere skematisk
etnisk, fx mht grønlændere - om overhovedet nødvendigt skal
de ifølge reglerne forblive i deres egen kultur-sfære, men bliver
typisk videregivet til etnisk danske bedsteborgere. Der er ingen
sanktions-muligheder, når der bliver begået ulovlige/ kriminelle
overgreb mod befolkningen.
d) At den alt for lave ungdonsydelse til borgere i den mest fødedygtige alder, skal forbydes - og erstattes af en ansvarlig.

30
31
32
33
34
35
36
37
38

Begrundelse:

Forældrene som samfundet har ansvar for barnet - ikke fra det
40 bliver født, men fra før det bliver undfanget. Førstegangs-fø41 dende over 30 år blev tidligere betegnet som gammel-fødende,
42 kunne have lidt mere besværede fødsler.
43 e) Enhedslisten har fået gennemført en lov - i første omgang af
44 hensyn til ikke mindst sagen om undskyldningen til God45 havn-drengene - hvilket fjerner forældelsesfristen mht overgreb
46 fra samfundets side mod borgerne - flot stykke arbejde - men
47 den praktiske lov-del er ikke fulgt med - fri proces og gratis ad48 vokathjælp i sammenhængen samt et retssystem, som overho49 vedet behandler sådanne sager, hvilket det nuværende som be50 kendt principielt undlader ifølge advokat Mads Krøyer Pram51 ming.
52 f) Det er foreslået, at der burde kunne tilbydes egentlige uddan53 nelser for parts-repræsentanter, fx med grønlandsk familie-po54 litik som speciale - eller fx handicap-politisk set osv.
55 Det ville også være fint med kurser for pårørende om fx ord56 blindehjælp eller om løfteteknik for frivillige handicap-hjælpere.
57 Sådant er ofte i kommune-regi - eller AMU-regi. Det ville være
58 fint, hvis det var tilgængeligt for alle bredt, hvilket ville give et
59 mere smidigt samfund.
60 g) Handicappede skal også have ret til familieliv, fx er det helt
39

44

62
63
64

6

9

61
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65
66
67
68
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3) Vi foreslår, at psykiske tiltag bakkes op med jura - både mht
de borgere, som gerne vil have deres psykiatriske diagnoser respekteret i forhold til jobcenter og tilbud samt mht rettighederne for de borgere, som er blevet diagnoser påduttet i forbindelse med, at fx forsikringsselskaber ville affærdige arbejdsulykkes-erstatninger, i forbindelse med behandlings-garanti for fysisk sygdom og andre grundlæggende borgerrettigheder. (Sygdom på grund af fx arbejdsulykker er sat ind under forsøgsordningen Funktionelle lidelser.)
Tvister mht diagnoser skal kunne udløse advokathjælp og fri
proces i forvaltnings-domstole og forfatningsdomstole. Diskede
psykiatere og psykologer skal kunne registreres som sådan, så
ikke hele tiden nye kommuner skal kunne benytte sig af dem.
Laplands-modellen har før været Enhedslistens foretrukne model, hvor behandlingsforløb foregår ved jævnbyrdig samtale - og
så vidt muligt uden medicinering og stigmatisering - hvor folk
oftest kommer ud på den anden side af forløbet - og kan genoptage job, studier mv.
b) Vi foreslår, at psykiatriske patienter skal kunne raskmeldes ved fx krise eller sorg, ligesom fysisk syge kan efter endt sygdom.
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4) Der bør ikke være alders-diskrimination i tilbudet om handicap-hjælp og personlig assistance, 12-66 år, da mange handicappede måske har fået rigeligt af institutionelt liv - og ikke skal
kunne tvinges til sådant, blot fordi de er fyldt 66 år, men selv får
lov til at vælge. Ligeledes mht børn, hvor familier ofte slås forgæves mod systemet desangående - og nægtes almindelig
handicap-hjælpemidler mv I hjemmet.

95
96
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5) Vi foreslår, at alle børn og unge mennesker- også i praksis skal have ret til fuld 9. klasses eksamen mv - og at begreber
som studie-egnet og studie-uegnet skal forbydes - at de, som
ikke modtager relevant undervisning, i det mindste som minimum frit skal kunne tilbydes stream-undervisning ol - og at de
såkaldt tabte generationer samles op - bedre sent end aldrig.

103
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6) Fx eneforsørger-familier skal som i gamle dage kunne tilbydes
revalidering, jobskabelse med reel ligeløn osv - i stedet for stigmatisering. Revalidering vil altid pege imod en højnelse af den
positive sociale arv til kommende generationer uanset hvad.
Man skal bekæmpe fattigdommen og ikke de fattige.

110
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7) Ordensmagten bør tilbydes efteruddannelse i etik, borgerrettigheder og menneskerettigheder mv.
a) Kvinderne udsat for vold stigmatiseres ofte af ordensmagten,
mens modparterne går fri, hvilket årligt koster mange menneskeliv. Også mht dødsfald blandt kvinder udsat for politivold.

116
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3.0 Indkomne forslag

1

8) Vi bør styrke arbejdet imod menneskehandel - og hjælpe ofrene og straffe de kriminelle - i stedet for omvendt.
3 Begrundelse:
Vi må ophæve loven om, at uskyldige statsløse, flygtninge,
4
5 som ikke kan tage hjem samt ofre for menneskehandel kan fri6 hedsberøves under ofte tortur-lignende forhold i ubegrænsede
7 tidsrum.

61

2

62

8

68

9
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11

63
64
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9) Reelle arbejdspladser med almindelige rettigheder foreslår vi,
at de reetableres ud af nyttejobs mv igennem arbejdsformidlinger - og ikke jobcentret.

69
70
71

12

72

13

Begrundelse:

73

14

De nuværende jobcentre ødelægger folk.

74

15

75

10) Pårørende til folk, som er døde på grund af arbejdsulykker
17 mv) skal have ret til at vide, hvad de døde på grund af - og Ar18 bejdstilsynet skal ikke have ret til at bede ordensmagten om at
19 lægge låg på sådanne sager i praksis.

76

20

80
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21
22

77
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11) Alle skal have ret til genoplivning i praksis - kode-systemet
(Herlev-modellen) o.l. desangående skal gøres strafbart.

81
82
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23
24

12) Den beskyttende oprindelige lejelov skal reetableres.

84

25

85

Befolkningen må have muligheder og ikke inddeles skematisk
27 som før set i historien.
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Stillet af: Alvin Mosegaard Jensen (Faaborg-Midtfyn), Kit Mosegård
Bruun (Faaborg-Midtfyn)
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4.0 FORSLAG TIL ENHEDSLISTENS ORGANISATORISKE
UDVIKLING 2021 – 2024

7
8
9

12

Forslaget skal behandles på Årsmødet, og du kan stille ændringsforslag til forslaget.

13

Til forslaget har Hovedbestyrelsen lavet et baggrundspapir.
15 Baggrundspapiret kan læses på hjemmesiden, men skal ikke
16 behandles på Årsmødet.
17 vores.enhedslisten.dk/demokrati/aarsmoede2021
14

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

Introduktion
I slutningen af 2019 satte hovedbestyrelsen gang i en ny proces for udvikling af partiet. Processen startede med en medlemsdebat, hvor mange afdelinger bidrog med deres blik på,
hvordan organisationen fungerer i dag og inputs til, hvordan
vi skal udvikle organisationen. Bidragene blev samlet i to hovedforslag til årsmødet i 2020, der dog ikke blev behandlet,
fordi Covid19-pandemien ryddede bordet. I mellemtiden er
der gennem- ført en stor medlemsundersøgelse, som også
bidrager med vigtige perspektiver.

31
32
33
34
35
36

Med dette forslag, samler vi trådene fra medlemsdebatten i
afdelingerne, hovedforslagene i 2020, medlems- undersøgelsen, øvrige relevante elementer fra arbejdsplanen og andre
vedtagelser fra årsmødet 2020, samt løse ender fra tidligere
udviklingsforløb.

37
38
39
40
41

Med det som afsæt, tegner der sig et behov for og et dybtfølt ønske om, at udvikle organisationen, så vi kan opbygge
et slagkraftigt og samfundsforandrende Enhedslisten til
fremtiden.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Forslaget her, indeholder derfor:
Den overordnede vision for fremtidens Enhedslisten
Visionen og målene for tre udvalgte fokusområder i den organisatoriske udvikling:
1) at få flere med til mere,
2) at styrke vores kampagner og organiserende indsatser og
3) som forudsætning for det, at skabe tydelige strukturer og
stærkt kollektivt lederskab
Organisationens nuværende status og barriererne for udvikling
Organisationens grundlæggende principper og værdier
De konkrete tiltag der skal bringe os tættere på visionen for
fremtidens Enhedslisten
Baggrundspapiret bidrager med en uddybende gennemgang
af organisationens nuværende status og barriererne for udvikling.

59
60

46

64
65
66
67

Hovedbestyrelsen stiller Forslag til Enhedslistens Organisatoriske
Udvikling 2021-2024.

10
11

63
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HOVEDFORSLAG TIL ÅRSMØDET 2021
ENHEDSLISTENS ORGANISATORISKE
UDVIKLING 2021-2024

68
69
70
71

FREMTIDENS ENHEDSLISTEN
Enhedslisten skal være et handlekraftigt socialistisk fællesskab
for og af alle de mennesker, der i dag ikke sidder på den økonomiske og politiske magt og definerer samfundsudvikling- en.
Derfor arbejder vi konsekvent for at styrke Enhedslisten som
parti og udvikle vores organisation, så vi kan organisere endnu
flere mennesker, i kampen for et opgør med den kapitalisme,
der i dag bringer mennesker i knæ og kloden nær kogepunktet.
Det er Enhedslistens hovedopgave, at samle flest muligt mennesker bag krav og kampagner, der kan bane vejen for både
store og små forandringer. Forandringer, der leder mod et
grundlæggende opgør med et økonomisk system, hvor det reelt
er nogle få i toppen der bestemmer, og efterlader de fleste af
os, magtesløse og frustrerede tilbage på perronen.
Vi vil kæmpe målrettet, for at bryde igennem den kapitalistiske mur af individualiseret magtesløshed og frustration og præsentere muligheder for stærk og kollektiv handling samt politiske løsninger og visioner, der tænder et håb hos flere om, at en
anden verden er mulig. Vi ved, at hvis vi er nok, der kæmper i
fællesskab, så er det muligt at bygge et bæredygtigt, demokratisk og solidarisk samfund til gavn for de mange.
Derfor vil vi skabe bevægelse og kæmpe sammen med alle de
mennesker, der har interesse i et opgør med kapitalismen. Det er
først og fremmest arbejderklassen, som udgør flertallet af befolkningen. Det er den progressive ungdom, der går til kamp for klima
og ligestilling. Det er alle, der udsættes for undertrykkelse og forskelsbehandling på grund af køn, seksualitet, etnicitet og handicap, og andre grupper i samfundet, der i dag er sat udenfor afgørende indflydelse på både eget liv og på samfundsudviklingen.
Vi ved, at forudsætningerne for forandring, er et solidt folkeligt
pres, slagkraftige bevægelser og stærk parlamentarisk repræsentation. Med det afsæt, udvikler vi i fællesskab, fremtidens
Enhedslisten.
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Vi får flere med til mere og bygger styrke til at skabe
forandring

107

Vi vil et udbredt og stærkt medlemsdemokrati for de mange,
hvor vejene til indflydelse er gennemskuelige og mangfoldige.
Inddragelsen skal være reel, fordi vi bliver klogere, udvikler bedre
politik og tager bedre beslutninger, når vi gør det i fællesskab, i
tillidsfulde rum, med plads til både uenighed og til at begå fejl.
Vi skal have flere med i Enhedslisten og flere medlemmer skal
være mere aktive. At være medlem, skal være en nem indgang
til at være en aktiv del af, at skabe forandringer - også for dem,
der ikke har en lang uddannelse. Hvert nyt medlem, skal understøttes i at finde en meningsfuld vej mod at blive aktiv. Gennem
generationsskiftet, skal der skabes rum for at bygge et endnu
stærkere fællesskab, ovenpå partiets solide fundament. I takt

109
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med, at ansvaret fordeles på flere og nye hænder, skal ejerskabet følge med. Stærke afdelinger i hele landet, skal udgøre partiets åbne, lokale baser. De aktiviteter vi laver, skal være forskelligartede og gøre, at vi bliver flere, bliver klogere og får et
stærkere fællesskab - og de skal bringe os mod flere og større
politiske forandringer. Også når vi mødes på tværs af landet.

7
8

Mål

9

· Flere medlemmer
· Flere (nye) medlemmer bliver aktive
· En større kerne af afdelingsaktive, især flere unge og småbørnsforældre
· Mere reel indflydelse til flere
· Flere forskelligartede, udadvendte og åbne aktiviteter
· Bedre repræsentation i alle led af partiet ift. alder, geografi,
køn, etnicitet, uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vi skaber forandring gennem organisering, fælles handling og slagkraftige kampagner

For at skabe forandring, skal vi omsætte vores ressourcer til
21 slagkraftig politisk handling, på tværs af hele landet, gennem
22 organisering og hårdtslående kampagner. Vi vil skabe grobund
23 for bevægelse og fælles handling. Enhedslisten skal være arne24 sted for idérige aktivister og insisterende organisatorer - for når
25 inspirerende medlemmer er med til at skabe forandring i lokal26 samfund, på uddannelser og arbejdspladser, så overbevises na27 boer, kollegaer og studie-kammerater om, at forandring er mu28 lig. Vi skal overbevise flere om, at de forandringer, vi kæmper for,
29 er mulige at gennemføre og at de er reelle løsninger på eksiste30 rende problemer. Det gør vi ikke blot med flotte taler og fine fly31 ers, men med en udstrakt hånd og en stående invitation ind i et
32 udadvendt og slagkraftigt politisk kollektiv.
Vi skal udvikle forskellige kampagneformer: Vi skal gribe lokale
33
34 sager og lave målrettet organiserende arbejde, for at få flere
35 med og skabe konkret forandring. Vi skal lave nationale og in36 volverende digitale kampagner, der adresserer aktuelle dagsor37 dener. Vi skal sætte konkrete politiske dagsordener, gennem
38 store udadvendte partikampagner, der i perioder udgør fokus
39 for hele Enhedslistens virke og involverer så mange medlemmer
40 og afdelinger som muligt - også når vi beslutter, hvad de skal
41 omhandle. Vores valgkampagner skal koordineres i stærkt sam42 spil, på tværs af hele landet og have et skarpt kollektivt fokus,
43 samtidigt med, at der skal skabes gode forudsætninger for lokal
44 forankring, som styrkes, gennem involvering af mennesker uden
45 for egne rækker.
20

46
47

Mål

48

· Kursusaktiviteter målrettet lokal organisering
· Stærkere grobund for organisering og bevægelse lokalt og nationalt
· Mere fokus på kampagner og fælles handling
· Kampagner der inddrager og involverer flere mennesker mere
- internt og eksternt
· Mere målrettet politisk fokus i større kampagner

49
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Tydelige strukturer og stærkt kollektivt lederskab
er forudsætningen for et demokratisk og samfundsforandrende parti
I takt med, at vi bliver flere og udvikler partiet, skal vores strukturer og ledelse også udvikles, for at skabe de bedste forudsæt-

ninger for et stærkt og udbredt medlemsdemokrati og en styrke
til at skabe forandring i fællesskab. Vi vil skabe transparente
strukturer, så alle medlemmer har mulighed for at få overblik
over og indsigt i, hvad der sker i partiets forskellige led. Årsmødet skal have et stærkt grundlag for at tage kvalificerede beslutninger om strategi, udvikling og hovedprioriteter. Vores strukturer skal sikre et tæt samarbejde mellem vores parlamentarikere indbyrdes, på tværs af landet og mellem dem og de ansatte, hovedbestyrelsen og resten af partiet.
Hovedbestyrelsen skal tage kollektivt lederskab i ansvaret for,
at årsmødets beslutninger kan føres ud i livet og for at udvikle
systematik og arbejdsformer der gør, at det i praksis er muligt
at udfylde rollen som den kollektive politisk strategiske ledelse,
for hele partiet. Tillidsfuldt samarbejde, tydelighed om mandater og klare linjer i ansvars- og rollefordeling samt et styrket forretningsudvalg, skal danne grundlaget for en hovedbestyrelse,
der har fokus på at udvikle og tegne den overordnede strategi
og rammerne for organisationen og kun ved behov, arbejder
indgående med særskilte områder, for at sikre udvikling eller afklaring af tvivlsspørgsmål.
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Mål

82

· Mere sammenhængende, effektfuld og gennemskuelig anvendelse af ressourcer
· Styrket sammenhæng og samarbejde på tværs af organisationens forskellige led
· En transparent og tydelig struktur
· En hovedbestyrelse der i praksis er politisk strategisk ledende
· Systematisk arbejde med organisationsudviklingen

83
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ORGANISATIONENS TILSTAND

92

Enhedslisten og samfundet har ændret sig meget siden stiftelsen for 30 år siden. Medlemstallet er firdoblet, vi har afdelinger i
hele landet og vi har udbygget den parlamentariske repræsentation markant. Det stiller nye krav til kampagner, samarbejde,
strukturer, inddragelse og lederskab, som vi endnu mangler at
finde de rigtigt gode løsninger på. Mange medlemmer, som ikke
er aktive, vil gerne være det i fremtiden, men oplever en række
barriere for at være med. Afdelingerne oplever at have svært
ved at få nye med, og mange af dem drives af folk på den gode
side af de 60, hvoraf flere udtrykker et ønske om at være mindre
aktive i fremtiden. Vi har endnu ikke udviklet et udbredt medlemsdemokrati, hvor også alle dem uden lange uddannelser eller dem, der sat udenfor indflydelse i samfundet generelt, kan
være med. Imens har ledelsesrollen ændret sig, men vi har ikke
fundet den rette form til at realisere den i praksis.

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Barriere for udviklingen

109

Evalueringerne af tidligere forsøg viser en række barriere for udvikling af organisationen:

110
111
112

· M
 anglende sammenhæng, lederskab, samarbejde og overblik
over projekter og over brugen af de tilstedeværende ressourcer.
· Flere projekter søsættes, end vi har kræfter til at realisere, hvilket hverken er bæredygtigt for organisationen eller for de aktive.
· Selvforstærkende mekanismer, der skaber et overvejende indadvendt fokus, så ressourcerne bruges, særligt på drift og indadvendte aktiviteter, for den samme gruppe af kerne-aktive,
hvilket fjerner fokus fra at få flere med.
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· Bekymringer omkring hvad konsekvenserne vil være af en udbredelse af indflydelse til flere.
· Bekymringer omkring organisationsudvikling, som gør, at vi
ofte ender med at bevare status quo.

5
6
7

HVAD SKAL DER TIL?

Vi har store visioner for fremtidens samfund og dermed også for
9 fremtidens Enhedslisten. I baggrundspapiret beskrives organisa10 tionens tilstand og barriererne for udvikling. Det tydeliggør, at
11 udvikling af den måde vi organiserer os på, er en forudsætning
12 for, at vi i fremtiden får et parti, der både bygger på vores grund13 læggende værdier og principper og at de reelt kommer til udtryk,
14 i hele partiets virke. Derfor vil vi, med afsæt i vores visioner for
15 Enhedslisten, organisationens tilstand og de barrierer, der er for
16 udvikling, slå vores grundværdier og principper fast og lave føl17 gende tiltag, for at komme i mål med den udvikling vi ønsker:
8

18
19

Enhedslistens grundværdier og principper

Det, vi kæmper for i samfundet, skal afspejle sig i den måde vi
21 organiserer os på i Enhedslisten. Organisationens fundament
22 udgøres af vores grundlæggende socialistiske værdier og prin23 cipper. Derfor er de, naturligvis, udgangspunktet for ændringer
24 af organisationen. De forankres stærkere i hele organisationens
25 virke, ved at vi udvikler en fælles forståelse for dem, og for,
26 hvordan vi i fællesskab, kan få dem til at skinne igennem i alt
27 vores arbejde.
20

28
29
30
31
32
33

Udviklingen sker med afsæt i, at Enhedslisten er:
- En demokratisk organisation, med et udstrakt medlemsdemokrati, en lav tærskel for deltagelse i aktiviteter og mulighed for at yde indflydelse på og udvikle aktiviteter og politik.

34
35
36
37
38
39

- En organisation, med strukturer der modvirker, at magten
centreres og gror fast hos de få, men i stedet fordeles til de
mange. Det sker blandt andet gennem rotation i centrale
positioner og betaling af partiskat for medlemmer, der efter
indstilling fra Enhedslisten, opnår et lønnet tillidshverv.

40
41
42
43
44
45

- En organisation, hvor vi anerkender at de samfundsstrukturer, der skaber ulighed, også påvirker interne forhold i partiet. Den ulighed modvirker vi, gennem et aktivt og kontinuerligt arbejde for at skabe bred repræsentation og mangfoldighed i alle lag af partiet.

- En organisation, hvor vi kæmper for forandring gennem et
stærkt samspil mellem progressivt parlamentarisk arbejde,
en slagkraftig organisation samt organisering af mennesker
på arbejdspladser, uddannelser, i lokalsamfund og i bevægelser. Det betyder, at medlemmerne skal støttes i at være
aktive og organisere mennesker i hverdagen og at det skal
være lettilgængeligt at være aktiv i partiet, så flere kan være
med.

48
49
50

53
54
55

- En organisation, med rum til uenighed og stor debat, og hvor
vi tager et fælles ansvar for at skabe tillidsfulde rum for debat
om samt udvikling af politik, strategi og organisation, og hvor
der er plads til at begå fejl og blive klogere i fællesskab.
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63
64
65
66
67
68
70

Sådan styrker vi forudsætningerne for organisationsudvikling til gavn for de mange

71

For at nå i mål, skal vi skabe de rette forudsætninger for at lykkedes med organisations-udviklingen. Det betyder:

73

72
74
75
76

Et stabilt centrum for organisationsudvikling
Hovedbestyrelsen vælger en organisationsgruppe, der skal
fungere som et stabilt centrum for systematisk arbejde med
langsigtet organisatorisk udvikling. Gruppen skal have overblik over indsatserne, skabe gennemsigtighed omkring, hvad
der er muligt med de eksisterende ressourcer og inddrage
alle relevante dele af partiet. Den består af HB-medlemmer,
ansatte og parlamentarikere og fungerer i store træk på
samme måde som økonomigruppen. Den skal give årsmødet
og hovedbestyrelsen bedre forudsætninger for at tage kvalificerede beslutninger om organisationens udvikling, hovedprioriteter og indsatser, som også kan rea-liseres. Det skal
sikre en mere sammenhængende, effektfuld og gennemskuelig anvendelse af ressourcer i partiet.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Gruppens arbejdsopgaver bliver:
- at præsentere kvalificerede oplæg til HB, der anviser en
farbar vej, til at realisere de or-ganisatoriske indsatser og
mål, vedtaget i dette papir.

92
93
94
95
96

- at komme med kvalificerede forslag til HB om organisatoriske indsatser.

97
98
99

- at undersøge og løbende vurdere, om ansatteressourcerne
er optimale ift. de vedtagne prioriteringer og om de er fordelt og benyttes hensigtsmæssigt på tværs af landet.

100
101
102
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- at rapportere organisationens tilstand til HB hvert kvartal i
perioden 2021-2024.

104
105
106

- En organisation, hvor der tages udstrakt hensyn til, at mindretal kan blive hørt og repræsenteret internt i partiet, samtidig med, at flertallet skal kunne træffe beslutninger og
handle på den baggrund.

51
52

62

69

46
47

61

- En organisation, hvor vores arbejde er baseret på en forståelse af, at forudsætningen for at skabe det opgør med
kapitalismen, vi kæmper for, er at vi bliver flere, der kæmper
i fællesskab.
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- at afrapportere omkring arbejdet med organisationsudviklingen til hvert årsmøde.

107
108
109

- at evaluere de organisatoriske indsatser i perioden 20212024.

110
111
112

- at medlemsundersøgelsen gentages op til årsmødet 2024

113
114

- at udarbejde et nyt forslag om organisationsudvikling til
årsmødet 2024.

115
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- at sikre at erfaringerne fra arbejdet med de forskellige indsatser, samles og deles i en central og tilgængelig vidensbank.

118
119
120

4.0 Forslag til Enhedslistens organisatoriske udvikling 2021 – 2024

1
2
3
4
5
6
7
8

Et stærkt forretningsudvalg
Vi skal styrke forretningsudvalgets mulighed for at leve op til
rollen som daglig politisk og organisatorisk ledelse, koordinator af partiets aktiviteter, og dét sted, hvor medlemmer og
afdelinger kan henvende sig om politiske spørgsmål og få
anvist hjælp.
Derfor afsættes midler, til at frikøbe/aflønne forretningsudvalgsmedlemmer, svarende til maksimalt to fuldtidsstillinger.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Afholdelse af Rød-Grønne dage i 2023 i stedet for årsmøde
I 2023 indbydes alle medlemmer til Rød-Grønne dage, i stedet for, at vi afholder årsmøde. Her vil vi blive klogere, diskutere og udvikle socialistiske bud på nutidens problemer. Vi vil
invitere bevægelser og græsrødder fra hele verden, for at inspirere os eller for at udvikle en stærkere strategi for socialistisk forandring, i fællesskab med os. Vi vil blive inspirerede
til at gå ud og lave forandring i vores hverdag og få en masse
nye kammeratskaber med socia-lister, som vi ikke normalt
møder på årsmøderne. I 2024 evaluerer vi dagene og tager
stilling til, om vi skal afholde Rød-Grønne dage hvert andet
år fremadrettet.

22
23
24

Sådan får vi flere med til mere:

25

- Eksperimentere med tiltag, der skaber en bedre og bredere
repræsentation af arbejderklassen, i alle partiets forskellige
lag. HB nedsætter en gruppe, der arbejder målrettet for at
sikre dette i feltet af opstillede til forskellige tillidshverv og
for at skabe selvstændige forløb, der kan understøtte nye
kandidater.

28
29

32
33
34

37
38

41
42
43
44
45
46

- Behovet for etablering af en samlet organiserende digital
infrastruktur på tværs af hele partiet, undersøges og imødekommes.
- Hvert år sætter organisationsgruppen i fællesskab med hovedbestyrelsen og andre relevante dele af partiet (som eksempelvis afdelinger, udvalg og netværk), konkrete mål for,
hvor mange flere medlemmer og hvor mange flere aktive, vi
vil være. Herunder er det et særskilt fokus, at flere nye medlemmer bliver aktive. Udviklingen følges løbende og strategien revideres derefter.

47
48
49
50
51

- Udviklingen i kerneaktive og afdelingerne følges tæt, og der
laves målrettede indsatser efter behov og potentialer, som
sigter mod at give nye kræfter redskaberne til at blive kerneaktive.

52

55
56
57
58
59

66

69
70
71
72
73
74
75

- Udvikle eksisterende kanaler og modeller for indflydelse og
inddragelse, herunder udv-alg og årsmøder, så vedtagelse af
større politiske udtalelser og programmer sker på en måde,
der skaber rum for debat og politikudvikling omkring svære
politiske spørgsmål.

76
77
78
79
80
81

- Eksperimentere med nye, mere tilgængelige former for indflydelsesmuligheder, med fo-kus på hvor, hvornår og hvordan
flere inddrages i udvikling og beslutningsprocesser, så der gives reel mulighed for indflydelse.

82
83
84
85
87

Sådan skaber vi stærkere organisering, fælles handling
og kampagner:

88
89
91

Organisering og forankring
- Understøtte afdelinger og medlemmer i, at blive stærke lokale organiserende kræfter og understøtte, hvor der er behov og spirende potentiale.

92
93
94
95
96

- Etablere lokale eller regionale strukturer for udvalg og netværk, der kan understøtte ak-tive i bevægelsesarbejde, hvor
der er behov.

97
98
99
100

- Undersøge, hvad de aktive i bevægelserne, der ikke bruger
partiet i deres arbejde, har af ønsker og behov.

101
102
103

- Arbejde målrettet for at samle og udbrede viden og erfaringer der kan gøre os i stand til at skabe en stærkere forankring blandt den brede arbejderklasse, særligt uden for de
større byer, hvor vi står svagt.

104
105
106
107
108

- Udvikle nye organiseringsredskaber og kampagneformer
gennem inspiration udefra, gode lokale erfaringer og eksperimenter med fokuserede indsatser i udvalgte områder af
landet, der kan udbredes til flere dele af partiet.

109
110
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113

53
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65

90

- Lave ny struktur for at tage imod nye medlemmer, der sikrer indsigt i hvem medlemmet er og har af interesser. Med
den viden skal ansatte og kontaktpersoner i samspil, individuelt understøtte den nye i at blive aktiv.

39
40

64

86

Medlemmer
- Målrette flere ressourcer mod at få flere medlemmer og
flere aktive.

35
36

63

68

Aktiviteter og indflydelse
- Eksperimentere med form og indhold for aktiviteter og arrangementer. Herunder udbyg-gelse af mulighederne for at
være aktiv digitalt, afholde flere kulturelle arrangementer og
nyskabe kurser og træf, med et mål om, at flere nye og forskellige medlemmer deltager.

30
31

62

67

26
27

61

Tilgængelighed
- Etablere én central og åben kommunikationskanal, hvor al
information samles, så det er let at overskue hvad der foregår politisk, i partiets forskellige led og hvordan, hvor og
hvornår man kan deltage.

114

Kampagner
- Fokusere årsmødets arbejdsplan mod færre punkter, men
større og stærkere kam-pagneindsatser og eksperimentere
med, hvordan vi kan inddrage alle medlemmerne i at vælge
et skarpere politisk fokus i de større partikampagner.
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116
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1
2
3
4

- Målrette kursusaktiviteter mod kampagnerne og inddrage
de ansatte i hele landet samt prioritere ressourcer på netop
de udvalg og netværk, der er relevante at involvere i
kam-pagneperioden.

4.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL 4.0

5
6
7
8
9

- Udvikle nye kampagneformer og strukturer der gør, at de
øvrige lag i partiet, i højere grad kan samarbejde med vores
folk på Christiansborg, om at udvikle og udføre kam-pagner
om aktuelle politiske dagsordener, når det giver mening.’

10
11
12
13
14
15

- Lave inddragende digitale kampagner og organiserende
indsatser lokalt, hvor folk der ikke er medlemmer, kan melde
sig ind i kampen for specifikke sager og udvikle en sys-tematik for, at få inviteret dem med i mere fælles politisk handling
over tid.

17
19

Side 47 linje 33 indføjes i starten:
” Vi skal inddrage flere i politikudviklingen. Det skaber større
medejerskab og lyst til at være med i de konkrete aktiviteter,
hvis man også har haft mulighed for at deltage i udviklingen af
grundlaget for disse aktiviteter.

4.1.2
Side 47 linje 51 ændres til:
Mere fokus på kampagner, inddragelse af medlemmerne i politikudviklingen og fælles handling.

16
18

4.1.1

HVORDAN NÅR VI VORES MÅL?

Det allermest afgørende for, at vi når i mål, er en organisation
21 fyldt med stærke aktive, som alle har hjertet placeret sikkert til
22 venstre.
23
Det overordnede ansvar for, at udviklingen sker, ligger hos ho24 vedbestyrelsen - men for at vi kommer i mål, må vi alle arbejde
25 for at sikre udviklingen i fællesskab i hele organisationen. Forud
26 for evalueringen af denne vedtagelse og udviklingsprocessen i
27 2024, laves en ny medlemsundersøgelse, der skal bidrage til at
28 afklare, hvor langt vi er nået, hvordan tiltagene har virket og af29 klare, hvad en fortsat udvikling af organisationen, skal bestå i.
20

Begrundelse:
Det er min oplevelse, at mange medlemmer savner mulighed for at
deltage i udviklingen af Enhedslistens politik. Jeg mener også, at
aktiv inddragelse af medlemmerne er med til at sikre mere kvalitet
i politikken og giver større lyst til at deltage i kampagner og andre
politiske aktiviteter. Derfor dette forsøg på at præcisere dette.
Stillet af: Per Clausen (Aalborg)

30

4.1.3

31

Side 48 linje 78 ændres

32

”Hovedbestyrelsen vælger en organisationsgruppe…”
Til: ”Hovedbestyrelsen vælger fra sin midte en organisationsgruppe…”

33
34
35
36

Side 48 linje 83-85 slettes sætningen

37

”Den består af HB-medlemmer, ansatte og parlamentarikere og
fungerer i store træk på samme måde som økonomigruppen.”

38
39
40

Side 48 linje 107-108 slettes

41

”- at afrapportere omkring arbejdet med organisationsudvikling
til hvert årsmøde.”

42
43
44

Side 48 linje 113-114 slettes:

45

”- at medlemsundersøgelsen gentages op til årsmødet i 2024.”

46
47

Side 48 linje 115-116 slettes

48

”- at udarbejde et nyt forslag til organisationsudvikling til årsmødet 2024”.

49
50
51

Side 50 linjerne 25-29 slettes

52

fra ”Forud for evalueringen… ”.

53
54

Begrundelse:

55

En organisationsgruppe der skal fungere som et stabilt centrum
for organisationsudvikling skal være forankret i hovedbestyrelsen og bestå af medlemmer af hovedbestyrelsen. Afrapportering
til årsmødet sker som en del af hovedbestyrelsens beretninger.
Vi skal ikke lægge os fast på at gentage en bestemt form for
medlemsundersøgelse, som har været dyr og i meget begræn-

56
57
58
59
60
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set omfang givet ny viden. Hovedbestyrelsen kan løbende vurdere behovet for medlemsundersøgelser – gerne på baggrund af
indstillinger fra organisationsgruppen, men det må vurderes
konkret i 2024 om der på det tidspunkt er behov for en medlemsundersøgelse og i så fald af hvilken type. Derudover er der
ikke nogen grund til at fastlægge at årsmødet i 2024 igen skal
behandle organisationsudvikling. Vi har i forvejen besluttet at
der skal findes tid på et kommende årsmøde til at behandle et
handikappolitisk delprogram og når der i dette hovedforslag
også lægges op til at aflyse årsmødet i 2023 og overgå til årsmøder hvert andet år, kan vi risikere at vi skal helt frem til 2026
før der bliver tid til at behandle ny politikudvikling. Derfor skal vi
ikke lægge os fast på at årsmødet i 2024 skal behandle organisationsudvikling.
Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg), Lasse Olsen (Aalborg)

4.1.4
Side 49 linjerne 10-21 slettes
(“Afholdelse af Rød-grønne dage 2023 i stedet for årsmøde...” til
“...hvert andet år fremadrettet.”) slettes.

4.1.5
Side 49 linje 10 - 21 (afsnittet ”Afholdelse af Rød-Grønne
dage i 2023 i stedet for årsmøde”) slettes og erstattes af:
Rød-Grøn festival
Hvert år i sommerhalvåret, begyndende i 2022, arrangerer Enhedslisten en stor Rød-Grøn festival, som træder i stedet for
dels vores sommerlejr og dels de to årlige ungdomsfestivaller.
Ambitionsniveauet i 2022 er mindst 1.000 deltagere, og målsætningen er, at festivallen skal kunne vokse til 4-5.000 deltagere indenfor de kommende år.
Festivallen skal vare ca. en uge og fungere som et mødested
for både Enhedslistens medlemmer, for mennesker der overvejer
at melde sig ind i Enhedslisten, for græsrodsaktivister, og for
medlemmer af udenlandske søsterpartier og andre internationale samarbejdspartnere.
Der skal være taler, paneldebatter, workshops og meget andet, hvor der kan udvikles politik, hvor der kan udveksles erfaringer og hvor nye ideer kan opstå.
Festivallen skal være et sted hvor græsrodsaktivister får lyst
til at blive medlemmer af Enhedslisten og hvor medlemmer af
Enhedslisten får lyst til at blive aktive i græsrodsbevægelser.
I planlægningen af festivallen skal der være fokus på følgende
målsætninger:

Begrundelse:
Årsmødet er som partiets højeste myndighed det forum, hvor
alle Enhedslistens medlemmer har mulighed for at stille forslag
og at få direkte indflydelse på partiets politik, og hvor Hovedbestyrelsen står til ansvar overfor medlemmerne. Vi mener, at det
er værd at fastholde, at dette skal ske hvert år.
Hvis der er længere mellem årsmøderne, øges risikoen for, at
dagsordenen bliver endnu mere presset, end tilfældet allerede
er.
Hertil kommer, at to-årlige årsmødeperioder vil udvande rotationsordningen.
Det er muligt, at et arrangement som “Rød-grønne Dage” er
en god idé, men det bør ikke ske på bekostning af medlemmernes direkte indflydelse. Hvis der skal laves et arrangement af
den type, skal det derfor ikke træde i stedet for årsmødet. En
vedtagelse af dette ændringsforslag udelukker med andre ord
ikke, at der kan arbejdes videre med idéen om “Rød-grønne
dage”, men blot at dette arrangement træder i stedet for årsmødet i 2023.
Stillet af: Susanne Flydtkjær (Aalborg), Per Clausen (Aalborg), Lasse P. N.
Olsen (Aalborg), Torben Skovgaard (Aalborg), Ida Skov (Frederikshavn-Læsø), Ulf V. Olsen (Odense), Steen Andersen (Brøndby) Morten
Pabst Pedersen (Middelfart), Lone Degn (Århus Vest), Johan Juhl Thomsen (Vejle), Claus Højsgaard (Tønder), Allan Krautwald (Svendborg),
Gitte Christensen (Stevns), Philip Nørvig (Gladsaxe)

1) Forskellige foreninger, græsrodsbevægelser osv. skal have mulighed for at byde ind med deres egne workshops, boder og andre former for bidrag til den samlede festival.
2) Der skal være et attraktivt og mangfoldigt kulturelt indhold
på festivallen f.eks. med koncerter, sportslige og kreative aktiviteter.
3) Det skal være nemt, trygt og sjovt at deltage på festivallen
for børn og deres familier.
4) Bæredygtighed og klimaneutralitet skal tænkes ind i planlægningen af festivallen på alle niveauer.
Yderligere inspiration til festivallens afvikling kan hentes i erfaringerne fra bl.a. Land og Folk festivaller, Danmarks Sociale Forum, Folkemødet på Bornholm, diverse sommermusikfestivaller
og Ø-lejre, Talk Town og Vänsterdagarna i Sverige.

Begrundelse:
Det er en god ide at indføre en form for festival der kan fungere
som et åbent samlingspunkt for medlemmer og sympatisører.
Dette forslag vil give langt bedre rammer for at festivallen kan
blive en succes, at den kan samle langt flere fra hele landet og at
det ikke sker på bekostning af vores partidemokrati. Forslaget
har specielt følgende fordele frem for det oprindelige forslag:
1) En ambitiøs festival
I hovedforslaget lægges der op til at de rød-grønne dage skal
være et arrangement for medlemmer af Enhedslisten der afholdes hvert andet år indenfor rammer der minder om det nuværende årsmøde. Det vil sige en forlænget weekend i foråret, formentlig i København, og dermed med fysiske rammer der
næppe understøtter et stort antal deltagere fra hele landet, og
som næppe kan rumme et stort antal deltagende sympatisører
og græsrødder.
Med dette ændringsforslag lægges der op til ca. en uges festival i sommerhalvåret, der kan afholdes et sted udenfor de store
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byer, hvor der er plads til at man kan rumme at komme op på
4-5.000 deltagere. Der lægges desuden op til at festivallen afholdes som en fast tradition hvert år, i stedet for hvert andet år.
Forslaget definerer også nogle yderligere ambitiøse rammer for
hvordan festivallen kan bruges til at styrke samspillet mellem
medlemmer, sympatisører og græsrødder.
2) Bevar partidemokratiet
Dette forslag betyder at vi fortsat kan afholde årsmøde hvert
år. Der er fire fundamentale aspekter ved årsmødet som er afgørende for partidemokratiet: 1) Medlemmer har ret til at stille
forslag til årsmødet om et hvilket som helst emne – politisk eller
organisatorisk – de ønsker behandlet. 2) Årsmødet fastlægger
selv sin dagsorden og kan således vælge at tage stilling til de
forslag et flertal på årsmødet ønsker at behandle. 3) De delegerede på årsmødet har ret til at komme til orde overfor den forsamling der skal tage stilling til forslagene. 4) Årsmødet er en
mulighed for at stille hovedbestyrelsen til ansvar og vælge en ny
hovedbestyrelse.
Disse egenskaber ved årsmødet er centrale for vores partidemokrati. Og det er vigtigt at der ikke går for lang tid imellem at
medlemmerne på denne måde har rettigheder og muligheder
for at tage stilling til partiets overordnede politiske kurs. Derfor
skal vi fortsat have årsmøde hvert år.
Desuden vil afholdelse af årsmøde hvert andet år betyde at
årsmødets dagsordener vil blive endnu mere pressede end de er
i forvejen og det vil også betyde en udvanding af rotationsreglen.
Ressourcer og økonomi
I budgettet for 2022 er der allerede afsat 200.000 kr. ekstra til
kurser og træf sammenlignet med hvad vi i gennemsnit har
brugt i 2016-19 (de 4 seneste år før pandemien). Desuden vil der
blive frigjort mere end 150.000 kr. ved at festivallen erstatter såvel sommerlejr som ungdomsfestivaller. Dermed vil der altså
være mere end 350.000 kr. i kursusbudgettet til at afholde festivallen, samtidig med at alle andre kurser og træf kan afholdes
på samme niveau som før corona. Der bør desuden være en vis
deltagerbetaling på Rød-Grøn festival og mulighed for yderligere indtægter f.eks. gennem salg af mad, drikkevare, merchandise etc.
At festivallen træder i stedet for sommerlejr og de to årlige
ungdomsfestivaller vil også frigive nogle ressourcer på landskontoret, som kan bruges til at koordinere planlægningen af festivallen. Det vil samtidig være nødvendigt i meget høj grad at
inddrage frivillige aktivister i såvel planlægning som praktisk afholdelse af festivallen. Dette vil være en stor og positiv udfordring for Enhedslisten, da det vil give mulighed for at inddrage
mange medlemmer på en ny og anderledes måde.
Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg), Svend Elming (Aalborg), Claus
Højsgaard (Tønder), Jan Spangenberg (Vanløse), Thea Kjeldgaard
(Amager Øst), Runa Friis Hansen (Brønderslev), Gert Møller (Århus Øst),
Martin Mørch (Skive), Allan Krautwald (Svendborg), Janne Toft-Lind
(Mariagerfjord), Tina Vejby (Halsnæs), Niels Overgaard Hansen (Skive),
Vibeke Syppli Enrum (Faaborg-Midtfyn), Maria Temponeras (Skanderborg), Grethe Fyrstenberg Laursen (Horsens-Hedensted), Gitte Christensen (Stevns)
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4.1.6
Ændringsforslag til hovedbestyrelsens forslag ”Forslag til
enhedslistens organisatoriske udvikling 2021 – 2024”
Forslag
a. at partiet sætter fokus på og opprioriterer, at fastholde eksisterende medlemmer
b. at de faglige netværk bliver opprioriteret, og at Faglig Landsudvalg som ”paraply” for de faglige netværk får en særlig prioritet på linje med lokalafdelinger
c. at politiske udvalg og netværk også bliver prioriteret
d. at de foreslåede medlemmer i organisationsgruppen suppleres med repræsentanter fra de lokale afdelinger, de faglige
netværk og udvalgene
e. at vi forbedrer processen for at tage imod nye medlemmer
f. - at HB, med udgangspunkt i det vedtagne organisationsudviklingsforslag, udarbejder (overordnede) rammer for dette. Og
på denne baggrund laver et budget for hvilke personale-ressourcer, samt økonomiske rammer til igangsætning af aktiviteter der skal sættes af.
- at HB På denne baggrund anmoder organisationsgruppen
om at lave en detaljeret plan for hvilke projekter og aktiviteter, der i givet fald skal sættes i gang. Og sikrer at det estimeres både hvilke udviklingsomkostninger og hvilke løbende
driftsomkostningerne, der er for hver af disse projekter og aktiviteter

Begrundelse:
a. Fastholdelse af medlemmer
Det slår os at analysen omkring organisationens tilstand, tager udgangspunkt i at kigge 30 år tilbage. Altså til dengang
Enhedslisten blev dannet. Og konkluderer så, at medlemstallet i denne periode er blevet 4 doblet. Men hvis man blot kigger på de sidste 8 år side 2012 så er realiteten, at partiet konstant har haft mellem 9.000 og 10.000 medlemmer siden 2012.
Billedet er at der kommer mange nye medlemmer i forbindelse med valg til Folketinget. Men også at der løbende er lidt
flere der melder sig ud end der melder sig ind. Vi kender ikke
det præcise tal, men som kontaktperson i en lokal afdeling
har vi kunnet se, at der løbende er en betydelige gennemstrømning af medlemmer. Det nytter ikke noget at satse
hårdt på at få nye medlemmer, hvis de blot melder sig ud
igen. Vi vil derfor foreslå, at partiet i første omgang sætter fokus på at fastholde eksisterende medlemmer. Hvis vi bliver
bedre til at gøre dette giver det også bedre mening, at hverve
nye medlemmer. Det at der strømmer mange mennesker
gennem partiet, som ender med at blive så skuffede over os
at de melder sig ud igen, svækker partiet på sigt.
Vi vil gerne bede om, at hovedbestyrelsen giver årsmødet en
analyse af tallene for bruttobevægelsen af medlemmer, ind
og ud af partiet, kalenderår for kalenderår.
b. Faglige netværk og Faglig Landsudvalg
Det slår os, at der under målene for den organisatoriske udvikling ikke står noget om at styrke de faglige netværk og
partiets udvalg. Vi læser HB’s forslag som om, at det alene er
det lokale arbejde i afdelingerne, der skal styrkes. Det er vores opfattelse, at de faglige netværk er vigtige, hvis partiet
ønsker at få nye medlemmer blandt de unge aktivister, der er
i fagbevægelsen. De faglige netværk, er et sted, hvor man
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umiddelbart kan ”føle sig hjemme” via sin faglighed, også
uden for de grupper af højtuddannede, hvor partiet traditionelt står stærkt. Vi vil derfor foreslå, at de faglige netværk
også bliver prioriteret, og at Faglig Landsudvalg som ”paraply”
for de faglige netværk får en særlig prioritet på linje med lokalafdelinger.
c. De politiske udvalg
Vi mener også, at de politiske udvalg skal styrkes. De er for os
et vigtigt element i udviklingen af partiets praksis og politik.
Hvis partiet ønsker at kunne tiltrække aktivister som f.eks. allerede er aktive omkring temaer som klima og miljø, antiracistisk og internationalt arbejde, uddannelses-, kvinde- og boligpolitik - så er de emne-orienterede politiske udvalg og netværk vigtige aktiver til at tiltrække medlemmer. Vi vil derfor
foreslå, at politiske udvalg og netværk også bliver prioriteret.
d. Organisationsgruppen
Vi har noteret os, at der i den foreslåede ”organisationsgruppe” udelukkende er medlemmer som i forvejen sidder i
hovedbestyrelsen, er lønnede valgte eller er lønnede ansatte i
partiet. Det forekommer os ikke, at den foreslåede centralisering af dette arbejde, vil fremme eller skabe mere aktivitet i
det, vi forstår som partiets basis.
Den foreslåede sammensætning af organisationsgruppen indeholder potentielt for mange lønnede valgte, ansatte fra det
professionelle bureaukrati og den politiske ledelse. Vi mener,
at der skal andre kræfter til for at få organisationen til at
fungere optimalt. Vi vil foreslå at disse grupper i organisationsudvalget suppleres med repræsentanter fra de lokale afdelinger, de faglige netværk og udvalgene. Det er dem, der
har skoen på, der ved hvor den trykker. Samtidig vil man
kunne hente folk ind, der allerede har viden om organisationsstruktur, kommunikation og beslutningsprocesser. Netop
disse ting skal tydeliggøres i en organisation i udvikling. Der er
brug for at ryste posen og ikke kun hente Tordenskjolds soldater ind.

fungere. Og som vi opfatter som i strid med vedtægternes
paragraf 3 styk 3 hvor der står ”… Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten er organiseret i den fagforening/-forbund, der dækker det overenskomstområde, i hvilket man er
beskæftiget…”.
Vi har ikke den store tiltro til hverken effekten af eller brug af
afdelingernes ressourcer til at indgå i de centralt styrede
kampagner, som vi læser indgår som en vigtig del af HB’s forslag. Det er ikke vores opfattelse, at vores nye medlemmer ser
sig som værktøj i et sådant kampagneapparat. Der er forhåbentlig gjort forsøg på at opsamle erfaringer fra de tidligere
forsøg, der har været på dette område. Men her er vi villige til
at blive klogere når det viser sig at der bliver fundet en levedygtig formel for dette.
f. Økonomi
Endelig kunne vi godt tænke os at vide, om partiet har økonomi til dette organisations-udviklingsprojekt, idet vi konstaterer, at der allerede er afsat 2 ekstra lønninger til FU. Derfor
er det vigtigt for os, at HB, med udgangspunkt i det vedtagne
organisationsudviklingsforslag, udarbejder overordnede rammer for dette. Og på denne baggrund laver et budget for
hvilke personale-ressourcer, samt økonomiske rammer til
igangsætning af aktiviteter der skal sættes af. Næste trin er at
organisationsgruppen udarbejder en detaljeret plan for hvilke
projekter og aktiviteter, der i givet fald skal sættes i gang. Og
sikrer at det estimeres både hvilke udviklingsomkostninger og
hvilke løbende driftsomkostningerne, der er for hver af disse
projekter og aktiviteter
Stillet af: Lisette Jespersen (Rudersdal), Peter Ussing (Rudersdal)

e. Nye medlemmer
Et af de stillede forslag som - vi mener er meget vigtigt og
derfor skal prioriteres op i arbejdet – er at vi skal have forbedret processen for at tage imod nye medlemmer. Som tidligere og nuværende kontaktpersoner i en lokalafdeling – og
som kontaktperson for et fagligt netværk og for et udvalg –
har vi savnet at få nogle basale oplysninger om de nye medlemmer, der kommer, samt en proces for at tage imod dem. I
Rudersdal afdeling har vi etableret og forbedret vores proces
både på dette område samt omkring afdækning af ressourcer
og aktivering af eksisterende medlemmer.
En anden ting vi har noteret os er, at der ikke er angivet hvor
mange ressourcer (ansatte og penge til aktiviteter) som HB
foreslår afsat i perioden til at nå dette mål. Som tidligere årsmøde valgt revisor konstaterer jeg, at partiets økonomi vil
være en væsentlig begrænsning, og vi konstaterer at landskontoret allerede i dag er hårdt presset. Vi antager at eksisterende udfordringer skal løses først, herunder den manglende
registrering af faglig organisation ved indmeldelse. Et problem
som i sidste ende forhindrer de faglige netværk i at kunne
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1

61

2

62

3
4

5.0 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

5
6

64
65

Alle de indkomne ændringsforslag til vedtægterne er samlet her.

7
8
9

Stk. 3. Ret til debat.
Alle medlemmer har ret til at få bragt debatindlæg efter nærmere retningslinjer besluttet af HB i medlemsblade og på elektroniske platforme.

10

66
67
68
69
70

16

Stk. 4. Medlemmerne bestemmer.
Medlemmer i lokalafdelinger, udvalg mv. træffer politiske og organisatoriske beslutninger på deres område.
Partiets centrale organer og sekretariater er forpligtet til at
assistere lokalafdelinger, udvalg og netværk på disses betingelser.

18

Begrundelse:

78

Det er en forudsætning for at udvikle et stærkt parti baseret på
medlemmernes engagement og frivillige aktivitet, at vi også tager hinanden alvorligt som medlemmer. Herunder giver det bedste og mest tydelige muligheder for deltagelse.
I.f.t stk. 1 har den nuværende situation vist, at man godt kan
gennemføre møder elektronisk eller i en kombination. Det giver
mulighed for at løse det kendte problem med tilgængelighed,
for både fx. bevægelseshæmmede eller i de mange tilfælde,
hvor der ikke etableres børnepasning - og det giver mulighed for
at landsdækkende møder kan afholdes uden at mange medlemmer må bruge mange timer på transport.
Det bør stadig være sådan at enkelte sager kan behandles
fortroligt fx. personsager eller forhandlingsmandater i HB, ligesom vedtægternes bestemmelser om eksklusion eller midlertidig
udelukkelse fra udvalg stadigt skal være gældende.

79

11
12
13

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

14
15

5.1 FORSLAG: KARENSPERIODE VED INDMELDELSE

Der indsættes et nyt stk. 2 i § 3 og stk. 2 og 3 bliver herefter stk.
17 3 og 4.

19
20
21

„Et nyt medlem får først stemmeret til internetbaserede afstemninger efter en karensperiode på en uge fra indmeldelsesdatoen.“

22
23

Begrundelse:

Årsmødet 2020 vedtog at Hovedbestyrelsen på Årsmødet 2021
25 skal fremlægge et forslag til karensperiode for nye medlemmers
26 stemmeret.
Indførelsen af en sådan karensperiode kræver en ændring af
27
28 vedtægterne, da der ifølge vedtægterne er lige rettigheder for
29 alle medlemmer uanset hvornår de er indmeldt.
Hovedbestyrelsen har derfor udarbejdet følgende vedtægts30
31 ændringsforslag.
Hvis årsmødebeslutningen fra 2020 skal gennemføres, så kan
32
33 det gøres på følgende måde:

24

35
37
39

AFDELINGER OG REGIONER

40
41

5.2 FORSLAG: OM MEDLEMSRETTIGHEDER

42

Som ny § 5 i vedtægterne indsættes før den nuværende §5:

Stillet af: Helge Bo Jensen (Albertslund), Lisbeth Sand Pedersen (Randers), Jakob Lausch Krogh (Randers), Anders Pedersen (Randers), Lise
Baastrup (Randers), Margit Kjeldgaard (Helsingør), Kurt Olsen (Albertslund), Lene Rygaard Jessen (Albertslund), Fedai Celim (Albertslund), Jeppe Milthers (Albertslund), Marie Juhl (Albertslund), Poul Bjørn
Berg (Skanderborg), Martin Morch (Skive), Jette Kromann (Indre Nørrebro-Røde Firkant), Peter Saxtrup Nielsen (Århus Vest)

Medlemsrettigheder

45

Medlemmer af Enhedslisten har individuelle og kollektive rettigheder som fremgår af vedtægterne, herunder:

47
49
50
51
52
53
54
55

Stk. 1. Ret til deltagelse i alle møder i deres lokale og regionale
sammenhænge samt i landsdækkende netværk, udvalg og Hovedbestyrelsen. Hvis fysisk deltagelse ikke er mulig p. g. a. manglende tilgængelighed, manglende børnepasning, sygdom – og
for landsdækkende møder geografisk afstand - skal der etableres en elektronisk mulighed, hvis det ønskes. Medlemmer, der
har stemmeret ved fysisk fremmøde, har også stemmeret ved
elektronisk deltagelse.

56
57
58
59

74
75
76

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
103

44

48

73

102

43

46

72

94

Stillet af: Hovedbestyrelsen

36
38

71

77

34

Stk. 2. Ret til information.
Alle medlemmer har adgang til referater og beslutningsgrundlag
fra møder i partiet de kan deltage i.

60

54

63

REGIONALT OG KOMMUNALT VALG

104
105
106

5.3 FORSLAG: § 6, STK. 1 OG 2 OM VALG TIL KOMMUNALGRUPPE OG REGIONSGRUPPE ÆNDRES

107

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

109

108
110
111

Forslag: Sætningen ændres til:
”Alle byrådsmedlemmer valgt af Enhedslisten kan opstille til
kommunalgruppen. Højst 1/5 af gruppen må være fuldtidsrepræsentanter og ansatte. Højst en over halvdelen må være af
samme køn.”

112
113
114
115
116
117

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

118
119
120
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1
2
3
4
5

Forslag: Sætningen ændres til:
”Alle regionsrådsmedlemmer valgt af Enhedslisten kan opstille til
koordinationsgruppen. Højst 1/5 af gruppen må være fuldtidsrepræsentanter og ansatte. Højst en over halvdelen må være af
samme køn.”

6
7
8

Stillet af: Trine Henriksen (Gladsaxe), Jonas Paludan (Roskilde), Line
Barfod (Ydre Nørrebro), Trine Simmel (Valby)

9
10
11
12

ÅRSMØDET

13
14
15

5.4 FORSLAG: DER TILFØJES FØLGENDE NYE BESTEMMELSE I § 7 OM ÅRSMØDET

”Personer der opstiller til valg, enten ved urafstemning eller valg
17 på årsmødet skal udarbejde et skriftligt opstillingsgrundlag, der
18 offentliggøres til alle medlemmer i god tid inden afstemningen.
19 Hovedbestyrelsen beslutter hvilke emner alle kandidater bedes
20 forholde sig til i deres opstillingsgrundlag, dette kan fx være
21 konkrete politiske sager, som der har været debat om i partiet.
22 Desuden arrangerer hovedbestyrelsen virtuelle muligheder for
23 at der kan stilles spørgsmål til kandidaterne. ”
16

24
25
26

Stillet af: Trine Henriksen (Gladsaxe), Jonas Paludan (Roskilde), Line
Barfod (Ydre Nørrebro), Trine Simmel (Valby)

27
28

5.6 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE
VEDRØRENDE DEADLINE FOR ÅRSMØDEFORSLAG

61

I §7, stk. 4 ændres ”15 uger” til ”10 uger” således, at sætningen lyder:

63

62
64
65

”Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 10 uger før årsmødet.”

66
67
68

Begrundelse:

69

Det er uhensigtsmæssigt at deadline for hovedforslag ligger så
lang tid før årsmødet som nu. Det skyldes:
1) At hovedbestyrelsen og hele partiet allerede skal i gang
med at forholde sig til det kommende årsmøde ca. 4 måneder
før årsmødet. På den måde bliver enormt meget energi fokuseret indad på årsmøde og interne diskussioner.
2) At forslag om en aktuel politisk problemstilling risikerer at
blive forældet inden man når til selve årsmødet. Og omvendt
kan der opstå vigtige politiske problemstillinger i månederne op
til årsmødet, som ikke umiddelbart kan behandles på årsmødet
med mindre man dispensere fra bestemmelsen om deadline.
Det er klart at der omvendt også er grænser for hvor sent
man kan sætte deadline for hovedforslag af hensyn til at der
skal være mulighed for at diskutere forslagene i afdelingerne,
stille ændringsforslag og diskutere ændringsforslagene. Dertil
kommer at der er brug for tid til at landskontoret kan indsamle
og udsende forslag til medlemmerne og de delegerede. 10 uger
vurderes at være tilstrækkelig tid til at man stadig kan leve op
til disse hensyn.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

29

5.5 FORSLAG: §7 ÅRSMØDET

30

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

Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg), Lasse P. N. Olsen (Aalborg)

Begrundelse:

5.7 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE
VEDRØRENDE DAGSORDEN FOR ÅRSMØDER

93

I §7, stk. 5 efter sætningen ”Dagsordenen på et ordinært årsmøde skal hvert år indeholde punkterne valg af spidskandidater
og valg til HB.” tilføjes følgende:

95

31

89
91
92

32
33

Vi har hidtil afholdt årsmøde en gang årligt. Det var i sin tid
35 uden tvivl en rigtig beslutning. Flere partier med forskellige orga36 nisationsstrukturer gik sammen og der skulle opbygges et tillids37 fuldt samarbejde, medlemmerne skulle lære hinanden at kende
38 og der skulle udvikles politik, der omfattede langt mere end det
39 første valggrundlag. Forberedelsen af årsmøderne var ikke så
40 omfattende. Nu går landskontor, HB og FU nærmest i gang med
41 at forberede det næste årsmøde, så snart det ene er afviklet. I
42 praksis betyder det, at der ofte er al for kort til at forberede po43 litiske udspil, for kort tid til diskussionerne i afdelingerne og for
44 kort tid til at virkeliggøre vedtagelserne i praksis. Samtidig er det
45 uhensigtsmæssigt at vælge folketingskandidater hvert år, frem
46 for at arbejde med kandidaterne i en længere periode i opstil47 lingskredsen. Endelig gennemføres der nu løbende året igennem
48 en lang rækker landsdækkende kurser, hvor medlemmerne har
49 mulighed for at mødes.
Årsmøde hvert andet år vil give organisationen bedre tid til
50
51 forberedelse af politiske udspil og flere kræfter til udadvendt
52 arbejde.
I stedet for afholdes der hvert andet år rød-grønne politiske
53
54 og kulturelle temadage, der vil kunne mobilisere en bredere
55 kreds af medlemmer og inddrage og formidle kontakt til flere
56 progressive græsrødder uden for partiet.
34

57
58
59
60

90

Stillet af: Kirsten Christiansen, Marianne Frederik, Lis Høver, Mogens
Høver, Lole Møller, Karl Vogt-Nielsen, Kathrine Poulsen (alle Amager
Øst)

94
96
97
98

”Hovedbestyrelsen fremlægger en beretning på hvert årsmøde
og afsætter mindst 3 timer på forslaget til dagsorden for årsmødet, til drøftelse af beretning og den politisk situation. Hvert
andet år skal hovedbestyrelsen fremsætte forslag til arbejdsplan og budget for en 2-årig periode og sætte behandling af
disse forslag på dagsorden. Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden skal mindst hvert tredje år indeholde et punkt hvor ændringsforslag til vedtægter behandles. Den endelige dagsorden
for årsmødet fastlægges af årsmødet.”

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Begrundelse:

109

Vores vedtægter har meget frie rammer for hvad et årsmøde
kan bruges til. Det er udelukkende valg af spidskandidater og
valg af HB der er faste punkter. Desværre har det haft den konsekvens at adskillige punkter betragtes som faste punkter
selvom de ikke er det: Vedtægtsændringer, arbejdsplan, budget
mv. Det betyder at årsmødets dagsordener altid er enormt
pressede og at der er dårlig tid til at behandle de enkelte punkter. Formålet med dette forslag er således at fastlægge nogle
rammer for hvordan hovedbestyrelsens forslag til dagsorden
skal se ud. På den måde kan vi fordele nogle af de typiske årsmødepunkter så de kun sættes på dagsorden hvert andet år

110

Årsmøde 2021

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

55

5. Ændringsforslag til vedtægter

(eller mindst hvert tredje år), for at hvert enkelt årsmøde på den
måde får bedre tid til en grundig behandling af de forslag der
3 rent faktisk sættes på dagsorden. Det tydeliggøres samtidig at
4 det selvfølgelig i sidste ende er årsmødet selv der fastlægger sin
5 egen dagsorden.
6
I modsætning til forslaget om kun at holde årsmøde hvert an7 det år, vil det dette forslag fastholde at hovedbestyrelsen står
8 til ansvar for et årsmøde hvert år, både i form af beretning og i
9 form af nyvalg. Også spidskandidater til folketinget vil fortsat
10 skulle genvælges hvert år, hvorved rotationsreglen ikke udhules.
1

2

11
12

Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg), Lasse P. N. Olsen (Aalborg)

13
14
15
16
17
18

5.8 FORSLAG: DEADLINE FOR OFFENTLIGGØRELSE AF
FORSLAG OG URAFSTEMNINGSRESULTATER
I §7 indsættes nyt stk. 6 (De nuværende stk. 6 og stk. 7 konsekvensrettes til stk. 7 og stk. 8):

19
20
21
22
23

Nyt stk. 6: ”Indsendte hovedforslag, ændringsforslag og opstillinger, samt resultat af urafstemninger skal offentliggøres for medlemmerne senest tre døgn efter deadline for indlevering/afstemning.”

24
25

Begrundelse:

Det giver en ulighed i viden, og dermed en ulighed i magt, når
27 der går lang tid fra at forslag er indleveret til landskontoret eller
28 en urafstemning er afholdt, til medlemmerne kan få adgang til
29 at se forslagene eller resultatet af afstemningen. Der har været
30 eksempler på at der er gået mere 14 dage fra der var deadline
31 for forslag til de er blevet lagt frem for medlemmerne f.eks. på
32 hjemmesiden. Derfor er der behov for at sætte en grænse for
33 hvor lang tid der maksimalt må gå.

§8. Hovedbestyrelsen (HB)
Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne.
Hovedbestyrelsen skal løbende sikre, at partiet både politisk
og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske
kampe. Samtidig skal Hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på relevante områder
og dels ved at der udvikles strategier for partiets arbejde på
udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder,
delegeretkonferencer og Hovedbestyrelsen selv.
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer
valgt på årsmødet. Ud af disse skal der vælges to fra hver region.
Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

35

Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg)

36
37
38
39

HOVEDBESTYRELSEN (HB)

40
41
42

5.9 FORSLAG: OM GEOGRAFISKE KVOTER VED VALG
TIL HB

Forklaring:
44 Der indføres en geografisk kvotering, således at der ud af de
45 25 HB medlemmer, der vælges på det ordinære årsmøde, skal
46 vælges to, af forskelligt køn, fra hver region. Med undtagelse af
47 Region Sjælland gælder, at kun en af disse må være medlem i
48 regionens største by.
Er der kun kandidater af et køn fra en region, overgår regio49
50 nens
mandat nr. 2 til puljen af øvrige kandidater og udgør et sikkert
51
52 mandat til et køn der er underrepræsenterede blandt de regi53 onsvalgte. Kønskvoteringen bibeholdes for de resterende 15 ikke
54 regionskvoterede HB medlemmer. Det sikres desuden, at ikke
55 alle regionskvoterede, er fra regionernes største by.
Ændringsforslag til vedtægterne som følge af forslaget
56
57 er fremhævet med rødt herunder.
43
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Stk. 5. Resten af Hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af
det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

102
103
104
105
106

Geografisk kvotering (nyt stk.)
Stk.6. Ud af de 25 HB medlemmer der vælges på det ordinære
årsmøde, skal der vælges to, af forskelligt køn, fra hver region.
Med undtagelse af Region Sjælland gælder, at kun en af disse
må være medlem i regionens største by. Er der kun kandidater
af et køn fra en region, overgår regionens mandat nr. 2 til puljen
af øvrige kandidater, og udgør et sikkert mandat til et køn, der
er underrepræsenterede blandt de regionskvoterede.
Er der ingen opstillede fra en region, har denne region ikke repræsentation i Hovedbestyrelsen i perioden frem til det næste
årsmøde.
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Den nuværende §8 stk. 1-6 erstattes af følgende:

60

56

63

86

Mindretalsbeskyttelse
Stk. 4. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere
hele femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for
hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres
kandidater til Hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den
angivne brøkdel af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde går
forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af Hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal.
Mindretalsbeskyttelse går ligeledes forud for kønskvotering og
geografisk kvotering. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper
har herefter ingen indflydelse på resten af Hovedbestyrelsens
sammensætning.

58
59

62

78

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

26

34

61
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Kønskvotering (tidligere stk. 6. Tal er tilrettet)
Stk. 7. Blandt de 15 ikke regionskvoterede

119
120

5. Ændringsforslag til vedtægter

1
2
3
4
5

HB medlemmer skal der være minimum 6 af hvert køn. Mandater
der er overgået fra regionskvoten tæller ikke med, idet deres
køn er forud defineret. Der opstilles 2 lister efter køn. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 6 kandidater på én af listerne suppleres op fra den anden liste.

6

Ansattekvote
8 (tidligere stk. 3)
9 Stk. 8.
10 Højst 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af fuld11 tidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet
12 virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter,
13 omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelses14 medlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en
15 hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelses16 medlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at
17 mere end 1/5 af Hovedbestyrelsens medlemmer dermed udgø18 res af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter.
Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer
19
20 samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelses21 medlemmer blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødven22 digt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere
23 end 1/5 af det siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer,
24 udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemmer ved
25 hovedbestyrelsesvalget.
7

26
27

Begrundelse:

Med forslaget ønsker vi at sikre en bredere geografisk sammen29 sætning af HB. Samtidig ønsker vi at fastholde den blandede
30 kønssammensætning. Samtidig sikrer forslaget, at der er mini31 mum 5 ud af HB´s 25 medlemmer, som bor andre steder end i
32 landets 4 største byer, (såfremt der er 5 opstillet).
Når vi fastholder, at HB skal vælges på årsmødet, skyldes det
33
34 tre ting. For det første vil de små afdelingers indflydelse svæk35 kes ved en urafstemning ift. årsmødevalg, idet små afdelinger
36 har en forholdsmæssigt større repræsentation på årsmøder end
37 store afdelinger, som ligger i de større byer. For det andet vil
38 kendiseffekten skævvride en urafstemning mere end et årsmø39 devalg, da man må forvente at flere ikke-aktive medlemmer
40 stemmer på dem, de kender, mens kandidater uden adgang til
41 medier ikke slår igennem. Og for det tredje vil en urafstemning
42 gøre valget af HB uafhængig af årsmødets demokratiske kontrol
43 med partiets ledelse. Derudover er det vigtigt for os, at hoved44 bestyrelsesvalget er et politisk valg. Hovedbestyrelsesmedlem45 mer skal ikke varetage regioner eller afdelingers særinteresser,
46 men skal tage ansvar for ledelse af hele partiet.
Samtidig er det vigtigt, at partiet ledes af medlemmer fra alle
47
48 dele af landet. Så når vi foreslår, at den geografiske kvotering
49 skal være i forhold til regionerne og ikke storkredsene, er det
50 altså ikke fordi, vi tænker de kvotevalgte som særlige repræ51 sentanter for regionerne, men fordi storkredsene i hovedstads52 området er meget små, hvilket ville give København og omegn
53 en fordel - altså det stik modsatte af forslagets intention.
28
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Stillet af: Enhedslisten Favrskov, Enhedslisten Skanderborg, bestyrelsen i Enhedslisten Århus Nord, bestyrelsen i Enhedslisten Århus Vest,
Gert Møller (Århus Øst), Tina Vejby (Halsnæs), Sarah Nørris (Esbjerg),
Marie Lassen (Århus Vest), Lone Degn (Århus Nord)

5.10 FORSLAG: OM VALG AF HB §8
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Formål med ændringerne:
Der har i længere tid været debat i partiet om at ændre metoden for valg af hovedbestyrelsen. Argumenterne har blandt andet været, at hovedbestyrelsen i større omfang skal have repræsentation fra hele landet, at hovedbestyrelsen skal styrkes
som en strategisk ledelse og derfor skal vælges som et samlet
liste, der sikrer en mangfoldighed i ledelsen på en række parametre og at medlemmerne skal have større indflydelse på valget af hovedbestyrelse.
Der er et stort behov for at styrke ledelsen af vores parti. Jf.
det organisatoriske hovedforslag og baggrundspapiret, så har vi
i mange år vedtaget ændringer af vores organisation med det
formål at styrke organisationen. Men mange af ændringerne er
aldrig reelt blevet gennemført, eller hurtigt ophørt igen. Mange
peger på at dette i høj grad skyldes mangel på strategisk ledelse både politisk og organisatorisk.
Vi tog som parti et stort spring fremad op til og under folketingsvalget i 2011 og kommunal- og regionsvalget i 2013. Både i
forhold til antal medlemmer og parlamentarisk repræsentation
over hele landet. Men vi har ikke endnu fået tilpasset vores partiorganisation til den situation.
Dette forslag rummer både geografisk kvotering og vejledende urafstemning med et samlet valg af hovedbestyrelse på
årsmødet. Der foreslås dermed at vi skal vælge hovedbestyrelse
på samme måde, som vi vælger folketingskandidater, men at
der skal indgå nogle flere kriterier og en geografisk kvotering i
udvælgelsen af, hvem der kommer på den liste, som årsmødet
stemmer om.
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Der indgår følgende elementer i forslaget:
· Stk. 2 Antallet af hovedbestyrelses-medlemmer ændres fra 25
til 35
· Stk. 3 om ansattekvote beholdes, men konsekvensrettes og
bliver stk. 4
· Stk. 4 om mindretalsret til at vælge egne kandidater beholdes,
men konsekvensrettes og bliver stk. 5
· Stk. 5 om valgmetode ændres og bliver stk. 3
· Stk. 6 om kønskvotering udgår, da det er indeholdt i valgmetoden, det nye stk. 3
· Stk. 7 om suppleanter udgår, da det er indeholdt i valgmetoden, det nye stk. 3
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Stk. 2. En større hovedbestyrelse:
Antal hovedbestyrelsesmedlemmer ændres fra ”25” til ”35”.

104
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Der bliver følgende stk. 3 om valg:
”Hovedbestyrelsen vælges på årsmødet efter forudgående vejledende urafstemning.
Medlemmer, som ønsker at opstille til hovedbestyrelsen tilmelder sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Urafstemningen afholdes forud for årsmødet, efter valget af
delegerede i afdelingerne. Resultatet af afstemningen er vejledende for årsmødets valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og
suppleanter. Medlemmer der ikke opnår mindst 30 stemmer i
urafstemningen kan ikke indgå i valget af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

60

Årsmøde 2021

57

5. Ændringsforslag til vedtægter

Hovedbestyrelsen tager initiativ til at der forud for årsmødet
nedsættes et nomineringsudvalg. Hovedbestyrelsen vælger selv
3 to repræsentanter, der ikke har stemmeret. Regionsbestyrelserne
4 er ansvarlige for, at hver af de 10 storkredse afholder et møde
5 for de delegerede til årsmødet forud for årsmødet. På dette de6 legeretmøde vælges der af og blandt de delegerede til årsmødet
7 en repræsentant til nomineringsudvalget. Storkredsen giver sam8 tidig mandat til sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske
9 til sammensætning af den samlede hovedbestyrelse.
Nomineringsudvalget mødes forud for årsmødet og udarbej10
11 der et forslag til en liste med en samlet hovedbestyrelse med 10
12 suppleanter, der sendes til de delegerede mindst fire dage før
13 årsmødet.
1

2

14
15

Listen skal sammensættes, så den opfylder disse krav:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

· Der indgår mindst to medlemmer bosiddende i hver af de 10
storkredse af hvert sit køn. Er der ingen opstillede fra en storkreds, eller ingen opstillede fra storkredsen, der har fået over
30 stemmer i urafstemningen, har denne storkreds ikke repræsentation i HB. Hvis der kun er to af samme køn fra en storkreds, der har fået over 30 stemmer i urafstemningen, så afhænger det af den samlede fordeling af HB-medlemmer om
begge kan vælges.
· På den samlede liste må der højst være 60% af samme køn.
· Kvote for ansatte i henhold til stk. 4

27

Ved udarbejdelsen af listen skal der desuden tilstræbes en bred
29 sammensætning af listen fx i forhold til køn, geografisk spred30 ning, lokal forankring, små og store afdelinger, etnisk og uddan31 nelsesmæssig baggrund, deltagelse i bevægelsesarbejde, kom32 munal- og regionsarbejde mv. Desuden tilstræbes det, at der
33 indgår to folketingsmedlemmer.
På årsmødet kan alle stille alternative forslag. De alternative
34
35 lister skal overholde de samme krav om repræsentation fra
36 storkredsene, køn- og ansattekvoter, som listen fra nomine37 ringsudvalget.
Valget af hovedbestyrelse med suppleanter sker som et valg
38
39 mellem de foreslåede hele lister. Der stemmes i et antal runder,
40 hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den
41 endelige liste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en
42 af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne
43 vedtaget og endelig.
Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstem44
45 ningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsam46 lingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af
47 stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig.
Sker det ikke, afholdes der urafstemning blandt medlemmerne
48
49 om de to lister med størst opbakning. Den afgående hovedbesty50 relse fortsætter i så fald indtil den nye hovedbestyrelse er valgt.
Hvis et hovedbestyrelsesmedlem udtræder permanent eller
51
52 for en periode af minimum tre måneder indkaldes en suppleant.
53 Ved indsupplering skal der tages hensyn til kønskvotering og an54 sattekvotering. De mulige første suppleanter indkaldes til ho55 vedbestyrelsesmøderne med taleret.”
28

56
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tet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i
løbet af en hovedbestyrelsesperiode, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget
medfører, at mere end 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer
dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter. Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer
blandt de nyansatte eller –valgte, som er nødvendigt for at ansatte og fuldtidsrepræsentanter ikke udgør mere end 1/5 af det
siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette
afgøres efter færrest modtagne stemmer ved hovedbestyrelsesvalget ved urafstemningen.”

Der bliver følgende ændrede stk. 4 om ansattekvote:
Stk. 4 (tidligere Stk. 6)
”Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af
fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyt-

Årsmøde 2021
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Der bliver følgende ændrede stk. 5 om mindretalsret til at vælge
egne kandidater:
Stk. 5 (tidligere stk. 4)
”Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele
femogtredive-dele af årsmødets delegerede kan (forud for hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kandidater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne
brøkdel af delegerede, de når op på. Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde skal indgå på listen af hovedbestyrelsesmedlemmer, for at en sådan liste gyldigt kan vælges.
Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt
på denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal
udtræde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 5
hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal.
De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen
indflydelse på resten af hovedbestyrelsens sammensætning.”
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Solnedgangsklausul:

93

Der vedtages samtidig følgende solnedgangsklausul, det vil sige
at ændringen af bestemmelsen gennemføres som en forsøgsordning.
„Forslaget gennemføres som forsøgsordning. Konkret betyder
det, at vi vælger hovedbestyrelsen som ovenfor beskrevet til
årsmødet i 2022, 2023 og 2024.
Den valgte hovedbestyrelse får som bundet opgave at evaluere ændringerne og komme med indstilling til årsmødet 2024
om hvorvidt ordningen gøres permanent, om vi går tilbage til
den nuværende ordning eller om der bør vælges en anden løsning. Såfremt der ikke opnås flertal for hverken at gøre ordningen permanent eller at vælge en anden løsning, bortfalder
denne ændring og valg af hovedbestyrelse kommer fra og med
2025 igen til at foregå som til årsmøde 2019 og 2020.“
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Begrundelse:

109

Det er vigtigt at vi altid gentænker vores politiske arbejde og
afsøger nye måder at få aktiveret medlemmerne af partiet.
Samtidig skal vi dog passe på, at vi ikke afskaffer eksisterende
procedurer, som virker i dag. Derfor giver det mening at gå forsigtigt frem og gennemføre forslaget som en forsøgsordning
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Stillet af: Line Barfod (Ydre Nørrebro), Finn Sørensen (Amager Vest),
Benny Dall, (Kolding), Rasmus Vestergaard Madsen (Ydre Nørrebro),
Pelle Dragsted (Frederiksberg), Anders Olesen (Fredensborg-Hørsholm), Ingelise Bech Hansen (Odense), Jonas Paludan (Roskilde),
Linda Hansen (Vanløse), Esben Bøgh Sørensen (Århus Nord)
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1

5.11 FORSLAG: § 8 STK. 2 ÆNDRES TIL:

2

Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 31 medlemmer.
Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

3
4
5

Der indsættes følgende nye stk i stedet for de nuværende stk.
7 4-7 (og stk. 3 flyttes):
8 Valg af i alt 19 medlemmer valgt i storkredse
6

9
10
11
12
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14
15
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17
18
19
20
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22
23
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26
27
28
29
30
31
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Stk. 3. Ved lokale valg i de 10 storkredse vælges to medlemmer
til hovedbestyrelsen for hver storkreds, bortset fra Bornholms
storkreds der kun vælger et medlem. Hver storkreds beslutter
selv i god tid inden valgets afholdelse, om valget skal gennemføres som urafstemning i storkredsen eller på et møde i storkredsen. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at valgene gennemføres korrekt. Medlemmer kan kun stille op til valg i en storkreds, såfremt de er tilknyttet en afdeling inden for storkredsen.
Valget i storkredsene skal gennemføres samtidig med urafstemning om kandidater til folketinget, og resultatet skal offentliggøres så tidligt, at kandidater, der ikke har opnået valg i en storkreds, har mulighed for at stille op til hovedbestyrelsen på årsmødet.
Stk. 4. Såfremt valget i en storkreds gennemføres som urafstemning skal alle medlemmer af afdelingerne inden for storkredsen, der har betalt deres kontingent, have stemmeret. Urafstemningerne gennemføres elektronisk, men medlemmer der
ikke har adgang til en computer skal have mulighed for at brevstemme. I alle storkredse, hvor der skal vælges to medlemmer,
kan hvert medlem stemme på op til to personer. Eller kan
stemme for at et eller begge af storkredsens mandater skal
overgå til årsmødet.
Stk. 5. Såfremt valget i en storkreds gennemføres som et
møde, skal dette møde afholdes som et repræsentantskabsmøde i storkredsen, hvor hver afdeling kan sende repræsentanter fordelt forholdsmæssigt efter medlemstal i afdelingerne. På
repræsentantskabsmødet kan hver repræsentant stemme på
stemme på op til to personer. Eller kan stemme for at et eller
begge af storkredsens mandater skal overgå til årsmødet.
Stk. 6. For at sikre ligestilling må intet køn udgøre mere end
50% af de valgte i de kredse, hvor der vælges to personer. De
valgte er således de to kandidater af forskelligt køn, som har
opnået det højeste stemmetal ved den lokale urafstemning.
Man skal dog have mindst 30 stemmer for at blive valgt. Såfremt
der i en storkreds vælges én eller 0 til hovedbestyrelsen overgår
mandaterne til valg på årsmødet.
Stk. 7. Kandidater, der ikke har opnået valg i storkredsen indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal og ordnet
efter køn. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem valgt i en storkreds udtræder i løbet af perioden erstattes vedkommende af
den suppleant af samme køn, der opnåede det højeste stemmetal, dog mindst 30 stemmer. Såfremt der ikke er en suppleant
i storkredsen, der opfylder disse kriterier, indtræder i stedet en
suppleant fra listen over de, der stillede op på årsmødet.
Stk. 8. Hovedbestyrelsesmedlemmerne valgt i en storkreds er
forpligtet til at fungere som bindeled mellem hovedbestyrelsen
og afdelingerne i den storkreds, som de er valgt fra.
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Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet
Stk. 9. Årsmødet vælger mindst 12 hovedbestyrelsesmedlemmer med tillæg af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der

ikke måtte være valgt i storkredsene, således at hovedbestyrelsen i alt bliver på 31 medlemmer.
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Mindretalsbeskyttelse
Stk. 10. Anmeldte grupper af delegerede hver svarende til en eller flere hele tolvtedele af årsmødets delegerede kan (forud for
hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres
kandidater til hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den
angivne brøkdel af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde går
forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 1/5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. De eventuelt anmeldte
mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af
hovedbestyrelsens sammensætning. Resten af hovedbestyrelsen
vælges herefter ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret kan
afgive et antal stemmer svarende til 2/3 af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges
Stk. 11. Hver delegeret kan stemme på op til en over halvdelen
af det antal der skal vælges. Intet køn må udgøre over 60% af
de hovedbestyrelsesmedlemmer der vælges på årsmødet. Der
opstilles en liste med de mandlige kandidater og en liste med
øvrige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal.
Hvis der ikke er nok kandidater på én af listerne suppleres op
fra den anden liste.
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Suppleanter:
Stk. 12. De 5 mænd og 5 af andet køn med højst stemmetal, der
ikke opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter
stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme princip for fordeling mellem køn, som ved valg til hovedbestyrelsen.
Suppleanter bliver medlem af hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode
af minimum 3 måneder. De mulige 1.- suppleanter indkaldes til
hovedbestyrelsesmøderne med taleret.
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De nuværende stk. 3 og stk. 8-16 ændrer nummer, men forbliver
ellers uændrede.

97
98
99

Begrundelse:

100

Dette forslag, medfører at Hovedbestyrelsen fremover 1) er repræsentativ for opfattelserne blandt flertallet af partiets menige medlemmer, 2) styrker medlemsdemokratiet og sikrer
større engagement blandt de menige medlemmer til valget af
ledelsen, 3) sikrer geografisk repræsentation for HELE landet, 4)
både tager hensyn til små og store afdelinger, 5) fortsat sikrer
mindretalsbeskyttelse og 6) fastholder årsmødets centrale betydning i partidemokratiet.
Betyder dette forslag, at det vil være ”kendisser” som bliver
valgt ved urafstemningerne?
Man kan kun vælges i en urafstemning, hvis man er tilknyttet
en afdeling i den pågældende storkreds. Og hvis man er kendt
fra det lokale afdelingsarbejde eller fra bevægelsesarbejde o.
lign. i den pågældende landsdel, vil der givetvis være større
chance for at flertal af de lokale enhedslistemedlemmer vælger
én. Det er dog noget svært at se, hvorfor det skulle være et problem hvis eksempelvis medlemmerne i Sydjylland prioriterer at
stemme på opstillede repræsentanter til HB, som er kendt fra
det lokale politiske arbejde i Enhedslisten og i bevægelser i Sydjylland - tværtimod, skulle man mene.
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5. Ændringsforslag til vedtægter

Modellen vil sikre, at hele landet omsider har repræsentanter i
hovedbestyrelsen, samtidig med at der også tages hensyn til de
3 områder, hvor Enhedslisten har mange medlemmer og afdelin4 ger. De lokale urafstemninger tilgodeser således medlemmerne i
5 de områder, hvor partiet har små afdelinger, mens de årsmøde6 valgte som i dag, sikrer at der også er en repræsentation som
7 afspejler medlemstallene i Enhedslisten eftersom de vælges af
8 de delegerede, hvor de store afdelinger har flere delegerede end
9 de små.
1

2

Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et lukket
punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt
fremgår af dagsorden. Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens hjemmeside. Dog kan Hovedbestyrelsen
beslutte, at punkter vedrørende personsager er fortrolige. Ligesom Hovedbestyrelsen kan beslutte, at punkter vedrørende forhandlingsmandater og lignende er fortrolige indtil forhandlingerne er afsluttede.

10
11
12
13
14
15
16

21
22
23
24
25
26

Ændringsforslag til vedtægterne § 8 stk. 5 om valg af hovedbestyrelse 3 § 8 stk. 5 ændres til: „Resten af hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret højst kan
stemme på et antal kandidater svarende til 64 % (oprundet til
nærmeste hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer,
der skal vælges.“

Begrundelse:

Forslagsstillerne mener, at det er rimeligt at hæve antallet af
30 kandidater man kan stemme på ved HB-valg. Derfor dette for31 slag, som med en hovedbestyrelse på 25 medlemmer vil med32 føre, at der kan stemmes på 16 kandidater, hvor den nuværende
33 bestemmelse betyder at der kan stemmes på 13 kandidater.
34 Hvis nogen undrer sig over procentsatsen, er der kun at sige: Ja,
35 det er et kompromis mellem to forslag der var fremsendt til det
36 årsmøde i 2020, som blev aflyst. Det ene forslag sagde 2/3, det
37 andet forslag sagde 3/5. Men vi synes det er godt, hvis vi kan
38 finde kompromisser, som alle kan se sig selv i, og vi er enige om,
39 at forslaget giver mulighed for at hovedbestyrelsens sammen40 sætning i højere grad afspejler årsmødets sammensætning,
41 samtidig med at der er tale om en rimelig mindretalsbeskyt42 telse.
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5.13 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNES §8 STK. 9
Ændring 1: Sætningen “Referater af hovedbestyrelsesmøderne
skal være tilgængelige for medlemmerne“ erstattes af:
“Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne
skal være tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens
hjemmeside.“

55

Ændring 2: Som konsekvens erstattes ordet “referater“ i de næste
57 to sætninger af: “punkter“
58 Så §8 stk.9 herefter lyder:
59 Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder mindst 8 møder i perioden. Ho60 vedbestyrelsesmøderne er åbne for Enhedslistens medlemmer.
56
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5.14 FORSLAG: FORRETNINGSUDVALG § 8, STK. 12

80

Nuværende tekst:
”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. ”

81
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Der tilføjes:
”Hovedbestyrelsen vælger to medlemmer der frikøbes/aflønnes
og som en del af forretningsudvalget har det daglige politiske
og organisatoriske ansvar mellem forretningsudvalgsmøderne.
Disse to vælges før de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer.
Hovedbestyrelsen kan vælge at fordele de økonomiske midler til
frikøb/ansættelse på mere end to personer i forretningsudvalget, hvis det fx ikke er muligt at finde to personer, der kan tiltræde på fuld tid.
De personer der er frikøbt/aflønnede medlemmer af forretningsudvalget medregnes ikke til ansattekvoten i forretningsudvalg og hovedbestyrelse.
Såfremt der vælges to personer tilstræbes, at de er af hver sit
køn.”

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Det foreslås at forslaget træder i kraft 1. januar 2022.

102
103

Stillet af: Trine Henriksen (Gladsaxe), Falle Hjorth (Frederiksberg), Anders Olesen (Fredensborg-Hørsholm), Finn Sørensen (Amager Vest)
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66

71

43
45

65
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5.12 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE
§ 8 STK. 5

29

44

64

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

27
28

63

Begrundelse:

18
20

62

70

Stillet af: Knud Holt Nielsen (Vesterbro), Mikkel Warming (Sydhavnen),
Jacob Nicolaisen (Frederiksberg), Ken Poulsen (Vesterbro), Rikke Lauritzen (Vesterbro) Louise Hvelplund (Hjørring), Ingelise Bech-Hansen
(Odense) Jan Jespersen (Stevns), Sejer Folke (Stevns) Peter Engsted
(Herning), Inger Moos (Skanderborg) René Rafn (Aarhus Øst), Mikkel
Zøllner Andersen (Silkeborg), Lene Fruelund (Silkeborg)

17
19
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Begrundelse:

104

I takt med, at Enhedslisten er vokset og har fået større politisk
indflydelse, er kravene til en velfungerende politiske ledelse –
hovedbestyrelsen – også vokset. Der er bred enighed om, at hovedbestyrelsen skal koncentrere sig om at varetage rollen som
strategisk ledelse af hele partiet. En afgørende forudsætning for
det er, at Forretningsudvalget bliver styrket politisk og organisatorisk.
Forretningsudvalget har følgende opgaver, som beskrevet i
vedtægterne § 8 Stk. 11:
”Forretningsudvalget leder partiet mellem HB-møderne. Forretningsudvalget skal løbende følge den aktuelle politiske situation og sikre koordinering mellem de forskellige dele af partiet.
Samtidig skal forretningsudvalget mellem HB-møderne sikre, at
der planlægges langsigtet og at vedtagne beslutninger og strategier føres ud i livet. Forretningsudvalget kan udtale sig på Enhedslistens vegne mellem HB-møderne”.
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5. Ændringsforslag til vedtægter

Forretningsudvalget formår sjældent at leve op den arbejdsopgave, fordi der er tale om personer, der som regel samtidig pas3 ser et fuldtidsarbejde og ikke har mulighed for at være en del af
4 det daglige arbejde i partiet og heller ikke har mulighed for at
5 lægge så mange arbejdstimer i opgaven, som det er nødvendigt,
6 hvis opgaven skal løses.
Det har i flere år været forsøgt at styrke ledelsesfunktionen
7
8 uden at det er lykkedes. Se nærmere beskrivelse i det organisa9 toriske hovedforslag til årsmøde 2021 med tilhørende baggrund10 spapirer.
Det foreslås derfor, at der afsættes midler til at Hovedbesty11
12 relsen kan frikøbe/aflønne to medlemmer af forretningsudval13 get på fuld tid. Eller hvis det ikke er muligt, så fordele midlerne
14 på flere af forretningsudvalgets medlemmer.
Det foreslås at medlemmer af forretningsudvalget, der frikø15
16 bes/aflønnes for arbejdet i forretningsudvalget ikke skal med17 regnes i ansattekvoten i forretningsudvalg og hovedbestyrelse.
18 Baggrunden for denne del af forslaget er et ønske om at hoved19 bestyrelse og forretningsudvalg fortsat skal kunne varetage en
20 politikudviklende og koordinerende rolle i forhold til partiets
21 parlamentariske repræsentanter. Derfor er det vigtigt, at der
22 fortsat kan være to folketingsmedlemmer i hovedbestyrelsen,
23 hvoraf en også sidder i forretningsudvalget. Sådan som årsmø24 det tidligere har besluttet. Det er lige så vigtigt, at der fortsat
25 kan være rådmænd og andre der er fuldtidsvalgte/frikøbte i
26 kommunalbestyrelser og regioner.
1

FOLKETINGSKANDIDATER
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2

27
28

Stillet af: Hovedbestyrelsen

29
30
31

5.15 FORSLAG: OM TEGNINGSRET OG PROKURA

32

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

33
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Efter stk. 14 (nuværende stk. 15) indsættes nyt stk. 15 med følgende tekst: ”Væsentlige økonomiske beslutninger vedrørende
partiet, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom
samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af forretningsudvalget med 2/3 flertal. Investering af Enhedslistens
midler skal godkendes af et samlet forretningsudvalg.”

43

Derefter indsættes et nyt stk. 16: ”Enhedslisten forpligtes ved sin
45 underskrift af FU-ansvarlig, økonomiansvarlig og sekretariatsle46 der i forening. Forretningsudvalget kan meddele prokura til en47 keltpersoner.”

44

48
49

Stk. 1 bliver herefter stk. 17.

50
51

Begrundelse:

Forslaget skal gøre at vedtægterne lever op til de krav bankerne
53 stiller i dag, for at medarbejdere kan få lov at hæve på partiets
54 bankkonti Begrundelse: Efter de nye hvidvaskregler og skrappere
55 sikkerhedskrav fra bankernes side har det vist sig meget van56 skeligt at foretage selv mindre bankforretninger uden at hele
57 forretningsudvalget skal skrive under. Desuden har det ikke væ58 ret muligt at give nye medarbejdere prokura
52

59
60

Stillet af: Hovedbestyrelsen
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5.16 FORSLAG: §10. FOLKETINGSKANDIDATER

64

Stk. 1. ændres til:
”Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af
Enhedslisten. Forud for årsmødet afholdes en urafstemning om
valg af spidskandidater til Folketinget.
Urafstemningen afholdes separat i to områder, Øst og Vest
med skillelinje ved Storebælt, således at område Øst består af
storkredsene København, Københavns Omegn, Sjælland, Nordsjælland og Bornholm, mens område Vest består af storkredsene Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland.
Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen i enten Øst eller Vest.
Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse
med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleringskandidater fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges, i
det område. Medlemmer har stemmeret i det område, hvor de
bor. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.”
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Stk. 2. ændres til:
”HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et
kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke har
stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af
de 10 storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der
af og blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til
kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin
repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste. Kandidatudvalget samles
og udarbejder forud for årsmødet et forslag til kandidatliste.
Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der tilstræbes en
bred sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og uddannelsesmæssig baggrund.
Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af
spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og
evt. suppleanter). Der stemmes i et antal runder, hvor den liste
der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist
spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan
opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget
og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning. ”
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Begrundelse:

114

Forslaget opdeler urafstemningen i to dele af landet, Øst og
Vest (stk. 1), men bevarer den kollektive proces med fælles kandidatudvalg og afstemning om en samlet liste på årsmødet.
Det betyder, at område Vest får større indflydelse på egne kandidater, samtidig med at vi bevarer det fælles valg af kandidater på årsmødet og med en samlet liste, der kan balancere hen-
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1
2
3
4
5
6

syn til køn, uddannelsesmæssig og etnisk baggrund, lokal forankring, geografisk spredning mv.
Derudover indeholder forslaget to mindre justeringer: For det
første, at HBs to repræsentanter i kandidatudvalget skal ikke
have stemmeret (stk. 2). For det andet, at Kandidatudvalget
samles og udarbejder forslag til liste før årsmødet (stk. 2).

7
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Stillet af: Lisbeth Torfing (Horsens-Hedensted), Peder Hvelplund (Hjørring), Trine Henriksen (Gladsaxe), Finn Sørensen (Amager Vest), Astrid
Vang Hansen (Aalborg), Lasse P. N. Olsen (Aalborg), Trine Simmel
(Valby), Morten Riis (Bornholm), Jonathan Simmel (Nordvest), Louise
Bilde Hvelplund (Hjørring), Lars Mogensen (Esbjerg), Lis Jensen (Jammerbugt), Ulf V. Olsen (Odense), Lole Møller (Amager Øst), Marianne
Frederik (Amager Øst), Karl Vogt-Nielsen (Amager Øst)

15
16
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5.17 FORSLAG: §10. FOLKETINGSKANDIDATER

Sort tekst erstattes af den røde tekst.
19 Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
20 af Enhedslisten. Forud for hvert ordinært årsmøde afholdes en
21 urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Med22 lemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder
23 sig urafstemningen. Urafstemningen omhandler spidskandidater
24 i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt et antal
25 suppleantpladser fastlagt af hovedbestyrelsen før tilmelding.
26 Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på
27 det antal kandidater, som hovedbestyrelsen har fastlagt, at der
28 skal vælges. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af
29 spidskandidater og 1. suppleanter.

Valg af øvrige kandidater
Stk. 4. Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for
hver storkreds for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at
indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at
sikre afholdelsen af møderne. Hver storkreds skal afholde særskilt møde og vælge kandidaterne til kredsene i deres storkreds,
alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende delegerede til mødet. 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. Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige
beslutninger.
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Stk. 2. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes
32 et kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter. Regions33 bestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 storkredse af34 holder et møde for de delegerede til årsmødet forud for årsmø35 det. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de delege36 rede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. Stor37 kredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende
38 storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandid39 atliste. Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste.
40 Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en bred
41 sammensætning af spidskandidat-listen fx ift køn, geografisk
42 spredning og lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæssig
43 baggrund. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Val44 get af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede
45 hele lister (med storkredse og de dertil foreslåede kandidat46 navne og evt. suppleanter). Der stemmes i et antal runder, hvor
47 den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den ende48 lige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og op49 når en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er
50 denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stem51 merne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslut52 ningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning
53 også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen
54 vedtaget og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning
55 blandt medlemmerne om de to kandidatlister med størst op56 bakning.
31
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Stk. 1. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer
af Enhedslisten. Folketingskandidater vælges på årlige møder i
storkredsene forud for årsmødet, efter en vejledende urafstemning i de enkelte storkredse. Medlemmer, som ønsker at opstille
som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen i den eller de
storkreds(e) hvor de ønsker at opstille. Ved urafstemningen kan
hvert medlem maksimalt stemme på det antal spidskandidater,
der skal opstilles i storkredsen, besluttet af Hovedbestyrelsen.
Resultatet af urafstemningen bestemmer hvem der inviteres til
stormøderne som kandidater. Til stormøderne inviteres det antal spidskandidater der skal vælges plus 2.
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59

62

74

Stk. 5. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedslistens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og
regionsgrænser.

18
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Stk. 3. I tilfælde af at en spidskandidat ikke kan eller vil opstille
samt i tilfælde af eksklusion kan hovedbestyrelsen vælge en ny
kandidat frem til næste årsmøde.

Årsmøde 2021

Stk. 2. Hvis en kandidat inviteres til stormøder i flere storkredse
er det op til kandidaten at vurdere hvor vedkomne ønsker at
deltage. Man kan kun deltage som kandidat på ét opstillende
stormøde.
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Stk. 3. Stormøderne indkaldes af Regionsbestyrelsen i den pågældende storkreds. Alle afdelinger inviteres til at deltage med
et antal delegerede, efter samme regler som ved årsmødet (§7
stk 2 og 3). De delegerede får rejserefusion til stormødet. På
stormødet præsenteres de kandidater der ønsker at opstille i
storkredsen. De delegerede har herefter mulighed for gennem
debat med og mellem kandidaterne at bestemme hvem de ønsker at stemme på. Afstemningen på stormødet afgør placeringen på listen.
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Valg af øvrige kandidater
Stk. 4. Valg af øvrige kandidater kan ske enten ved stormødet,
eller ved et efterfølgende møde i regionen. Regionsbestyrelserne
er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne samt invitere de kandidater der ikke opnåede at blive
inviteret til valget om spidskandidatur, og for at sikre afholdelsen af møderne. Valget af øvrige kandidater skal være gennemført senest 1. september.
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Stk. 5. 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. Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald træffe de
nødvendige beslutninger.
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1
2
3

Stk. 6. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedslistens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og
regionsgrænser

4
5

Begrundelse:

6

Vi stiller dette forslag for at fremme en åben og demokratisk
proces med debat i Enhedslisten af hvem vi vil have som kandidater til Folketingsvalg. Der findes forskellige politiske opfattelser af mange spørgsmål i vores parti og det er helt naturligt og i
orden, ikke mindst når vores parti vokser og udbreder sig i hele
landet. Det er derfor vigtigt at disse forskellige opfattelser kommer åbent frem i en fair diskussion, også når vi vælger kandidater. Vi har også brug for at organisere håndplukning af kandidater fra de grupper vi særligt gerne vi have repræsenteret: arbejdere, kvinder, unge, etniske minoriteter osv. så det ikke er op til
hver enkelt at bane sig vej til toppen. Og denne håndplukning
sker bedst i lokale miljøer i storkredsene.Her kender man ofte
bedre nye kandidatemner med potentiale, som endnu ikke er
kendt i medierne og den store Enhedsliste offentlighed.
Urafstemningen på landsplan og efterfølgende prioriteringer
og endelig opstilling på Årsmøde fungerede hensigtsmæssigt, da
vi var et lille parti. Denne metode hjalp os til at få markante
personer med politisk tyngde i partiet stillet op i kampen mod
spærregrænsen. Med vores vækst og forsøg på at vinde udbredelse over hele landet og få flere kandidater frem med lokal forankring både geografisk og i forskellige sociale, kulturelle og etniske miljøer, bliver det imidlertid nu mere og mere vigtigt at
kandidaterne på en eller anden måde har gjort sig fortjente
blandt deres partikammerater til opstilling og er kendt i et område, så det ikke bliver ren medie markedsføring og efterfølgende netværks manøvrer i sidste øjeblik på årsmødet, som afgør hvem det kommer øverst på listen. Dels fordi vi har brug for
at fremme en demokratisk og åben proces med diskussion af
hvem vi vil have som kandidater, og dels fordi vi har brug for de
delegeredes fulde opmærksomhed til dagsordenen på årsmødet, hvilket forstyrres af at de går til og fra for at deltage i diverse ikke altid gennemsigtige gruppe- og netværksmøder for at
fremme deres kandidaters placering på den endelige liste.
Der er ikke noget galt i at grupper af partimedlemmer arbejder sammen om at få en bestemt kandidat op på listen, men vi
synes at det skal ske mere åbent og med mulighed for debat
mellem forskellige synspunkter og personer, som ønsker at blive
stillet op. Desuden vurderer vi at lokale møder i storkredsene vil
tiltrække større og mere stabil deltagelse, når det bliver kendt
at disse møder faktisk får afgørende indflydelse på, hvem der
bliver valgt til Folketinget.
Endelig synes vi det vil være hensigtsmæssigt om andre dele
af landet end København i højere grad lyser op på Enhedslistens
politiske landkort, både når det gælder kandidaternes tilhørsforhold og som de steder, hvor vigtige møder og valg finder sted.
Opstillingsmøder i alle storkredse vil skabe sådanne fokuspunkter overalt i landet, hvor Enhedslisten vil markere sig, både indadtil i partiet og i den brede offentlighed.
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Stillet af: Jørgen Colding-Jørgensen (Amager Øst)

5.18 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 10 STK. 1

61

Efter “Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater,
tilmelder sig urafstemningen.” Tilføjes: Det skal fremgå af opstillingen, hvis kandidaten ikke stiller sig til rådighed for alle valgkredse.
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Begrundelse:

67

Det har tidligere givet udfordringer for kandidatudvalget, at
kandidater efter offentliggørelse af urafstemningsresultatet, har
tilkendegivet at de kun vil opstilles i bestemte kredse. Ved at
bede kandidaterne tilkendegive dette i deres opstilling, giver
medlemmerne mulighed for at vurdere, om de vil stemme på en
kandidat med begrænset rådighed. Får kandidaten stadig et
godt resultat, ved udvalget at vedkommende har opbakning,
også selvom personen ikke stiller sig til rådighed alle steder.
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Stillet af: Marie Lassen (Århus Vest), Maja Bøje (Århus Nord), Lone
Degn (Århus Nord)
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5.19 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL § 10 STK. 2

81

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

94

Kandidatlisten har gennem årene givet anledning til store uenigheder, da alle - forståeligt nok -, ønsker at listen afspejler deres
holdninger. Det har dog aldrig været hensigten, at valg af folketingskandidater skulle foretages ud fra individuelle ønsker eller
holdninger. Derimod er opgaven, at sammensætte en folketingsgruppe, som bredest muligt afspejler de mennesker, den
skal repræsentere og arbejde for. F.eks. Ift. køn eller uddannelsesmæssig baggrund. Med dette ændringsforslag ønsker vi dels
at sikre, at det er objektive kriterier, som lægges til grund for
den endelige liste samt at spare årsmødet for unødige debatter,
som skaber mere splittelse en samling.
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Stillet af: Marie Lassen (Århus Vest), Maja Bøje (Århus Nord), Lone
Degn (Århus Nord)
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5.20 FORSLAG: OM VEDTÆGTSÆNDRING AF §10, STK.
4; VALG AF ØVRIGE KANDIDATER

111

Forslag #1 til vedtagelse af tilføjelse til procedure omkring valg
af øvrige kandidater til Folketinget: §10, stk. 4: Teksten slettes og
erstattes med følgende tekst (ændringer fra den eksisterende
tekst er markeret med rød);
Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for hver storkreds for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde
forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af møderne.
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5. Ændringsforslag til vedtægter
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Lokalafdelingerne modtager indbydelse til storkredsmøderne
seneste 1 måned før afholdelse. Lokalafdelingerne har indtil senest 14 dage før afholdelse af storkredsmøderne til at indsende
deres bud på kandidater. Herefter kan der ikke længere introduceres nye kandidater til valget af øvrige kandidater til folketinget. Er der efter mødet stadigvæk ubesatte kredse er storkredsen og Regionsbestyrelsen i fællesskab forpligtiget til at sikre, at
der er kandidater i alle opstillingskredse i deres område. Hver
storkreds skal afholde særskilt møde og senest 10 dage før afholdelse af storkredsmødet tilsendes de delegerede kandidatlisten, ud fra hvilken de på storkredsmødet skal vælge kandidaterne til kredsene i deres storkreds.
Alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende delegerede til mødet. Lokalafdelingerne herunder de delegerede skal
have mulighed for at indsende deres bud på en hel liste fra top
til bund blandt de indstillede kandidater. På storkredsmødet kan
der opstilles alternative og hele lister ved ønske fra én eller flere
delegerede. Der kan dog ikke introduceres nye kandidater, dvs.
kandidater, som ikke allerede er tilgængelige på den rundsendte
kandidatliste.
Kandidater der ønsker at opnå valg skal være til stede under
storkredsmøderne, så de kan præsentere sig selv, og motivere
deres ønske om opstilling til valg. Kandidater der udebliver fra
storkredsmødet uden værdig årsag (det er op til de stemmeberettigede delegerede at beslutte om der er værdig årsag eller ej)
er ikke længere opstillingsberettiget og skal fjernes fra listen
over kandidater forud for at afstemningen kan gå i gang.
Ved udarbejdelsen af den endelige kandidatliste skal der bestræbes en bred sammensætning af kandidater fx ift køn, geografisk spredning og lokal forankring, etnicitet og øvrige minoriteter samt uddannelsesmæssig baggrund.
Valget af kandidater sker som et valg mellem foreslåede hele
lister. Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige kandidatliste skal
vedtages med 2/3 af stemmerne. Opnår én af listerne allerede
dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig.
Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen af stemmeberettigede delegerede, om listen med størst
opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker,
er listen vedtaget og endelig.
Sker det ikke afholdes der endelig afstemning blandt de stemmeberettigede delegerede om de to kandidatlister med størst
opbakning. Den endelige kandidatliste over øvrige kandidater til
folketinget i storkredsen findes i så fald blandt de to kandidatlister med størst opbakning og ved simpelt stemmeflertal.
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. Forretningsudvalget påser
dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.
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Begrundelse:

for ændringen af vedtægten §10 stk. 4. Jeg har i en del år, efter55 hånden, deltaget som delegeret til valget af øvrige kandidater
56 for Københavns Storkreds og det har været en blandet ople57 velse, mildest talt, ikke mindst grundet en grundlæggende man58 gel på struktur i form af et præciseret regelsæt og klare ved59 tægter. Hvert møde i vores storkreds har været præget af usik60 kerhed og lettere forvirring, hvorfor der går alt for meget tid
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med at blive enige om, hvad der burde være givet på forhånd;
Spillereglerne .
Desuden har tilgangen omkring valget af kandidater været
forskellig fra gang til gang, både hvad angår hvordan og hvornår
kandidater opstilles og angående valg af metode til at finde
frem til et endeligt valgresultat. Man vil som delegeret gerne
have tid til at sætte sig ordentligt ind i de opstillede kandidater,
hvilket ikke er muligt, når navne trækkes op af hatten på selve
storkredsmødet. Når der så samtidigt ikke er en formel urafstemning med præsentation af kandidaten med billede og ordentlig motivering for opstillingen, bliver det på et forhastet og
ikke et videre sagligt grundlag valget træffes. Vi delegerede har
behov for at møde de kandidater, der ønsker at opstille.
Som valgforholdene er nu angående valg af øvrige kandidater
fungerer det ikke optimalt og vi kan bestemt få til at fungere
meget bedre ved hjælp af nogle mere klare og præciserede
vedtægter.
Jeg ved, at det går lettere til i nogle storkredse, så hvorfor i
det hele taget ændre på noget, hvis det kun er i enkelte kredse,
at der er udfordringer? Fordi retningslinjerne skal være klare for
os alle, så tingene forløber på en fair og ordentlig måde. Valg er
helt afgørende for et velfungerende demokrati, herunder også
vores medlemsdemokrati. En præcisering af vores vedtægter på
et område så vigtigt som om valg er en styrkelse af vores parti –
også organisatorisk set. Vi lever i 2021 og det må være på tide at
få en mere strømlinet metode til opstilling og valg af vores kandidater. Det kan vi, når det drejer sig om valg af Folketingskandidater. Det skal vi selvfølgelig også kunne, når det drejer sig om
valget af øvrige kandidater.
Obs! A) Jeg ønsker, at der stemmes om forslaget i sin helhed.
Såfremt det ikke kan stemmes igennem som sådan, B) at man
stemmer linje for linje, for at få så meget af forslaget stemt
igennem som muligt. Ligeledes længden mellem fristerne mulige
at rykke på, så længe der fastsættes frister for indbydelse, endelig tilmelding af kandidater samt for hvornår de delegerede
kan forvente at modtage listen, så de har en chance for at
sætte sig ordentligt ind i kandidaterne/listerne.
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Stillet af: Filip Breson (Tårnby-Dragør)
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5.21 FORSLAG: OM VEDTÆGTSÆNDRING AF §10, STK.
4; VALG AF ØVRIGE KANDIDATER

102

Forslag #2 til vedtagelse af tilføjelse til procedure omkring valg
af øvrige kandidater til Folketinget:
Såfremt at forslag #1 vedrørende proceduretilføjelse til §10
stk. 4 ikke bliver vedtaget på Årsmødet ønsker jeg at man stemmer om følgende, forslag #2;
”Årsmødet pålægger Hovedbestyrelsen at denne indtil næste
årsmøde arbejder videre med- og stiller et nyt gennemarbejdet
og revideret ændringsforslag til §10 stk. 4, der i store træk opfylder ønsket om at få nogle bedre arbejdsbetingelser, hvormed
man som delegeret skal træffe beslutning om valg af øvrige
kandidater ”.
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Stillet af: Filip Breson (Tårnby-Dragør)
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1

UDVALG OG NETVÆRK

2

5.23 FORSLAG: ÆNDRING AF ENHEDSLISTENS VEDTÆGTER VEDR. §16. UDVALG OG NETVÆRK

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

62
63

5.22 FORSLAG: VEDTÆGTERNES §16. UDVALG OG NETVÆRK
Rød skrift tilføjes
Stk. 1. Landsdækkende politiske udvalg og netværk kan oprettes
efter godkendelse i hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Udvalgene og netværkene udarbejder et kommissorium
for deres arbejde, som efterfølgende skal godkendes i hovedbestyrelsen. Enhedslistens udvalg og netværk udarbejder hvert år
en beretning til årsmødet.
Stk. 3. Udvalget/netværket organiserer sig, hvis det skønnes
nødvendigt med en koordinationsgruppe på 2-3 personer, der
tilrettelægger udvalgets/netværkets møder og koordinerer arbejdet mellem møderne. Der afholdes et årligt landsmøde i en
weekend eller på en helligdag, hvor man prioriterer og udstikker
hovedlinjerne for arbejdet i det kommende år.
Stk. 4. Medlemmer af Enhedslisten ydes rejserefusion til møder
i udvalg og netværk.
Stk. 5. Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er:
- at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale/lokale
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 generelt og programmatisk
som i.f.t. større udspil fra hovedbestyrelsen og folketingsgruppen,
- at informere Enhedslistens øvrige medlemmer,
- at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere
dele af Enhedslisten.
Stk. 6. Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil
samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og
netværk.
Stk. 7. Udvalg og netværk kan kun udtale sig i eget navn.
Stk. 8. Møder i udvalg og netværk er åbne og skal annonceres
for alle medlemmer af Enhedslisten. Dog kan hovedbestyrelsen
godkende, at udvalg og netværk, som organisere undertrykte
grupper, kan være lukket for andre end den pågældende
gruppe.
Interesserede, der ikke er medlem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i udvalg og netværk.

Stillet af
1 Stk. 1. Efter ”Landsdækkende poli- Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lystiske udvalg og netværk” tilføjes
holm Jensen (Roskilde),
”for Enhedslistens medlemmer”
Vibeke Syppli
Begrundelse: Udvalgene er for
(Faaborg-Midtfyn), Else
medlemmerne.
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)
2a Stk. 2. Efter ”Udvalgene og netvær- Charlotte Valløe (Skankene udarbejder et kommissorium derborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
for deres arbejde, som efterfølgende skal godkendes i hovedbe- Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
styrelsen.” tilføjes:
Mikél (Århus Øst) og
”Kommissoriet publiceres på påJohn Koldegaard (Magældende udvalgs hhv. faglige
nagua), Mads Lundwall
netværks side på hjemmesiden.”
(Nørrebro)
Begrundelse: mange udvalg har

ikke noget kommissorium.
2b Der tilføjes derfor også: ”Udvalg og
netværk uden kommissorium skal
senest have udarbejdet og godkendt et kommissorium inden årsmødet i 2022. Udvalg og netværk
uden kommissorium slettes herefter.”
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Stillet af: Lone Degn (Århus Nord), Marie Lassen (Århus Vest), Sinem
Demir (Nordvest), Anne Hegelund (Århus Vest), Sarah Nørris (Esbjerg),
Marianne Mose (Tønder), Tina Vejby (Halsnæs), Sarah Mathiesen (Vanløse), Amalie Andersen (Århus Syd), Lea Fadakar (Valby), Laura Bryhl
(Århus Syd), Hanna-Louise Schou Nielsen (Århus Vest), Sidsel Stoustrup
(Nordvest), Saime Bilen Inanc (Ballerup), Victoria Velasquez (Vesterbro), Runa Friis Hansen (Brønderslev), Linda Nørgaard (Thy-Mors),
Trine Simmel (Valby), Laura Kofod (Bornholm), Jeanette Kusk (Århus
syd), Marianne Rohde (Frederiksberg), Maria Sloth (Fredericia), Thea
Lyngklip Kjeldgaard (Amager Vest), Christina Celeste Nielsen (Blågård), Heidbra Jonsdottir (Favrskov), Lisa Eltved Bekskov Hansen (Aalborg), Bodil Rasmussen (Fredensborg), Lærke Aagaard (Nordvest),
Frida Groth (Amager Øst), Bodil Kvistgaard Olsen (Favrskov), Gitte
Hesselmann (Amager Øst), Marianne Thorius Ruskjær (Odense), Anja
Lundtoft Thomsen (Frederiksberg), Maria Sofie Petersen (Nordvest),
Kirsten Sjøstrøm (Vesterbro), Stinna Gammelgaard (Nordvest), Elsebeth Frederiksen (Århus Vest), Ezra Thomsen (Aalborg), Mette Fink
(Amager Vest)

4

Stk. 3. Efter ”Udvalget/netværket
organiserer sig, hvis det skønnes
nødvendigt med en koordinationsgruppe på 2-3 personer” tilføjes: ”og en kontaktperson, der
vælges på udvalgets/netværkets
årsmøde. Den”
Begrundelse: Kontaktperson og
koordinationsgrupper skal være
demokratisk valgt med evt. mindretalsbeskyttelse.
Stk. 3. Efter ”Der afholdes et årligt
landsmøde” tilføjes ”en aften”
Begrundelse: Årsmødet behøver
ikke nødvendigvis vare meget
længe eller være fysisk.

Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)
Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)
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Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)
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8

Stk. 4. Efter ”Medlemmer af Enhedslisten ydes rejserefusion til
møder i udvalg og netværk” tilføjes ”, ligesom det skal sikres, at
medlemmer kan deltage på en
virtuel platform.”
Begrundelse: Med pandemien har
det vist sig, at medlemmer, der
ikke bor i Storkøbenhavn, i højere
grad deltager i zoommøder. Vi har
lært at bruge platformen, og det
skal vi fortsætte med.
Stk. 5. Efter ”Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er:”
Slettes ” - at sikre, at der så vidt
muligt er fungerende regionale
underudvalg så mange steder i
landet som muligt.” i stedet indsættes efter ”at stille forslag om
aktiviteter, der kan inddrage bredere dele af Enhedslisten.” flg.: ”at
arbejde for, at der er fungerende
regionale underudvalg så mange
steder i landet som muligt.”
Begrundelse: Det kan være hensigtsmæssigt for nogle udvalg
men ikke alle. Det er derfor ikke
udvalg/netværks primære opgave
og skal ikke stå først.
Stk. 8. Efter ”Møder i udvalg og
netværk er åbne og skal annonceres så vidt muligt for alle medlemmer af Enhedslisten” tilføjes: ”som
minimum på hjemmesiden, i OrganisationsNyt og i Rød/Grøn”.
Begrundelse: Det giver ikke mening at skrive, det skal annonceres, hvis man ikke skriver hvor.
Efter: ”Interesserede, der ikke er
medlem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i udvalg og netværk” tilføjes ”om konkrete sager/initiativer, såfremt der
er enighed i udvalget og det ikke
afføder problemer for medlemmerne. Dette tages op løbende
efter behov.”
Begrundelse: Aktuelt tænkes her
på underudvalg til Internationalt
Udvalg, hvor evt. eksilerede eller
medlemmer i solidaritetsbevægelserne kan komme i klemme.

Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)

Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)

Forslag til appendix.
Skabelon til kommissorium
Kommissorium for Enhedslistens ______________

61
62
63
64

Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af Enhedslistens principprogram og vedtagelser

65
66
67

Formål:
Enhedslistens _____________________ har til formål at
- udvikle og fremme Enhedslistens _________________profil og
politik
- understøtte Enhedslistens medlemmer i Folketinget og kommunal-/regionsrådene
- stå til rådighed med input for Enhedslistens medlemmer og lokalafdelinger, HB og årsmøde
- støtte/samarbejde med NGO’ere, græsrodsinitiativer, rådgivninger m.v., hvis arbejde flugter med EL’s politik på temaer inden
for ________________s fokus

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

___________________ vil arbejde med at indsamle, formidle,
dele og udvikle viden på områder som
___________________________.
Desuden vil ___________________ have opmærksomhed på EL’s
kommunikation ift. medier, så EL fremstår synligt og klart på
_______________ område.

80
81
82
83
84
85
86

Fokus:
Der vil være fokus på _______________________________

87
88
89

Charlotte Valløe (Skanderborg), Susanne Lysholm Jensen (Roskilde),
Vibeke Syppli
(Faaborg-Midtfyn), Else
Mikél (Århus Øst) og
John Koldegaard (Managua), Mads Lundwall
(Nørrebro)
Charlotte Valløe (Skanderborg)

Formalia:
1. På ___________________s årsmøde nedsættes en koordineringsgruppe, og der vælges en kontaktperson. Kontaktpersonen
må ikke være den samme person mere end to år i træk. Personen må opstille igen efter et år som almindeligt medlem. Den
afgående koordineringsgruppe afgiver beretning for året, der er
gået.

90
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94
95
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2. Koordineringsgruppen har ansvar for og indkaldelse og afholdelse af årsmøder og udvalgsmøder, herunder annoncering i EL,
udsendelse af dagsorden, referat og bilag samt at forestå den
interne kommunikation mellem møderne og kommunikationen
med partiet.

98
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Kontaktperson: ________________(navn, mail/tlf)
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1

ROTATIONSORDNING

2
3
4

5.24 FORSLAG: LIGESTILLING AF ROTATIONSREGEL

Dette forslag betyder at rotationsperioden for folketingsmed6 lemmer bliver maksimalt lige under 11 år, i stedet for de nuvæ7 rende max. 12 år. Dermed kommer vi tættere på en ligestilling
8 mellem folketingsmedlemmerne og de andre som er omfattet af
9 vores rotationsregler (borgmestre, rådmænd, medlemmer af
10 EU-parlamentet, ansatte osv.) som alle har rotationsperioder på
11 mellem 8 og 10 år.
I vedtægterne ændres: I paragraf 18, stk. 3 slettes: ”opstille til
12
13 urafstemningen ved årsmødet” og erstattes af ”opstilles til folke14 tingsvalg”, således at sætningen lyder: ”Stk. 3. Medlemmer af fol15 ketinget kan ikke opstilles til folketingsvalg efter deres syvende
16 år i Folketinget.”
På samme måde slettes i stk. 5 ”opstille til urafstemningen ved
17
18 årsmødet” og erstattes af ”opstilles til EU-parlamentsvalget”.
5

19
20

Begrundelse:

Der er to årsager til at stille dette forslag. Den ene er at hoved22 bestyrelsen har stillet forslag om at vi holder årsmøde (og der23 med vælger folketingskandidater) hvert andet år, i stedet for
24 hvert år. Hvis dette vedtages, risikerer det at udvande vores ro25 tationsregel, hvis vi ikke tager højde for det i vedtægterne.
26 Den anden årsag er at de nuværende vedtægter betyder at fol27 ketingsmedlemmer kan blive på posten i op til 12 år, mens vores
28 andre rotationsregler ligger på enten 8 år (borgmestre og råd29 mænd) eller 10 år (ansatte, medlemmer af EU-parlamentet og
30 folk med kombinationer af forskellige hverv). For HB-medlemmer
31 er perioden helt nede på 7 år. Med dette forslag vil folketings32 medlemmer kunne sidde på posten i maksimalt lige under 11 år
33 i træk, mens den normale periode vil ligge et sted mellem 8 og
34 10 år (afhængig af hvornår valgene falder). Det harmonerer
35 bedre med vores øvrige rotationsregler. Med dette forslag kom36 mer vi således tættere på en ligestilling mellem de forskellige
37 medlemmer der er omfattet af vores rotationsregler.
21

38
39

Hvis man er medlem af Folketinget eller EU-parlamentet eller
fuldtidsansat lokalpolitiker kan man dog blive valgperiode ud.
Ved opstilling til urafstemning for spidskandidater til Folketinget
og EU-parlamentet kan man dog kun opstille hvis man ikke har
været medlem af Folketinget og/eller EU-parlamentet og/eller
været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i mere
end elleve år.

61
62
63
64
65
66
67
68

Begrundelse:

69

Rotation på vores politiske poster er en god ide. Den er sammen
med vores demokratiske processer omkring opstilling af kandidater Folketing og kommunalbestyrelser - med til at sikre, at
Enhedslistens fuldtidsansatte politikere ikke udvikler sig til levebrødspolitikere. Rotationsordning er med til at sikre, at nye talenter kan komme til.
Den nuværende rotationsordning er imidlertid for kort. Det
tager faktisk lang tid at sætte sig ind i arbejdet som medlem af
Folketinget eller som borgmester eller rådmand i en kommune.
Med til dette arbejde hører også at blive et kendt ansigt i offentligheden - og dermed et effektivt talerør for Enhedslisten og
for bevægelserne over for på ”systemet” og pressen.

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Stillet af: Niels Erik Danielsen (Kalundborg)

83
84
85

5.26 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNES § 18. ROTATIONSORDNING

86

Stk. 6. Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års
varighed.
Stykket udgår, og stk. 7. konsekvensrettes således:
Stk. 7. Ved en kombination mellem stk. 3, 4, eller 5, således at
man både har perioder, hvor man har været medlem af folketinget og/eller af EU-parlamentet og/eller været fuldtidsansat
lokalpolitiker eller både har været medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker
kan man højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem
eller EU-parlamentsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10
år indenfor en 12 års periode.

88

Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg)
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40

Begrundelse:

100

41

Rotationsordning for ansatte gør det helt umuligt at arbejde
med langsigtet kompetenceudvikling i vores organisation.
Det tager tid at lære organisationen at kende, og det tager
endnu længere tid at kunne være med til at udvikle den. Hvis vi
eksempelvis skal kunne uddanne leder af landskontoret og vores økonomi fra organisationen er en 10 årig begrænsning af
ansættelse en forhindring.

101

42
43

5.25 FORSLAG: ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE § 18 ROTATIONSORDNING

Stk. 3 ændres til:
45 Medlemmer af Folketinget kan ikke opstille til urafstemningen
46 ved årsmødet efter deres elvte år i Folketinget.
47 Stk. 4 ændres til:
48 Medlemmer af EU-parlamentet kan ikke opstille til urafstemnin49 gen ved årsmødet efter deres elvte år i EU-parlamentet.
50 Stk. 5 ændres til:
51 Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre kan ikke genop52 stille til hvervet efter tre fireårsperioder.
53 Stk. 7 ændres til:
54 Ved en kombination mellem stk. 3, 4, 5 eller 6 således at man
55 både har perioder, hvor man har været fastansat og perioder
56 hvor man har været medlem af Folketinget og/eller af EU-par57 lamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker kan man
58 højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem eller
59 EU-parlamentsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 14 år
60 inden for en 16 års periode.

44
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Stillet af:Benny Dall (Kolding)
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5.27 FORSLAG: OM TILPASNING AF ROTATIONSORDNINGEN (VEDTÆGTERNE §18)

112

§18. ROTATIONSORDNING
Stk. 3 ændres til: Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til
urafstemningen ved årsmødet efter deres elvte år i Folketinget.
Stk. 4 ændres til: Medlemmer af EU-parlamentet kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres elvte år i
EU-parlamentet.
Stk. 5 ændres til: Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgme-

114
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1

Begrundelse:

61

2

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

62

stre, kan ikke genopstille til hvervet efter tre fireårsperioder.
Stk. 7 ændres til: Ved en kombination mellem stk. 3, 4, 5 eller 6,
3 således at man både har perioder, hvor man har været fastan4 sat og perioder, hvor man har været medlem af folketinget og/
5 eller af EU-parlamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpoliti6 ker kan man højst sammenlagt være ansat eller folketingsmed7 lem eller EU-parlamentsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker
8 i 14 år indenfor en 16 års periode.
Hvis man er medlem af folketinget eller EU-parlamentet eller
9
10 fuldtidsansat lokalpolitiker, kan man dog blive valgperioden ud.
Ved opstilling til urafstemning for spidskandidater til folketin11
12 get og EU-parlamentet kan man dog kun opstille, hvis man ikke
13 har været medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet og/
14 eller været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i
15 mere end elleve år.
16
17

Begrundelse:

Rotation på vores politiske poster er en god idé. Den er - sam19 men med vores demokratiske processer omkring opstilling af
20 kandidater til Folketing og kommunalbestyrelser – med til at
21 sikre, at Enhedslistens fuldtidsansatte politikere ikke udvikler sig
22 til levebrødspolitikere. Rotationsordningen er med til at sikre, at
23 nye talenter kan komme til.
Den nuværende rotationsordning er imidlertid for kort. Det
24
25 tager faktisk lang tid at sætte sig ind i arbejdet som medlem af
26 Folketinget eller som borgmester eller rådmand i en kommune.
27 Med til dette arbejde hører også at blive et kendt ansigt i of28 fentligheden – og dermed et effektivt talerør for Enhedslisten og
29 for bevægelserne over for ”systemet” og pressen.
Som rotationsordningen er nu, udvikler vi nye dygtige og af30
31 holdte politikere – for derefter i rask tempo at smide dem ud
32 igen. Vi får slet ikke tilstrækkeligt udbytte af den viden og erfa33 ring og det netværk og de ”forbindelser”, som vores politikere
34 opbygger gennem flere år.
Problemet er måske særligt stort i folketingsgruppen i al al35
36 mindelighed – for posten som politisk ordfører i særdeleshed.
37 Som ordningen er nu, vil den politiske ordfører typisk kun kunne
38 repræsentere Enhedslisten ved ét valg. Herefter skal en ny væl39 ges, vinde genkendelighed og respekt i befolkningen. Det er spild
40 af politisk kapital og goodwill.
Derfor disse forslag til tilpasning af rotationsordningen. Det
41
42 betyder, at folketingsmedlemmer kan sidde i tre fulde valgperio43 der (12 år) – i nogle tilfælde mere, hvis et folketingsvalg falder
44 ”uheldigt” i forhold til vores årsmøde (som i 2015 og 2019) eller et
45 valg bliver udskrevet i utide. For borgmestre/rådmænd betyder
46 det, at de ligeledes kan bestride posten i tre valgperioder (12 år).
47 Naturligvis under forudsætning af, at alle de pågældende får
48 medlemmernes opbakning ved urafstemningen.
18

49
50

Stillet af: Henning Hyllested (Esbjerg)
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PARTISKAT OG ØKONOMI

55
56
57
58
59
60
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5.28 FORSLAG: I §19 STK 1., 2. OG 3. INDSÆTTES EFTER
PARENTESERNE
„Ved indtægt forstås både vederlaget og andre personlige indtægter i forbindelse med hvervet.“

Årsmøde 2021
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Det fulde overblik er her: http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-tjener-et-medlem-af-europa-parlamentet
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Her: https://www.ft.dk/da/medlemmer/medlemmernesvilkaar#E29E1237E3E540CE8BE676F62762D619

89
90
91

Og her: https://org.enhedslisten.dk/om-enhedslisten/partiskat

92
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Stillet af: Peter Saxtrup Nielsen (Århus Vest), Lasse Olsen (Aalborg)
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5.29 FORSLAG: PARTISKAT

97

§ 19, stk. 5 opdeles i to, så den sidste del bliver til et nyt stykke 6
(og det eksisterende stk. 6 bliver så stk. 7), der kommer til at lyde
således:
Stk. 5: ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger henholdsvis Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del.
Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for
partiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om
de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i
særlige situationer. Aftaler om evt. frikøb eller reduktion i partiskat aftales lokalt på baggrund af hovedbestyrelsens retningslinjer og aftalerne sendes til forretningsudvalget. I tilfælde af
uenighed eller væsentlig uoverensstemmelse med retningslinjerne, træffer forretningsudvalget afgørelse, efter at have hørt
de relevante parter.
Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres
underskrift til at udtræde af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at
overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat.” (Der indsættes link til Hovedbestyrelsens retningslinjer).
Nyt stk. 6: “Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af ind-
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5. Ændringsforslag til vedtægter

tægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd,
nævn, bestyrelser, mv.), hvortil Enhedslisten udpeger repræsen3 tanter. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, beta4 les ikke partiskat af denne del. Der kan i særlige tilfælde god5 kendes en reduktion i partiskatten. Partiskatten tilfalder den or6 ganisation i partiet, der har udpeget den pågældende. De sam7 lede indtægter fra denne type hverv må dog ikke overstige par8 tilønnen. Fuldtidspolitikere der udpeges til andre lønnede hverv,
9 betaler således hele honoraret for de yderligere hverv i parti10 skat.”
1

2

11
12

Begrundelse:

Forslaget skal tydeliggøre regler om partiskat. Og indføre den
14 ændring, at forretningsudvalget kun skal inddrages i sager, hvis
15 der er uenighed eller væsentlig uoverensstemmelse med hoved16 bestyrelsens retningslinjer.
17 Hovedbestyrelsen har i august 2020 vedtaget nye retningslinjer.
18
Desuden præciseres det, at der skal betales partiskat af alle
19 hver, hvor man er udpeget af Enhedslisten.
13

20
21

Stillet af: Hovedbestyrelsen

22
23
24

5.30 FORSLAG: §19. PARTISKAT OG ØKONOMI STK 5

Det med rødt er ændringer.
26 Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer
27 betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lo28 kalafdelinger hhv. Enhedslistens regionale organisation. Det en29 kelte medlem af kommunal/regionsråd kan modtage månedligt
30 nedslag i partiskat på max 3.000 kr, gældende for hele den
31 valgte periode, ved at ansøge den respektive lokale bestyrelse.
32 Endvidere kan der søges om tilskud til konkrete udgifter i forbin33 delse med erhvervet. Afgørelser kan indklages til FU, som tager
34 endelig beslutning. Hvorvidt det enkelte medlem af kommunal/
35 regionsråd bruger pengene til frikøb eller ej, er den enkeltes be36 slutning. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med
37 deres underskrift til at udlevere dokumentation for vederlag fra
38 kommunale/regions poster, bestyrelsesposter mm og udtræde
39 af kommunalbestyrelsen/regionsbestyrelsen i tilfælde af parti40 skift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte
41 bestemmelser om partiskat. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i
42 partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilfor43 ordnede, råd og nævn), hvortil Enhedslisten udpeger repræsen44 tanter. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har
45 opstillet den/de valgte. (Resten af den gamle ordlyden slettes)
25

46
47

Begrundelse:

Dette er ment som en forenkling, da det er min erfaring som af49 delingskasserer/revisor, at der er betydelige problemer med at
50 få dokumentation for faktiske indtægter og eventuelle faktisk
51 tab af almindelig arbejdsindtægt ved frikøb, dvs, huske at med52 dele, hvis man bliver arbejdsløs eller pensionist. Der er større
53 gennemsigtighed i beslutningerne, hvis de tages lokalt.
Der bruges uhensigtsmæssig meget energi på indhentning af
54
55 oplysninger/mistro, denne energi kunne i stedet bruges på poli56 tisk arbejde. Der er ingen tvivl om, at vores partifæller i kommu57 nale/regionale råd, laver et stort stykke arbejde, og derfor mu58 ligheden for nedsættelse af partiskat med op til 3.000 kr. Dette
59 beløb kan også sættes til 2.000kr og partiskatten til ¼. Der er
60 mange løsningsmodeller.

48

Jeg har med vilje ikke kastet mig ud i folketingsmedlemmernes
partiskat, det har jeg ingen erfaring med.
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Stillet af: Poul Eck Sørensen, Niels Christian Petersen, Bodil Elisabeth
Vibeke, Mette Bruun, Esben Gustavussen og Lisbet Skou (alle fra Esbjerg/Fanø)
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5.31 FORSLAG: OM REVISION

69

Ændring af § 19, hvor overskriften der nu er før stk. 7, flyttes op
før stk. 6.
Der ændres i stk. 6, 7 og 8, der tilføjes nyt stk. 9, og en sætning
fra stk. 7, flyttes ned til nyt stk. 10:
Økonomi og hæftelse
stk. 6 Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen offentliggøres, således at enhver kan se, hvad de modtagne midler er anvendt til.
Stk. 7. Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen revideres af statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med de love og regler, der gælder for de forskellige dele af Enhedslistens virke.
Der skal skiftes revisionsselskab mindst hvert 10. år.
Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer, der skal være af
hvert sit køn. Såfremt der kun er kandidater af samme køn vælges dog to af samme køn.
Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til interne revisorer.
De interne revisorer har til opgave kritisk at gennemgå om
ressourceforbruget i Enhedslistens landsorganisation afspejler
årsmødevedtagelser mv.
De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen
drift.
De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden
HB vedtager sin beretning.
De aflægger desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang.
regnskab og Enhedslistens økonomi.
Stk. 9. Der offentliggøres hvert år en let forståelig oversigt for
henholdsvis Landsorganisationen, Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen over hvordan ressourcerne er anvendt i det
foregående regnskabsår. Herunder også hovedtal for anvendelse
af lønmidler opdelt på hovedområder.
Stk. 10 For Enhedslisten hæfter alene dens formue.”
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Begrundelse:

104

Det kommer til at fremgå klart, at regnskaberne for såvel landsorganisationen som Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen offentliggøres (hvilket de i øvrigt altid har været, da det er
lovpligtigt pga offentlig støtte).
Bestemmelsen om interne revisorer udbygges, så det bliver tydeligere, hvad deres opgave er, da der har været uklarhed om,
hvorvidt deres opgave er den samme som de eksterne revisorers, dvs at gennemgå bilag mv., eller om deres opgave er at
være en kritisk revision, der skal se på om ressourcerne bruges
fornuftigt og i overensstemmelse med årsmødebeslutninger.
Der tilføjes en ny bestemmelse om en letforståelig oversigt over
ressourceforbruget.
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Stillet af: Hovedbestyrelsen
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14
15
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17
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5.32 FORSLAG: ÆNDRINGSFORSLAG TIL PARTISKAT OG
ØKONOMI
Ændringsforslag; §19 stk. 6 ændres til: Enhedslistens regnskaber
fra såvel landsorganisation, folketingsgruppe, som EU-parlament skal offentliggøres, således at enhver kan se, hvad pengene er blevet brugt til.
(Nuværende formulering: Stk. 6 Folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen sikrer at deres regnskaber offentliggøres, således
at enhver kan se, hvad de modtagne midler er anvendt til.)
Ændringsforslag: §19 stk. 7 ændres til: Enhedslistens regnskaber
(Landsorganisationens, Folketingsgruppens, EU-parlamentets-gruppens) revideres dels af årsmødevalgte interne revisorer,
dels af ekstern revision, hvor revisionsselskaberne udskiftes
mindst hvert 10 år. For Enhedslistens landsorganisation hæfter
alene dens formue.
(Nuværende formulering: Stk. 7. Enhedslistens regnskab revideres dels af årsmødevalgte interne revisorer, dels af en ekstern
revision, hvor revisionsselskabet udskiftes mindst hvert 10 år. For
Enhedslisten hæfter alene dens formue.)
Ændringsforslag: §19 stk 8 ændres til Stk. 8. Årsmødet vælger 2
interne revisorer. En af hvert køn. De interne revisorer kommenterer årsregnskaberne til HB, inden HB vedtager sin beretning. De
aflægger desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskaberne og Enhedslistens samlede økonomi (Landsorganisationens, Folketingsgruppens, EU-parlamentets-gruppens). Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan
ikke vælges til interne revisorer. De interne revisorer kan tage
økonomiske sager op af egen drift.
(Nuværende formulering: Stk. 8. Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn. De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager sin beretning. De aflægger
desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til interne revisorer. De
interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift.)
Ny §19 stk. 9. Som led i regnskabsaflæggelsen skal der leveres
en oversigt over, hvad de anvendte lønmidler og dermed den
anvendte arbejdstid er blevet brugt på. Dette gælder i såvel
landsorganisation som i forhold til de ansatte i Folketingsgruppe
og EU-parlaments-gruppe.

41
42

Begrundelse:

På årsmødet 2019 kom det frem, at vores revisorer var blevet
44 nægtet adgang til at revidere Folketingsgruppens regnskab. Som
45 begrundelse blev anført, at regnskabet allerede var revideret af
46 eksterne revisorer. Sønderup revisorer, der har stået for at revi47 dere Folketingsgruppens regnskab, skriver imidlertid selv i deres
48 bemærkninger til dette:”Vi henleder opmærksomheden på, at
49 regnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe Folketings50 gruppen til at overholde krav om regnskabsaflæggelse i ”Regler
51 om tilskud til Folketingsgrupperne af 2. oktober 2017”. Som følge
52 heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål”. (https://
53 www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/organisation/folketingets-ad54 ministration/folketingets-regnskaber/folketingets-gruppesto55 ette/gruppestoetteregnskaber_2018.ashx?la=da s.32) Og Sønde56 rup revisorer har ret i, at regnskabet er uegnet til andet formål.
57 En ting er nemlig hvorvidt Folketingsgruppens regnskab og for58 valtning af modtagne tilskud er i overensstemmelse med reg59 lerne (som de selvfølgelig indiskutabelt bør og skal være). Noget
60 andet er hvilke politiske prioriteringer denne anvendelse af mid43
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lerne er udtryk for – og om disse prioriteringer er i overensstemmelse med de prioriteringer, som partiet har fastlagt gennem
vedtagelser på Årsmøde og i HB?
I forhold til at besvare dette, er det regnskab man kan finde
og læse på nettet (via ovenstående link) ikke videre informativt.
Vi har derfor brug for, at også de interne revisorer reviderer Folketingsgruppens regnskab og vi har brug for regnskaber, som
gør det muligt mere konkret og detaljeret at se, hvad Folketingsgruppen anvender de økonomiske ressourcer på.
Uanset om vi taler om landsorganisation, Folketingsgruppe eller EU-parlament er det åbenlyst at en meget stor andel af Enhedslistens ressourcer anvendes på løn og dermed betaling for
arbejdstid. For at kunne tage stilling til partiets ressourceanvendelse er det derfor nødvendigt, at HB og årsmøde også får indsigt i, hvad den anvendte arbejdstid er anvendt på.
Forslagsstillerne er bevidste om, at Enhedslistens centrale
økonomi er delt op i tre kasser som skal holdes adskilte. Men en
oversigt over den samlede økonomi vil også kunne give indsigt i
om Enhedslistens forskellige dele komplementerer hinanden på
en optimal måde eller om der tværtom kan gives eksempler på
dobbeltarbejde og lignende.
Forslagene har således til hensigt at gøre Enhedslistens samlede økonomi mere gennemskuelig.
En gennemskuelig økonomi er en ufravigelig betingelse for et
velfungerende demokrati.
En gennemskuelig parti-økonomi er ligeledes en ufravigelig
betingelse for et velfungerende partidemokrati.
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Stillet af: Allan Krautwald (Svendborg), Birthe Lauridsen (Lolland), Erik
Andersen (Frederikssund), Erik Kempf (Odense), Gustav Nielsen
(Odense), Hans Jørgen Vad (Århus Vest), Helge Bo Jensen (Albertslund),
Jens Otto Madsen (Thy), Jeppe Milthers (Albertslund), Jo Falk Nielsen
(Århus Syd), Johan Juhl Thomsen (Vejle), Jon Toivo Hansen (Valby), Lars
Kaae (Kolding), Margit Kjeldgaard (Helsingør), Marianne Ruskjær
(Odense), Martin Mørch (Skive), Morten Pabst Petersen (Middelfart),
Niels Overgaard Hansen (Skive), Niels Rolskov (Køge), Peter Ussing (Rudersdal), Rasmus Lillelund Poulsen (Vanløse), Reza Javid (Odense), Susanne Flydtkjær (Aalborg), Tina Vejby (Halsnæs), Ulf V. Olsen (Odense)
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5.33 FORSLAG: § 19 NY STK. 7 PARTISKAT OG ØKONOMI

101

Partiets økonomi skal tjene til at smidiggøre medlemmernes
deltagelse i politikudvikling, debat og politiske aktiviteter. Afdelingerne modtager bloktilskud fra partiet centralt og åbne centrale udvalg tildeles rammetilskud når hovedbestyrelsen har
godkendt kommissorium og hvis udvalget aflægger årlig beretning.
Kommunikation mellem medlemmerne sikres af et medlemsblad med orientering fra HB, udvalg, afdelinger og folketingsgruppe samt med medlemsdebat. Bladet udkommer jævnligt
både på partiets hjemmeside og i en trykt udgave, indtil mindst
90 % af medlemmerne kan nøjes med digital kommunikation.
Der afholdes kurser og koordinerende møder i udvalg samt
besluttende møder med rejserefusion og beskeden forplejning.
Endeligt afholdes udgifter til administration, herunder ansatte
som servicerer udvalg, afdelinger, Hovedbestyrelse, m.m. Men
dette holdes på et minimum.
Landskontorets økonomi er adskilt fra de andre kasser i partiet, folketingsgruppens, Europamedlemmernes, og afdelingerne.
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5. Ændringsforslag til vedtægter

1

Begrundelse:

Det fremgår af vedtægterne at lønnede tillidsrepræsentanter i
3 partiet betaler partiskat, men ikke hvad der er formålet med
4 partiets økonomi. Dette vedtægtsforslag har derfor til hensigt
5 at forklare hvilke udgifter partiet bør afholde. Det fremgår også
6 at medlemsblad og udgifter til medlemsrelaterede udgifter prio7 riteres højere end administration.
Prioriteringen er nødvendigt for at sikre at partiet tjener med8
9 lemmernes fælles interesser og i mindre grad de ansattes inte10 resser. Det kan være nødvendigt at pointere dette fordi der er
11 opstået et misforhold mellem ansatte med relativt høje lønnin12 ger og attraktive arbejdsforhold og medlemmer ude i landet,
13 som arbejder gratis og ofte uden forudsætninger, for at holde
14 liv i partiet.
2

15
16
17
18
19
20

Stillet af: Margit Kjeldgaard (Helsingør), Martin Mørch (Skive), Freddy
Jensen (Århus Vest), Gert Møller (Århus Øst), Allan Krautwald (Svendborg), Tina Vejby (Halsnæs), Charlotte Valløe (Skanderborg), Lisbeth
Sand Pedersen (Randers), Jakob Lausch Krogh (Randers), Anders Pedersen (Randers), Lise Baastrup (Randers)
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DELTAGELSE OG STEMMEAFGIVELSE

25
26
27

5.34 FORSLAG: NY PARAGRAF 21

28

Deltagelse og stemmeafgivelse til møder i Enhedslisten kan enten ske ved fysisk fremmøde eller gennem en elektronisk kommunikationskanal.

29
30
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Begrundelse:

At være forhindret i at møde fysisk frem - fx på grund af syg34 dom, handicap eller børnepasning - skal ikke ekskludere parti35 ets medlemmer fra at deltage i den demokratiske proces. Derfor
36 skal det fremover være muligt at deltage via for eksempel en
37 Skype/Zoom-forbindelse. Vi ved at det oftest er folk med handi38 cap, langtidssyge, enlige forsørgere og folk med skiftende ar39 bejdstider der har svært ved at deltage i partiets aktiviteter,
40 grupper vi rigtigt gerne vil knytte tættere på partiets arbejde.
41 Derudover har vi set at det er muligt at afholde møder i En42 hedslisten, selv under en verdensomspændende pandemi. De
43 erfaringer skal vi bygge videre på.

reserveret 33 % af pladserne, rundet ned til nærmeste hele tal.
Hvis denne mindstekvotering træder i kraft, eller flere end to
køn er repræsenteret blandt de valgte, kan der højst vælges
50 % af et køn.”

45

Stillet af: Charlotte Lund (Vesterbro), Daniel Panduro (Frederiksberg)

46

5.35 FORSLAG OM KØNSKVOTERING

49

§7, stk. 3. om valg af delegerede til årsmødet:
„Dog er mindst 40 % af pladserne reserveret hvert køn. En afdeling kan dog vælge færre end 40 % af det ene køn, i fald der ikke
er kandidater nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger
med netop 3 delegerede erstattes 40 % dog med 33 %.“
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§ 8, stk. 7 om valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
”De 5 mænd og 5 kvinder med højst stemmetal, der ikke opnår
valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved
indsupplering i løbet af året følges samme princip for fordeling
mellem kvinder og mænd som ved valg til hovedbestyrelsen.”
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Foreslås ændret til:
”De 5 personer med højest stemmetal, der ikke opnår valg, fra
hver af de tre lister, indgår alle på en suppleantliste prioriteret
efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af året følges samme
princip for fordeling mellem de tre lister som ved valg til hovedbestyrelsen.”
§ 8, stk. 14 om valg til FU henviser til bestemmelsen for valg af
HB.
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§ 12, stk. 2 om valg til EU-parlamentet:
”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en
liste på 4 spidskandidater med to kvinder og to mænd vælges
på årsmødet.”
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48

51

63

72

Foreslås ændret til:
”Ved valg til hovedbestyrelsen opstilles 3 lister: En liste med de
mandlige kandidater, en liste med de kvindelige kandidater og
en liste med øvrige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres
stemmetal. Kandidater fra én liste kan højst opnå 60 % af pladserne. Hvis alle tre lister er repræsenteret blandt de valgte, reduceres de 60 % forholdsmæssigt med antallet af valgte på listen med laveste antal, dog aldrig mere end til 40 %. Det vil sige,
at hvis listen med færrest valgte har 1 valgt, så reduceres der fra
60% til 56%, ved 2 valgte reduceres til 52%, ved 3 til 48% og ved 4
til 44%. Hvis alle lister har 5 eller flere valgte, kan kandidater fra
én liste højst opnå 40% af pladserne. Hvis der ikke er kandidater
nok på én af listerne til at opfylde kønskvoteringen suppleres
op fra de andre lister.”

47

50

62

65

§8, stk. 6 om valg til Hovedbestyrelsen:
”Ved valg til hovedbestyrelsen skal hvert køn have mindst 10
pladser. Der opstilles 2 lister med henholdsvis de mandlige og
kvindelige kandidater. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal. Hvis der ikke er 10 kandidater på én af listerne suppleres
op fra den anden liste.”

33

44

61

54

Foreslås ændret til:
56 ”Dog må der højst vælges 60 % af ét køn. En afdeling kan dog
57 vælge flere end 60 % af det ene køn, i fald der ikke er kandida58 ter nok til at opfylde kønskvoteringen. I afdelinger med netop 3
59 delegerede erstattes 60 % med 67 %. Hvis flere end to køn er re60 præsenteret blandt kandidaterne er kvinder og mænd hver

Foreslås ændret til:
”Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en
liste på 4 spidskandidater med højst to af samme køn samt
med mindst én kvinde og én mand vælges på årsmødet.”
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§ 19, stk. 8 om valg af interne revisorer:
”Årsmødet vælger 2 interne revisorer. En af hvert køn.”
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55

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

1

Begrundelse:

Vedtægterne bliver kønsneutrale. Samtidig bevares en mindste3 kvotering for kvinder, hvilket var den oprindelige begrundelse for
4 at indføre kønskvotering. I forhold til valg til EU-parlamentet
5 foregår valget ligesom valg af folketingskandidater ved afstem6 ning mellem samlede lister. Valget foregår således ikke på
7 samme måde som ved valg af hovedbestyrelse. I forhold til valg
8 af delegerede i en afdeling vil forslaget have følgende betyd9 ning:
2

10
11

Stillet af: Hovedbestyrelsen

12

Delegeretvalg eksempel 1:
14 Hvis der skal vælges 3 delegerede i en afdeling og rækkefølgen
15 efter stemmetal er: mand, mand, non-binær, kvinde, så vil:
16 · de nuværende regler betyde valg af 2 mænd og 1 kvinde
17 Forklaring: De nuværende regler sikrer kvinderne 1 plads, når
18 der skal vælges 3. En kvinde vil derfor blive indkvoteret, mens
19 udkvoteringen går efter stemmetal og derfor her rammer den
20 non-binære person.
HBs forslag betyde valg af 1 mand, 1 non-binær og 1 kvinde
21
22 HBs forslag garanterer kvinder 1 plads (min 33 %), når der skal
23 vælges 3. En kvinde vil derfor blive indkvoteret. Samtidig falder
24 max-grænsen for personer af samme køn til 50%, i eksemplet
25 svarende til 1 plads, og derfor vil det være en mand, der bliver
26 udkvoteret, selvom den non-binære person har færre stemmer
27 end begge mænd.
13

28

Delegeretvalg eksempel 2:
30 Hvis rækkefølgen efter stemmetal er mand, non-binær, mand,
31 kvinde, så vil:
32 · de nuværende regler betyde valg af 1 mand, 1 non-binær og 1
kvinde
33
34 Forklaring: De nuværende regler sikrer kvinderne 1 plads, når
35 der skal vælges 3. En kvinde vil derfor blive indkvoteret, mens
36 udkvoteringen går efter stemmetal og derfor her rammer en
37 mand.
38 · HBs forslag betyde valg af 1 mand, 1 non-binær og 1 kvinde
39 HBs forslag garanterer kvinder 1 plads (min. 33 %), når der skal
40 vælges 3. En kvinde vil derfor blive indkvoteret. Samtidig falder
41 max-grænsen for personer af samme køn til 50%, i eksemplet
42 svarende til 1 plads, og derfor vil det være en mand, der bliver
43 udkvoteret. Her har 50%-grænsen ingen betydning, da det alli44 gevel er en mand, der ud fra stemmetal står til udkvotering.
29

45

Delegeretvalg eksempel 3:
47 Hvis der i en afdeling skal vælges 5 delegerede og rækkefølgen
48 efter stemmetal er mand, mand, kvinde, non-binær, mand,
49 kvinde, så vil:
50 · de nuværende regler give valg af 2 mænd, 2 kvinder og 1
non-binær
51
52 Forklaring: De nuværende regler garanterer kvinder 40%, her
53 svarende til 2 pladser. En kvinde bliver derfor indkvoteret. Ud54 kvoteringen sker alene efter stemmetal og rammer derfor her en
55 mand.
56 · HBs forslag give valg af 2 mænd, 2 kvinder og 1 non-binær
57 Forklaring: Der er flere end 2 køn blandt de valgte, og dermed
58 falder max-grænsen for personer af samme køn til 50%, her
59 svarende til 2. Det betyder, at en mand ryger ud, og den næste
60 ikke-mand på listen ryger ind, her en kvinde.
46
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Delegeretvalg eksempel 4:
Hvis rækkefølgen efter stemmetal er kvinde, mand, mand, mand,
non-binær, kvinde, så vil:
· de nuværende regler give valg af 3 mænd og 2 kvinder
Forklaring: De nuværende regler garanterer kvinder 40%, her
svarende til 2 pladser. En kvinde bliver derfor indkvoteret. Udkvoteringen sker alene efter stemmetal og rammer derfor her
den non-binære person.
· HBs forslag give valg af 2 mænd, 2 kvinder og 1 non-binær 5
Forklaring: Der er flere end 2 køn blandt de valgte, og dermed
falder max-grænsen for personer af samme køn til 50%, her
svarende til 2. Det betyder, at en mand ryger ud, og den næste
ikke-mand på listen ryger ind, her en kvinde.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Valg til HB eksempel 1:
Hvis de 25 med de højeste stemmetal er 15 mænd, 9 kvinder og
1 non-binær, så vil:
· de nuværende regler give valg af 15 mænd og 10 kvinder, hvis
den non-binære har færre stemmer end de 15 mænd. Og give
valg af 14 mænd, 10 kvinder og 1 non-binær, hvis den non-binære har flere stemmer end én eller flere af mændene
Forklaring: De nuværende regler garanterer plads til 10 mænd
og 10 kvinder. De resterende 5 pladser vil derfor gå efter stemmetal. I eksemplet her vil en non-binær derfor skulle have flere
stemmer end mindst én mand i top 25 for at komme ind.
· HBs forslag give valg af 14 mænd, 10 kvinder og 1 non-binær
Forklaring: Alle tre lister er repræsenteret blandt de valgte, og
derfor træder bestemmelsen om forholdsmæssig reduktion i
kraft. Listen med færrest valgte har 1 valgt, svarende til 4%, og
derfor reduceres den normale max-kvote på 60% eller 15 pladser til 56% eller 14 pladser. Dermed skiftes en mand ud med en
kvinde.
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Valg til HB eksempel 2:
Hvis de 25 med de højeste stemmetal er 15 mænd, 8 kvinder og
2 non-binære, så vil:
· de nuværende regler give valg til 13-15 mænd, 10 kvinder og
0-2 non-binære alt efter stemmetal til de non-binære i forhold til de mandlige kandidater
Forklaring: De nuværende regler garanterer plads til 10 mænd
og 10 kvinder. De resterende 5 pladser vil derfor gå efter stemmetal. I eksemplet her vil de non-binære personer derfor skulle
have flere stemmer end mindst én mand i top 25, for at den ene
kommer ind, og flere end mindst to mænd, for at de begge gør.
· HBs forslag give valg af 13 mænd, 10 kvinder og 2 non-binære
Forklaring: Alle tre lister er repræsenteret blandt de valgte, og
derfor træder bestemmelsen om forholdsmæssig reduktion i
kraft. Listen med færrest valgte har 2 valgte, svarende til 8%, og
derfor reduceres den normale max-kvote på 60% eller 15 pladser til 52% eller 13 pladser. Dermed skiftes to mænd ud med to
kvinder
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5.1 Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter

5.1 ÆNDRINGSFORSLAG TIL
ÆNDRINGSFORSLAG TIL
VEDTÆGTER

5.1.1
Ændringsforslag til forslag 5.2 om medlemsrettigheder.
Linje 71 til 76 (stk 4) ændres til:
Stk. 4. Medlemmerne bestemmer.
Et grundlæggende princip for Enhedslisten er, at lokalafdelinger,
udvalg og netværk er selvstændige og træffer politiske og organisatoriske beslutninger på deres eget område og i eget navn.
For at understøtte dette, er partiets centrale organer og sekretariater forpligtet til at assistere lokalafdelinger, udvalg og netværk på disses betingelser.
Det er ledelsens opgave at fordele de ansattes tid.

For det første mener jeg at retten til at deltage elektronisk skal
være en rettighed som alle medlemmer har, ikke kun de der ikke
kan få børnepasning, er syge eller har tilgængelighedsudfordringer. Et behov for at deltage elektronisk kan skyldes mange andre forhold, også forhold ens lokale bestyrelses ikke nødvendigvis behøver at skulle forholde sig til.
Jeg kan personligt godt huske de tidligere debatsider i medlemsbladet. Det var ikke noget man nødvendigvis blev klogere
eller mere aktivistisk af. Derfor tror jeg, at det ville være langt
bedre hvis vores medlemsblad inviterede vidende kammerater
til at diskutere vores politik i et ordentligt format i stedet for at
de sidste sider i medlemsbladet udviklede sig til en venstreorienteret version af Ekstra Bladets nationen.
Og slutteligt: Det kan virke kontraproduktivt hvis vores åbne
udvalg og netværk får ret til at komme med politiske udmeldinger der er i modstrid med partiets politik. De kan og skal være
gode fora for politikudvikling og skoling, men, vedtagelsen af
vores politik skal altså ske i vores demokratiske organer: årsmødet, hovedbestyrelsen og folketingsgruppen.
Stillet af: Daniel Panduro (Frederiksberg)

Begrundelse:

5.1.3

Præcisering af intentionen.

Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 5.13, ændring 1:

Stillet af: Anders Pedersen (Randers), Lise Baastrup (Randers), Helge Bo
Jensen (Albertslund), Lars Hansen (Indre Nørrebro-Røde Firkant)

5.1.2
Ændringsforslag til ændringsforslag 5.2 til vedtægterne:
Således at forslaget kommer til at se således ud:
FORSLAG: OM MEDLEMSRETTIGHEDER Som ny § 5 i vedtægterne
indsættes før den nuværende §5:
Medlemsrettigheder Medlemmer af Enhedslisten har individuelle og kollektive rettigheder som fremgår af vedtægterne.
Herunder: Stk. 1. Ret til deltagelse i alle møder i deres lokale og
regionale sammenhænge samt i landsdækkende netværk, udvalg og Hovedbestyrelsen. Hvis fysisk deltagelse ikke er mulig p.
g. a. manglende tilgængelighed, manglende børnepasning, sygdom – og for landsdækkende møder geografisk afstand skal der
etableres en elektronisk mulighed, hvis det ønskes. Medlemmer,
der har stemmeret ved fysisk fremmøde, har også stemmeret
ved elektronisk deltagelse.
Stk. 2. Ret til information. Alle medlemmer har adgang til referater og beslutningsgrundlag fra møder i partiet de kan deltage
i.
Stk. 3. Ret til debat. Alle medlemmer har ret til at få bragt debatindlæg efter nærmere retningslinjer besluttet af HB i medlemsblade og på elektroniske platforme
Stk. 4. Medlemmerne bestemmer. Medlemmer i lokalafdelinger, udvalg mv. træffer politiske og organisatoriske beslutninger
på deres område. Partiets centrale organer og sekretariater er
forpligtet til at assistere lokalafdelinger, udvalg og netværk på
disses betingelser.
Begrundelse:
Jeg er meget enig i intentionen med forslaget, men har tre vigtige ændringer jeg mener går forslaget endnu bedre:

“Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne
skal være tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens
hjemmeside.“
foreslås ændret til:
“Dagsordner, referater samt bilag fra møder i Hovedbestyrelsen
og Forretningsudvalget skal være tilgængelige for medlemmerne
på Enhedslistens hjemmeside.”

Begrundelse:
Jeg er enig i forslagets oprindelige intention om at skrive størst
mulig åbenhed ind i vedtægterne, og denne åbenhed bør selvfølgelig også omfatte Forretningsudvalget.
Stillet af: Lasse P. N. Olsen (Aalborg)

5.1.4
Ændringsforslag til 5.14
Som konsekvens af forslaget ændres følgende i paragraf 8, stk.
3:
”Højst 1/5 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af
fuldtidsrepræsentanter, og ansatte i Enhedslisten eller i tilknyttet virksomhed.”
Ændres til:
”Højst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af folketingsmedlemmer, medlemmer af EU-parlamentet og ansatte i
Enhedslisten eller tilknyttet virksomhed.”
Ændringen medfører følgende sproglige konsekvensrettelser i
bestemmelsen:
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Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem som fuldtidsrepræsentant for Enhedslisten i løbet af en hovedbestyrelsesperiode, således at vedkommende bliver omfattet af kvoten, skal
pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at mere end 1/5 3 af hovedbestyrelsens medlemmer dermed udgøres af ansatte eller fuldtidsrepræsentanter er omfattet af kvoten. Ansættes eller vælges
flere hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller valgte, som er nødvendigt for, at ansatte og fuldtidsrepræsentanter antallet af personer, som er omfattet af
kvoten, ikke udgør mere end 1/5 3 af det siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest
modtagne stemmer ved hovedbestyrelsesvalget på årsmødet.

Begrundelse:
Dette forslag vil betyde:
1) Ved at nedsætte kvoten fra 5 til 3 og samtidig indføre, at HB
kan frikøbe 2 FU-medlemmer på fuld tid, vil antallet af HB-medlemmer, der er en del af Enhedslistens partiapparat fortsat
være 5.
2) Kommunale fuldtidspolitikere vil ikke være omfattet af kvoten. Begrundelsen for dette er, at kommunale fuldtidspolitikere
ikke har deres daglige gang i Enhedslistens partiapparat. Det
gælder uanset, om de er valgt til en fuldtidspost, eller de er frikøbt af partiet til at være på fuldtid. I forvejen er kommunalpolitikere, som er delvist frikøbt, ikke omfattet af kvoten – også
selvom de er frikøbt på et niveau, der betyder, at de i praksis
arbejder fuld tid eller næsten fuld tid som lokalpolitikere.
Stillet af: Lisbeth Torfing, Horsens-Hedensted

5.1.5
Ændringsforslag til 5.14. Forretningsudvalg § 8, stk 12
Der tilføjes:
FU- medlemmer kan frikøbes/ aflønnes 7,4 timer ugentligt til opgaven.
FU-medlemmer med koordineringsansvar kan frikøbes/aflønnes
op til 12 timer ugentligt.
FU- medlemmer med transporttid udenfor Hovedstadsområdet
kan frikøbes/ aflønnes op til 12 timer ugentligt, hvis de ugentlige
møder holdes der.
De økonomiske midler hentes fra lønningskontoen for ansatte.
HB godkender fordelingen af frikøb/ aflønning af FU medlemmer.
Frikøb/aflønning gælder for FU-medlemmer, der ikke i forvejen
er politisk fuldtidslønnede i og af Enhedslisten ( FT, rådmænd,
borgmestre, ansatte, fuldtidsfrikøbte, ect).
De frikøbte timer for FU-medlemmer honoreres svarende til Enhedslisteløn.(gennemsnitslønnen for Metal Hovedstaden + 0,7%).
Ændringsforslaget træder i kraft efter konstituering af FU efter
ÅM.

Begrundelse:
At FU- medlemmer stilles lige ift at have tid til opgaven.
At FU bevarer en flad ledelsesstruktur.
At der er de samme frikøbsaftaler, som for kommunal/ regionsvalgte ( Retningslinjer for partiskat vedtaget af HB d 8/8 2020).
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At ændringsforslaget er billigere og reducerer antal ansatte mindre end hovedforslaget. ( Ansattekvoten i HB og FU forbliver
uændret).
Argumenter mod hovedforslaget:
At nogle ( 2) FU- medlemmer stilles i en anden position end de
andre ikke-frikøbte FU-medlemmer og dermed en risiko for en
ulig magtbalance.
At de 2 fuldtidslønnede ikke gælder som ansatte, selvom de er
fuldtidsbeskæftigede/ aflønnede. Det er en mærkværdig konstruktion,
At hovedforslaget koster 2x 445.670 kr i 2020 priser samt rejserefusion. I alt ca 1 million kr af partikassen.
Stillet af: Grethe Fyrstenberg Laursen ( Horsens-Hedensted), Jan Holm
(Horsens-Hedensted), Jesper Mührmann-Lund ( Horsens-Hedensted),
Casper Kennild ( Viborg), Marianne Andersen (Ringkøbing-Skjern), Johan
Juhl Thomsen ( Vejle), Martin Mørch ( Skive), Gert Møller ( Århus Øst), Allan Krautwald (Svendborg), Jeanne Toxværd (Gentofte), Hans Jørgen
Vad (Århus Vest), Ulf Baldrian Kudsk Harbo (Norddjurs), Dennis Ørnfelt (
Horsens-Hedensted), Per Møller Jacobsen ( Herning-Ikast-Brande).

5.1.6
Ændringsforslag til 5.14
I paragraf 8 stk. 12 ændres ”max 1/3” til 7.
Den foreslåede tilføjelse til stk. 12 ændres således:
”Hovedbestyrelsen vælger to kan benytte økonomiske midler
svarende til to fuldtidsstillinger, til at vælge op til tre medlemmer der frikøbes/aflønnes helt eller delvist og som en del af
forretningsudvalget har det daglige politiske og organisatoriske
ansvar mellem forretningsudvalgsmøderne.
Disse to personer vælges før de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Hovedbestyrelsen beslutter først hvor mange der
skal vælges. Vælges der en eller to har hvert medlem af hovedbestyrelsen én stemme. Vælges der tre har hvert hovedbestyrelsesmedlem to stemmer. Hovedbestyrelsen kan vælge af fordele
de økonomiske midler til frikøb/ansættelse på mere end to
personer i forretningsudvalget, hvis det fx ikke er muligt at finde
to personer, der kan tiltræde på fuld tid.
De personer der er frikøbt/aflønnede medlemmer af forretningsudvalget medregnes ikke til ansattekvoten i forretningsudvalg og hovedbestyrelse.
Såfremt der vælges to eller tre personer tilstræbes, at de er af
hvert sit køn mindst en af dem er kvinde.”
Sætningen ”Det foreslås at forslaget træder i kraft 1. januar
2022” slettes.

Begrundelse:
Dette ændringsforslag bevarer intentionerne fra hovedforslaget.
Forslaget indebærer følgende 5 justeringer:
1) Størrelsen på forretningsudvalget ændres fra max 1/3 (hvilket
i praksis betyder max 8) til 7. Det har vist sig at være et konkret
problem at et forretningsudvalg bestående af et lige antal medlemmer kan blive låst ved stemmelighed, hvorved man ikke kan
opnå flertal for at gå i hverken den ene eller den anden retning.
Derfor bør det slås fast at forretningsudvalget skal bestå at 7
personer.

5.1 Ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter

2) Der sættes en max-grænse på antallet af frikøbte medlemmer af forretningsudvalget på 3 personer. Det vil ikke være hensigtsmæssigt hvis fordelingen af midler til frikøbte medlemmer
af forretningsudvalget kan betyde at flertallet af forretningsudvalget medlemmer er frikøbte, uden at hele forretningsudvalget
er det (hvis f.eks. 4 ud af 7 FU-medlemmer er frikøbt på deltid).
Det vil betyde at de frikøbte medlemmer af forretningsudvalget
på forhånd kan have flertal inden møder i forretningsudvalget.
Derfor bør antallet af frikøbte maksimalt være 3 personer.
3) Det er nødvendigt at afklare proceduren for hvordan valg af
de frikøbte medlemmer af forretningsudvalget skal foregå, når
de vælges forud for det øvrige forretningsudvalg, således at
man med et todelt valg af forretningsudvalg stadig sikrer at forretningsudvalgets politiske sammensætning afspejler hovedbestyrelsens sammensætning.
4) Det er uheldigt at der i bestemmelsen vedrørende kønsfordeling står ”en af hvert køn”, da det udelukker nonbinære og andre
der hverken er mænd eller kvinder. Derfor bør bestemmelsen i
stedet handle om at sikre at der tilstræbes mindst en kvinde.
5) Med dette forslag vil det være muligt for den kommende hovedbestyrelse at benytte sig af den nye mulighed for at frikøbe
medlemmer af forretningsudvalget i forbindelse med konstitueringen umiddelbart efter årsmødet, i stedet for at vente til 1. januar 2022.
Stillet af: Astrid Vang Hansen (Aalborg)

5.1.7
FORSLAG 5.34: NY PARAGRAF 21 ændres til
Deltagelse og stemmeafgivelse til møder i Enhedslisten kan
både ske ved fysisk fremmøde og gennem en elektronisk kommunikationskanal.

Begrundelse:
Det må være meningen at begge ting kan lade sig gøre, om
nødvendigt også samtidigt
Stillet af: Peder Meyhoff, kontaktperson i Favrskov - på vegne af Favrskov afdeling.
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6.0 OPSTILLINGER

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Aida Ammary
Astrid Vang Hansen
Frederikke Hellemann (A)
Janne Toft-lind
Karian Kaki
Lisbeth Torfing
Louise Frilev
Maja Albrechtsen
Mathilde Vinther
Mia Michelle Haugaard Madsen
Pernille Skipper (A)
Sabrina Louise Christiansen
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sinem Demir
Trine Henriksen
Trine Simmel
Victoria Velasquez (A)
Allan Ahmad
Anders Pedersen
Badar Shah
Benny Dall
Bruno Jerup
Christian Schmidt Jacobsen (A)
Claus Højsgaard
Emil Ulrik Andersen

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Esben Bøgh Sørensen (A)
Finn Sørensen
Helge Bo Jensen
Jonas Paludan
Jonathan Simmel
Lasse Olsen (A)
Louis Jacobsen
Mikael Hertoft
Morten Riis (A)
Pelle Dragsted
Rasmus Vestergaard Madsen (A)

6.0 Opstillinger

AIDA AMMARY

ASTRID VANG HANSEN

Vesterbro, Kvinde, 29

Aalborg, Kvinde, 33

Historiker, Konsulent, DM

Geografi, Arbejdsløs, HK

Som barn af flygtninge er jeg én af dem, som skiftende regeringer
taler rigtig meget om, men aldrig med. Jeg tilhører samtidig en generation, der har en fod i begge lejre, og som nu ønsker at bruge stemmen og sige: nok er nok.
Dét parti, som tør forsvare mine rettigheder, tør råbe op, når regeringen agerer racistisk og som orker kæmpe, er Enhedslisten. Et
parti, som jeg er så uendeligt stolt af at være en del af, som aldrig
helmer i kampen om at skabe et ligeværdigt samfund for alle.
Derfor genopstiller jeg til Enhedslistens Hovedbestyrelse. Det ville
være mig en kæmpe ære endnu engang at bidrage til arbejdet med
nye perspektiver og erfaringer, og være med til at forme den vej,
partiet skal gå. Som nuværende medlem af Københavnerbestyrelsen
og spidskandidat i Nordsjælland, har jeg erfaring med, hvordan apparatet fungerer indefra, og hvordan man som bestyrelsesmedlem
har et kæmpe ansvar overfor medlemmer i dialog og inddragelse,
som jeg har vægtet utroligt højt det seneste år. For Enhedslisten er
ikke noget uden jeres ideer, visioner og erfaringer. Og det er vores
ansvar som bestyrelsesmedlemmer at høre disse og tage dem alvorligt.
For hvis vi glemmer, hvor vi kommer fra, vil vi i sidste ende ikke
vide, hvor vi skal hen.
skrivtilaida@gmail.com

JANNE TOFT-LIND

Hovedbestyrelsen skal sikre, at Enhedslistens førte politik kommer i
overensstemmelse med vores grønne program fra 2018. Reelt bæredygtig og retfærdig grøn omstilling kræver samfundsovertagelse af
kritisk infrastruktur, kollektive transportløsninger og kollektivisering
af landbrugsjorden.
Vores grønne program fra 2018 har potentiale til at vinde opbakning i klimabevægelserne. Det afviser fatamorganaet om ”grøn kapitalisme” og peger på nødvendigheden af store samfundsforandringer.
Desværre er det ikke den politik, Enhedslisten fører i praksis. I øjeblikket fungerer Enhedslisten i stedet som et korrektiv til regeringens
fejlslagne klimapolitik. Vi forholder os afventende, imens vi beder regeringen om at fremlægge handleplaner. Vi er gået med i klimaaftaler, der ikke kun er utilstrækkelige, men også indeholder privatiseringer, markedsgørelse, erhvervsstøtte og milliarder til fantasiteknologier. Affaldsforliget er et markant eksempel på denne fejlslagne linje.
De forslag vi selv har fremført, har begrænset sig til krav om markedsregulering gennem CO2-afgifter og indirekte erhvervsstøtte
gennem kontant tilskud til køb af nye biler. Vi råber op om, at regeringen gør for lidt og for langsomt, men det er ikke nok, når retningen er forkert. I stedet skal vi spille ud med vores egne ambitiøse
bud på, hvordan grøn omstilling kan ske ved at flytte hele sektorer
ud af markedskræfternes greb, og ind under demokratisk kontrol,
hvor hensynet til klima, miljø og mennesker bliver bærende.
astridvanghansen@gmail.com

Mariagerfjord, Kvinde, 49
Engelsklærer (har kun arbejdet få år i faget),
Ledig, Jobcentrets Ofre

FREDERIKKE HELLEMANN (A)
Østerbro, Kvinde, 29

Jeg vil at det bliver lettere at være aktiv i Enhedslisten. Vi skal aktivere folket ved at møde dem hvor de er. Ikke alle er til lange antikapitalistiske analyser. Ikke alle kan slæbe bannere og grej, men alle
kan bidrage.
Det skal vi skabe rum til, Enhedslisten skal gå på begge ben: Det
parlamentariske og det aktivistiske.
Jeg vil gerne bidrage med mit græsrodsperspektiv og være en del
af en ledelse, der kan være enige og uenige - på ordentlig vis.
Jeg har en mangeårig baggrund i de sociale modstandsbevægelser og har arbejdet med reformramte og socialt udsattes vilkår. Tror
mere på handling end lange tekster. Det er når vi møder andre og
arbejder sammen om at ændre samfundet i en mere solidarisk retning vi rykker. Politisk står jeg solidt på vores principprogram, for
åbenhed og gennemskuelighed. Det er en nødvendighed for et demokratisk socialistisk parti.
Rotationsprincippet er centralt. Det gælder også mindretalsbeskyttelse, men vi skal tage snakken, om det kan gøres bedre. Er positiv overfor en vejledende urafstemning til HB, men valget bør træffes
af og på årsmødet efter samme normer og principper, som når vi
vælger kandidater til Folketinget.
Tillidsposter: kontaktperson i Mariagerfjord, bestyrelsesmedlem i:
Rød Fond (genopstiller ikke), Enhedslisten Nordjylland, Jobcentrets
ofre (næstformand), Næstehjælpernes café og maduddeling, Fagligt
Landsudvalg (genopstiller ikke), opstillet som nr.2 til RR-valget i
Nordjylland. Har siddet i RR på Sjælland som suppleant
toftlind@gmail.com

Cand.scient.pol,
Sekretariatsleder for Enhedslisten i EP, DJØF
Sidste år havde jeg 10 års jubilæum i Enhedslisten – og hvilket årti! Vi
har flyttet os fra Thorning-tiden, over opposition til nu at stå stærkere med mere indflydelse end nogensinde før. Fra at samtlige
byrødder kunne være i en minibus, over det store gennembrud i 2013
og til det, der bliver vores vigtigste opgave og forhåbentligt vores
største triumf i år, nemlig kommunal- og regionsvalget.
Verden har flyttet sig. Klima er gået fra niche-emne til at dominere
dagsordenen. Pandemier er ikke længere noget, der kun findes i katastrofefilm og fjerne lande. Krav om demokratisk ejerskab af vaccineproduktion er blevet mainstream.
Vi har flyttet os som organisation. Vi fordoblede til mere end 9000
medlemmer. Nye afdelinger skød op – også på de egne, hvor sort
staves med å. Nu er det tid til at tage det næste store skridt. I den
afgående HB har vi fremsat et forslag med organisatoriske pejlemærker. Det håber jeg, at I vil tage godt imod. Jeg vil arbejde for, at
vi følger det til dørs – også når det betyder svære valg. For mig er
det vigtigste, at vi lykkes med at få langt flere med i politikudviklingen og i beslutningerne om, hvor vi skal hen som parti. Heldigvis er
der masser af inspiration at hente hos vores søsterpartier - ex. hos
vores svenske venner i Vänsterpartiet, som i dag har flere end 23.000
medlemmer. Jeg er så heldig at arbejde i EU-parlamentet side om
side med vores tætteste europæiske venner – det er et udsyn og et
perspektiv, som en HB har brug for.
frederikkehellemann@gmail.com
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KARIAN KAKI

LISBETH TORFING

Amager Vest, Kvinde, 26

Horsens-Hedensted, Kvinde, 33

Statskundskabsstuderende, Studentermedhjælper i
Københavns Kommune, DJØF

Ph.d. i nordisk sprog og litteratur, Kommunalbestyrelsesmedlem og underviser, DM

Hvem er Enhedslisten? Hvor vil vi hen? For mig er svaret enkelt. Vi er
et rødt-grønt parti, som agerer talerør og forkæmper for de svageste og mest udsatte i vores samfund. Men i løbet af Corona-krisen
har vi set konsekvenserne af den voksende ulighed. Statsminister
Mette Frederiksen siger, at vi alle er i samme båd. Men virkeligheden
er, at der er familier som klamrer sig til tømmer i havoverfladen. Det
er ikke det Danmark, jeg ønsker.
Vi skal tage os af vores børn – både dem, som sidder på skolebænken i Assens og dem, der er efterladt i Assads Syrien. De er alle
børn af Danmark og vores fælles ansvar. Som land er vi ikke bedre
end den fremtid, vi tilbyder vores børn. Derfor skal vi tage klimakrisen alvorligt og vælge handling over ord. Vi skal vælge de grønne
løsninger og være progressive.
Kommunal- og regionsvalget bliver en vigtig organisatorisk opgave
for Hovedbestyrelsen. Vi skal mobilisere vores medlemmer og række
ud til dem, som vil Enhedslisten. Som medlem af Hovedbestyrelsen
er mine ambitioner at øge opbakningen, styrke fællesskabet og
finde røde og grønne løsninger på tværs af vores parti.
Jeg bor på Amager tæt ved Hørgården og skriver i øjeblikket speciale om konsekvenserne af Ghettoloven. Jeg har været aktiv i det
kurdiske foreningsliv og frivillig erfaringsperson for andre unge i ExitCirklen. I fremtiden skal vores samfund være mere lige, frit og solidarisk. Jeg vil kæmpe for, at vores børn kan drømme stort – og få de
samme muligheder – uanset deres baggrund.

De seneste år har vist os, hvor vigtig Enhedslisten er for at fastholde
en rød og grøn retning – både i den politiske hverdag og under en
krise. Vi skal hele tiden finde balancen mellem at afværge blå og
sorte politiske udspil og at sætte vores egen dagsorden. Den opgave kan næppe løftes af folketingsgruppen alene. Den forudsætter
en handlekraftig hovedbestyrelse og stærke afdelinger med engagerede medlemmer.
Enhedslisten er et parti af en helt anden størrelse, end vi var engang. Hvordan afspejler vi den positive medlemsudvikling i vores organisering? Vi skal styrke inddragelsen af medlemmer, men uden at
blive en vælgerforening. Vi skal styrke forbindelsen mellem national
og lokal politik, men uden at formindske afdelingernes rolle. Vi skal
sørge for indflydelse og repræsentation til alle dele af landet, men
uden at miste vores enhed på landsplan. Vi skal afklare udvalgenes
rolle i politikudviklingen. Vi skal lære at understøtte en ny tids aktivisme.
Jeg ønsker en hovedbestyrelse med plads til uenighed, og hvor
man gør sit yderste for at finde frem til en fælles retning, men med
respekt for, at det ikke altid kan lade sig gøre. Det har jeg arbejdet
efter i den forløbne periode, både som HB-medlem og som ansvarlig
for forretningsudvalget, og det vil jeg gerne arbejde videre med.
Jeg har bred organisatorisk erfaring fra afdelings- og regionsbestyrelse og politisk erfaring som byrådsmedlem med udvalgsposter
inden for bl.a. beskæftigelse, børn, ældre og socialområdet.

kariankaki@hotmail.com

lisbeth.torfing@enhedslisten.dk

LOUISE FRILEV

MAJA ALBRECHTSEN

Hjørring, Kvinde, 28

Århus Nord, Kvinde, 35

Folkeskolelærer, Lærer, DLF

Socialrådgiver/cand. pæd. fil., Landsdækkende Frivilligkoordinator, LivaRehab, DM

Jeg stiller for første gang op til HB. Da jeg blev medlem, var det på
baggrund af Enhedslistens vilje og mod til at gå egne veje, hvilket jeg
nu gerne vil være med til at fortsætte. Internt har jeg observeret en
tone, hetz og kedelige personstridigheder, som skygger for potentiale og muligheder i vores parti. Det parlamentariske har fyldt meget, hvilket har medvirket til en del af uenighederne. Jeg er overbevist om, at vi er stærkest, når vi forener bevægelse og parlamentarisme – så længe vi gør det i samlet flok. Og det vil jeg arbejde for,
vi fremadrettet gør.
Mens vi bekriger hinanden i HB og ungdomsorganisationerne, banker klimakrisen på døren, men vi skal videre nu. Regeringens manglende handlekraft på klimaområdet må og skal vi have rettet op på.
Forslag som CO2-lagring er uholdbare lappeløsninger, som i værste
tilfælde kan blive en nødvendighed, hvis ikke vi presser regeringen til
handling nu. En målsætning med 50% reduktion af udledning i 2025
må være et kompromisløst krav fra vores side.
Vores visioner for et bedre samfund og en bedre verden, må være
endnu vigtigere nu, hvor vi skal have Danmark ovenpå efter coronakrisen. Vi skal være bedre. Mulighederne for forandring er mange
og vi er heldigvis tvunget til at tænke i nye baner.

Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen efter hvad der efterhånden er
en god håndfuld år i både den og forretningsudvalget. Jeg håber at
kunne være med til at sørge for, at nye kræfter kommer godt ind i
arbejdet, samtidig med at jeg håber at kunne være med til at sikre
sammenhængskraften i det kommende år, der - om ikke andet nok bliver begivenhedsrigt.
Om mig: Min profil er socialrådgiver med pædagogisk/filosofisk
overbygning, primær erfaring er arbejdsmarkedsrådgivning og socialt arbejde i NGO-kontekster, primært på det kvindepolitiske område. I dag er jeg ansat som landsdækkende frivilligkoordinator hos
LivaRehab. Vi hjælper personer med skader efter sexsalg, gråzoneprostitution, overgreb, vold og incest. Jeg er meget engageret i mit
arbejde og det er et område, der også politisk står mig nært.
Derudover er jeg bredt socialfagligt engageret; boligpolitik og boligsociale indsatser er noget jeg vægter højt, ligesom at beskæftigelsespolitik er et område jeg har mange konkrete holdninger til –
og bud på potentielle forbedringer indenfor. I forlængelse af dette
går jeg meget op i at man mødes med respekt som borger i samfundet - uanset om man er fra Grønland, Somalia eller Brønshøj, og
uanset om man skal have en ambulance, et beskæftigelsestilbud eller bare eksistere i det offentlige rum.

louisefrilev@gmail.com
majawolff@enhedslisten.dk
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MATHILDE VINTHER

MIA MICHELLE HAUGAARD MADSEN

Indre Nørrebro - Den Røde Firkant, Kvinde, 27

Frederiksberg, Kvinde, 26

Lærerstuderende, Studentermedarbejder HK Hovedstaden, DLF

Cand.scient.adm, Beskæftigelseskonsulent, DJØF

Snart slipper den værste del af sundhedskrisen forhåbentlig grebet.
Konsekvenserne kaster lange skygger ind i fremtiden for de fleste,
imens formuerne fortættes på bankbøgerne hos de få. Vi skal levere
progressive, grønne og retfærdige svar på vejen ud af krisen - og på,
hvordan vi gør op med et krisesystem, der presser både klode og mennesker i knæ. Vi skal bryde igennem den kapitalistiske mur af individualiseret magtesløshed og præsentere muligheder for stærk og kollektiv
handling, der spreder håb hos flere om, at en anden verden er mulig.
Vil vi lykkes, skal endnu flere forskellige mennesker - i hele landet kunne være med i kampen for forandring. Det kræver bevægelse og
et vedholdende arbejde for en styrket organisation. Hovedbestyrelsen skal ud af starthullerne og tage teten i udviklingen af vores parti
- og i at inddrage medlemmerne reelt. Vores folk på tinge og i alle
andre led af partiet skal spille stærkere sammen, så vi med kollektive, hårdtslående kampagner kan bygge magt med mennesker uden
for Christiansborg og forandre samfundet i fællesskab. Kommunalog regionsrådsvalget er næste styrkeprøve; vi skal være klar!
Siden jeg startede i SUF i det midtjyske, har jeg kæmpet for forandring. Senest som nyt HB-medlem og folketingskandidat på Fyn, tidligere som gymnasieelevernes forkvinde, i fagbevægelsen, flygtningebevægelsen og gennem lokal organisering i min afdeling. Jeg håber på, at få lov til at fortsætte kampen i hovedbestyrelsen - der er
så meget, der skal gøres.

I de sidste mange år har det politiske landskab taget en drejning til
højre. Der har været brede massive nedskæringer hele vejen rundt i
vores velfærdssamfund. Som datter af en far der var fabriksarbejder
og en mor som er Sosu-assistent har velfærdssamfundet spillet en
stor rolle i mit liv. Velfærdssamfundet har givet mig muligheder for
frit at vælge hvilken uddannelse og vej i livet jeg ville gå, uden at det
skulle handle om hvor stor mine forældres pengepung var. Højrefløjens konstante forringelser har stoppet den positive udvikling vi ellers så i velfærdsstaten. Derfor mener jeg, at vi har brug for et
stærkt Enhedslisten til at kæmpe imod udviklingen.
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til
at sikre et stærkt Enhedslisten med indflydelse på den politiske
dagsorden. Hovedbestyrelsen skal være med til at sikre et Enhedslisten, som står stærkt på de politiske dagsordener gennem handlekraftige kampagner og borgerinddragelse. Jeg vil gerne være med til
at udvikle vores parti, så vi få mere indflydelse, men også så vi kommer mere klart igennem med vores budskaber til befolkningen.
Vi skal som parti arbejde på at få flere medlemmer, men vores
fælles politiske projekt er noget der godt kan være tidskrævende.
Jeg vil som en del af HB, arbejde for at vi tilpasser vores parti til den
moderne travle hverdag. Jeg vil arbejde for at gøre det mere attraktivt for både eksisterende og nye medlemmer med et travlt familieliv, at kunne deltage og have indflydelse

mathilde.l.vinther@gmail.com

iimadsenii@hotmail.com

PERNILLE SKIPPER (A)

SABRINA LOUISE CHRISTIANSEN

Nørrebro Park, Kvinde, 36

Østerbro, Kvinde, 25

Jurist, Medlem af Folketinget, DJØF

Menneskerettigheder, Studerende, DM

Enhedslisten skal skabe konkrete forandringer for arbejderklassen,
kloden og menneskerettighederne her og nu – og samtidig holde fast i
et antikapitalistisk og socialistisk perspektiv. Socialisme er for mig
ikke teoretiske fremtidsudsigter. Det er konkrete forandringer for udsatte, arbejdsløse og mennesker, der går på arbejde hver dag i lavtlønnede og nedslidende job. Det er et grønnere liv i morgen og store
klimaambitioner om ti år på samme tid. Det er international solidaritet. Skal vi fortsat vokse som parti, skal vi blive endnu bedre til at vise
socialisme i praksis – fx gennem krav om offentlig vaccineproduktion,
ophævelse af patenter, udvidelse af demokratisk ejerskab osv.
Samtidig skal vi blive bedre til at koble vores arbejde til bevægelserne. Både de bevægelser, der er forankret i store organisationer
over lang tid, og de bevægelser, der opstår mere spontant omkring
enkelte dagsordener, som fx kampen for fødendes rettigheder. Bevægelsesarbejde er mere end store demonstrationer på torvet. Det
er også internetaktivisme, borgerforslag og meget andet. Dér skal vi
også være.
Hvis vi skal opnå det, skal vi blive bedre til at prioritere og handle i
fællesskab. Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage med at koble vores arbejde mellem folketingsgruppen og andre dele af partiet. Vi skal kombinere både lokale indsatser og nationale dagsordener og være med fra starten, når nye bevægelser
opstår. Det kræver, at vi taler sammen og lytter til hinanden.

Som parti skal vi bygge bro mellem hinanden i vores organisation. Vi
skal drage beslutningerne ned på et niveau, hvor vi som medlemmer
føler os nære til de store beslutninger, som bliver taget på Christiansborg og i Bruxelles.
Jeg ønsker at blive medlem af Hovedbestyrelsen, for at drage
tråde mellem medlemmer, afdelinger og beslutningsinstitutionerne.
Mit navn er Sabrina Louise Christiansen, jeg er 25 år gammel og
læser til dagligt menneskerettigheder på Malmö Universitet. Jeg er
en sand provins-kvinde, som tog sine første skridt i Enhedslisten i
Esbjerg, og har derfor en god forståelse for, hvordan Hovedbestyrelsen for nogle afdelinger kan virke meget fjernt.
Derfor ønsker jeg at bidrage til, at trække afdelingerne tættere på
HB, og HB tættere på afdelingerne.
sabrinac@live.dk

elpesk@ft.dk
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SINEM DEMIR

TRINE SIMMEL

Nordvest, Kvinde, 28

Valby, Kvinde, 26

STX, Konfliktramt tjener og TR, 3F

Kandidat i Politik og forvaltning, Studerende, DM

Revolutionær, intersektionel feminist, faglig og EU-modstander
Jeg genopstiller til HB fordi:
· Jeg ønsker et HB der i højere grad agerer ledelse, inddrager udvalg
og netværk, arbejder for fuldt medlemsdemokrati og sikrer at store
politiske projekter altid forankres og diskuteres i afdelingerne.
· Vi skal være klar til at byde ind med vores egen politik og løsninger, og ikke være bange for at gøre os upopulære. Enhedslisten
skal være sit ansvar bevidst, og være villig til at skubbe i en mere
solidarisk, klimabevidst og progressiv retning - også hvis det betyder, at vi må takke nej til forlig, eller udtræde de forlig vi har indgået. Regeringen har brugt coronakrisen som undskyldning for
manglende handling, både når det kommer til klimahandling og
ulighed. Det skal vi ikke tillade. Vi skylder vores vælgere at fremsætte radikale krav og handling, og at være en stærk modpol til
regeringen. Jeg vil være med til at udvikle vores parti i den retning.
· Derudover vil jeg arbejde for, at vores ledelse tager de internationale briller på, og i højere grad samarbejder internationalt.
Jeg er bestyrelsesmedlem i 3F København, medlem af Socialudvalget
og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Borgerrepræsentationen,
medlem af European Left’s bestyrelse, samt medlem af Øs Internationale udvalg, Europapolitiske udvalg og Fagligt Landsudvalg. Derudover
er jeg aktiv i forskellige feministgrupper, antiracistiske netværk, fagforeningsnetværk, samt den tyrkiske venstrefløj og HDP-fora.
sinemdemir49@hotmail.com

Vores allervigtigste opgave er at sikre reelle løsninger på klimakrisen
alle de steder, hvor vi har magt og indflydelse. Vi har potentialet til
at rykke de politiske resultater i Folketinget, byråd og regionsråd,
men det kræver, at vi stiller langt mere radikale krav end vi gør nu.
Klimakrisen løses ikke ved at få bilisterne over i el-biler eller privatisere infrastruktur og håbe at direktørerne vil være lidt mere grønne i
deres jagt på profit.
Det allerbedste ved Enhedslisten er, at vi er et politisk kollektiv. Et
politisk kollektiv, hvor vi ikke konkurrerer mod hinanden om pladserne i byrådet, hvor vi udvikler politikken sammen og hvor vi handler sammen. Men vi har brug for at styrke kollektivet, så vi kan stå
stærkere i de politiske kampe i fremtiden. Det kræver at vi, i toppen
af partiet, inviterer meget mere ind i beslutningsprocesserne og at
medlemmerne skal være centrale i udviklingen af den politiske og
organisatoriske retning i partiet.
Jeg er 26 år, bosat i København sammen med min mand og hund,
læser en kandidat på Roskilde Universitet og arbejder hos Danske
Studerendes Fællesråd. Jeg har tidligere været aktiv i SUF og været
forkvinde for handelsskoleeleverne. Jeg har siddet i HB siden 2017 og
håber på jeres tillid til at fortsætte.
trinesimmel@gmail.com

VICTORIA VELASQUEZ (A)
Vesterbro, Kvinde, 29

TRINE HENRIKSEN
Gladsaxe, Kvinde, 58

Kandidat i arbejdslivsstudier og socialvidenskab,
Enhedslistens ordfører på beskæftigelse, erhverv,
økonomi og Europaråd, HK

Miljøkemiker, Statens Seruminstitut, DM

Klimabevægelserne har sagt det. Enhedslisten har sagt det. Og senest kom Klimarådet med samme konklusion: Regeringens klimahandleplaner vil ikke kunne opfylde 70% målsætningen. Selv om forståelsespapiret på mange måder har forbedret vores parlamentariske muligheder, så bringer regeringen os jævnligt i svære dilemmaer
med sin fodslæbende tilgang på klimaområdet, ligesom på flere af
de sociale dagsordener.
Hvordan skal vi forholde os i de forskellige forhandlinger med regeringen? Hvornår er resultaterne for små til, at vi vil være med i en
aftale? Og hvordan kan vi styrke de politiske bevægelser og skabe
større aktivitet, som kan presse regeringen til en anden linje? Det er
nogle af de vigtige spørgsmål, som Hovedbestyrelsen skal forholde
sig til, i tæt samarbejde med Folketingsgruppen.
En anden vigtig opgave for HB at sikre en stærk kampagne frem
mod kommunal- og regionsvalget, så vi kan fastholde og styrke Enhedslistens repræsentation rundt omkring i landet.
Hvis vi skal skabe forandring, må vi også prøve at ændre vores organisation og måde vi arbejder på, så flere får lyst til at være med,
og til at engagere sig i de politiske beslutninger og aktiviteter. Og
ikke mindst skal vi blive bedre til at lytte til hinanden i vores interne
diskussioner, og stræbe efter beslutninger der kan samle.
Det er opgaver, som jeg gerne vil bidrage til, med de erfaringer jeg
har med fra mange års politisk aktivitet på forskellige områder, og
derfor genopstiller jeg til HB.
trine.henriksen@get2net.dk
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Et nyt politisk flertal er ikke nødvendigvis det samme som progressiv forandring. Det ser vi fx når regeringen klimanøler, vil rive
menneskers hjem ned med den diskriminerende ”ghetto”-lov, modarbejder dagpengeforbedringer, og tøver med et opgør mod fattigdomsydelserne. Mange tiltrængte forandringer kan heller ikke stemmes igennem i Folketinget, det kræver lokalt forankrede handlefællesskaber, der får ting til at vokse fra neden. Her er det afgørende at
vi som parti lykkes med at bygge bro. Både internt i vores organisation, så afdelinger, valgte rødder og udvalg bliver endnu bedre til at
arbejde sammen og spille ind i den politiske verden, der udspiller sig
i hverdagen. Det gælder koblingen til bevægelserne, så vi bedst muligt understøtter det udenomsparlamentariske arbejde. Jeg vil gerne
bidrage til brobyggeriet som en af vores folkevalgte, så vores arbejde fra borgen knyttes bedre sammen med resten af partiet og
bevægelserne. Det tror jeg på kan være en af grundstene til at få et
større og stærkere Enhedslisten. Med mine erfaringer fra Christiansborg, hvor jeg fx inddrager afdelingerne eller reformramte i mit daglige arbejde, trækker på min tidligere erfaring som organiser i fagbevægelsen, uddannelsespolitisk aktiv, mit bestyrelsesarbejde som
bl.a. ungdomsformand og ledelsesmedlem i SUF, så tror jeg, at jeg
ville være en god holdspiller at have med i Hovedbestyrelsen. Vi har
meget at lære og potentialet er stort. Håber på din tillid til at bidrage til at få det indfriet.
victoria.velasquez@ft.dk
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ALLAN AHMAD

ANDERS PEDERSEN

Blågård, Mand, 36

Randers, Mand, 27

Cand. i Arbejdslivsstudier og offentlig adm.,
FOA - politisk konsulent, DM

Handelsøkonom, Salgskoordinator

Vi bør ranke ryggen som socialister, udfolde vores ideologi og skabe
konkrete forandringer med økonomisk omfordeling, reelle klima tiltag
og bekæmpelse af den racisme, som er blevet en integreret del af bolig-, social- og arbejdsmarkedspolitk. Vi har en verden at vinde. Men
der er meget at gøre. Vi får intet foræret fra hverken kapitalister, nationalister eller andre socialdemokrater. Vi udvikler meget god politik, lokalt og nationalt. Vi skaber resultater og får anerkendelse for det. Men
vi rykker ikke sammen. Der mangler ejerskab over politiske udspil
blandt de aktive medlemmer. Det virker til at vi indimellem arbejder
baglæns og bruger meget tid på proces og procedure frem for indhold.
Det er et problem, som vi skal finde løsninger på. Vi bliver nødt til at
have mere glæde og begejstring ved at være politisk aktiv. Ellers holder
vi ikke til det i længden. Der er mange der står på spring for at være
med i vores værdi- og kampfælleskab. Men de bliver skræmt af vores
partikultur og holder sig væk. Vi skal finde flere meningsfulde måde at
være med i partiet på, fx for børnefamilier og medlemmer der også er
aktive i bevægelser. Den opgave har vi ikke løst, trods mange gode intentioner og tiltag. Vi skal lytte til dem der kan finde ud af at skabe begejstrende bevægelser og samle folk om konkrete forandringsprojekter.
Det bedste er, når vi skaber konkrete forbedringer i menneskers hverdag og kobler dem til radikale krav om forandring. Det vil jeg fortsat
arbejde for.
allan.ahmad@gmail.com

Jeg er medlem i Enhedslistens afdeling i Randers. Jeg har været politisk
aktiv i 12 år, og heraf har jeg været medlem i Enhedslisten i 2,5 år.
Jeg meldte mig ind i Enhedslisten, da jeg havde det indtryk, at der
var en klar socialistisk tankegang og et bredt medlemsdemokrati,
hvor gode politiske tiltag blev dyrket i lokalafdelingerne, og ført ud i
samfundet af de folkevalgte.
Dog er der ved at ske store ændringer i partiet, som jeg ikke er
enig i, og jeg har et ønske om at få os ført på rette kurs. Dette skal
være baseret på Enhedslistens grundprincipper. Nemlig en rød/grøn
politik med et klart socialistisk mål, og ikke bare reformer af det bestående.
Jeg stiller derfor op til HB for at kæmpe for et fortsat bredt medlemsdemokrati. Jeg mener, at vi skal have gang i medlemsdemokratiet igen, da det handler om at MEDLEMMERNE mødes og diskutere
den mest korrekte politiske løsning på et givet problem. Denne løsning skal derefter videre deles til resten af partiet.
Jeg tror på, at den politiske diskussion i lokalafdelingerne skal
være grobund for den politik, som Enhedslisten fører på landsplan.
Det opretholder vi ved at de delegerede, som er valgt i lokalafdelinger, vælger vores HB, som så skal sikre at folketingsgruppen, fører
den politik, som er vedtaget på årsmødet.
Folketingsgruppen skal afspejle den reelle holdning i partiet, og
ikke danne deres egne holdninger eller laver studehandler.
Jeg tror på de stærke GRØNNE og RØDE værdier bag Enhedslisten.
andersp74@gmail.com

BADAR SHAH
Vesterbro, Mand, 32
Cand.jur, Fuldmægtig hos Borgerog Retssikkerhedschefen, DJØF

BENNY DALL
Kolding, Mand, 65
Studentereksamen, Selvstændig, Ingen, (ASE A kasse)

Jeg er et nyt medlem i Enhedslisten - men det har været et aktiv tilvalg, hvor jeg også har pådraget mig konsekvenser ved mit valg. At
være medlem i Enhedslisten indebærer den samme følelse for mig,
som at komme hjem efter en meget lang rejse.
Jeg var valgt til Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet,
men igennem længere tid kunne jeg se, at mine og Alternativets politiske prioriteter var forskellige. Men via observationer og samtaler
med gode Ø-folk kunne jeg se, at Enhedslisten reelt står for alt det,
som jeg også gerne vil kæmpe for.
En fremtid der ikke kun er grøn men også rød - klimakampen kan
ikke vindes medmindre det også er en klassekamp. Jeg opgav derfor
min plads i Borgerrepræsentationen for at kunne melde mig ind i
Enhedslisten og kæmpe den kamp.
Men denne opstilling til HB håber jeg at kunne bidrage til Enhedslistens fremtidige arbejde; både med min politiske baggrund og med
min juridiske faglighed.
Jeg har knap 6 års juridisk erfaring og har tidligere været valgt til
Ny-dansk Ungdomsråd (under DUF) - jeg har et håb om, at Enhedslisten kan række ud til det mangfoldige Danmark og sikre, at vi får
bedre politisk repræsentation; En mangfoldighed af køn, alder, etnicitet mv.

Enhedslisten skal kunne rumme flere, tærsklen for at kunne være
med, skal være lavere. Medlemmerne skal kunne komme til orde,
have reel indflydelse og kunne finde fællesskaber i partiet de kan
identificere sig med.
Vi er ganske enkelt for meget et mødeparti, hvor de intellektuelt
stærkeste, mest mødevante og trænede i den disciplin, er dem som
sætter retningen. Uden at ville det, kører vi for mange over, og ud af
vores aktive kerne.
Det kræver nye tilgange til, hvordan vi udvikler og især praktiserer
politik. Vi bruger stadig alt for megen tid på nyttesløse diskussioner.
Det tager tid og opmærksomhed fra mobilisering og udvikling af såvel konkret politik, som udvikling af vores organisation. Men det er
en kæmpe opgave, som kræver vi bliver omstillingsparate, og tør
udfordre vores selvopfattelser som organisation. Men omvendt en
opgave vi skal løse, for at komme videre med udviklingen af vores
parti.
Det er forudsætningen for at vi får indflydelse, der står mål med
vores indsats.
Den opgave vil jeg have fokus på i den næste periode i HB, hvor
jeg har siddet i de seneste to perioder.

badar.m.shah@gmail.com
benny.d@enhedslisten.dk
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BRUNO JERUP

CHRISTIAN SCHMIDT JACOBSEN (A)

Næstved, Mand, 63

Sydhavnen, Mand, 28

Cand. scient. Fysik og matematik,
Gymnasielærer, GL

Bachelor i Socialvidenskab og Pædagogik,
EU-politisk rådgiver i Enhedslisten, DM

Enhedslisten har muligheden for at være med til at sætte en ny
dagsorden. Den kommer ikke af sig selv. Klimabevægelsen, velfærdsbevægelsen bl.a. kampen for minimumsnormeringer er med til,
at sætte dagsorden. De aktiviteter og bevægelser der er i befolkningen er en vigtig faktor for en samfundsmæssig forandring.
Efter valget i 2019 fik vi et forståelsespapir, som Enhedslisten har
brugt, som udgangspunkt for at støtte dannelsen af den socialdemokratiske regering. Den beslutning støttede og støtter jeg.
Forståelsespapirer rummer mange gode, men ikke konkrete forslag.
Det er vores opgave, at følge disse forslag til dørs. Vi skal benytte det
der sker ude i befolkningen og i bevægelserne til, at presse på. Tingene
bliver ikke bedre end det pres vi kan skabe. Det skabes ikke af ord
alene. Vi skal udfordre dette papir. Kan regeringen levere på de vigtige
punkter i dette forståelsespapir.
Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og som organisator for venstrefløjen. Vi har i dag en reel mulighed for at blive det
store venstrefløjsparti i Danmark, og det skal vi, efter min mening, målrettet gå efter.
Jeg har været med fra partiets start og var også en del af den første
folketingsgruppe som Enhedslisten fik valgt i 1994. Jeg har været vikar i
folketinget et par gange og jeg sidder i regionrådet på Sjælland.

Jeg er bachelor i Socialvidenskab og Pædagogik & Uddannelsesstudier på RUC, for nuværende vikarierende EU-politisk rådgiver i Ø på
Christiansborg og højskolemenneske ind i knoglerne. Jeg er aktiv i
uddannelsespolitisk udvalg og i min lokalafdeling i Sydhavnen.
Rent politisk har jeg to større kæpheste: 1. Jeg står for en skarp
kritisk front mod EU. Vi skal debattere vores EU-politik på årsmødet i
2022, og jeg vil arbejde for, at vi forbliver et parti, der er stærkt kritiske overfor EU – vi må aldrig blive som SF og løbe kapitalisternes
ærinde i Unionen. Vi skal hver dag arbejde for et bedre EU, men vi
skal også være klar til at melde Danmark ud i sidste ende. 2. Jeg synes, at vi har et stykke arbejde at gøre ift. at komme med en mere
grundlæggende kritik af skole- og uddannelsessystemet og dets
ulighedsskabende dynamikker. Det vil jeg arbejde for at få højere op
på vores politiske prioriteringsliste.
Jeg vil gerne bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde i HB.
Set udefra virker det på mig til, at bølgerne går højt i HB. Det er ok,
at vi er uenige om ting og passionerede i vores partiets politiske retning, men vi vil alle det bedste for Ø, så jeg vil arbejde for et godt
samarbejdsklima på tværs af uenigheder. Jeg synes også, at medlemsinddragelsen er noget, vi skal blive bedre til, hvilket jeg vil gøre
til en af mine prioriteter i HB. Eksempelvis hvordan udvalgene inddrages brugbart i det parlamentariske arbejde.

brunoj@regionsjaelland.dk
c.hojsgaard@bbsyd.dk

EMIL ULRIK ANDERSEN
Allerød, Mand, 35

ESBEN BØGH SØRENSEN (A)

Cand. Scient kemi, Regulatorisk afdeling i ALK, DM

Århus Nord, Mand, 32
Cand. Mag., Ph.d., Idéhistorie, Regionssekretær, DM

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til Enhedslistens udvikling, og fordi jeg gerne vil styrke vores organisation.
Jeg har tænkt meget over de mange gange, jeg har oplevet nye
medlemmer komme til et afdelingsmøde, men derefter aldrig kommer igen. Det tror jeg, at vi kan løse ved at ændre vores strukturer,
sådan at nye medlemmer i mindre grad mødes af fx afdelingsmøder
med ophedede diskussioner eller dagsordener med emner de ikke
interesserer sig for.
Den korte version er at jeg tror, at afdelingsmøderne kan blive
mere socialt og faciliterende anlagt, blandt andet, ved at flytte en
del af den politiske diskussion, politikudvikling og kompetence over i
udvalgene. På den måde kan afdelingerne blive bedre til at fokusere
på det sociale, og det fællesskab vi har i kraft af vores fælles værdier, og udvalgene kan blive styrket til i større grad at være kraftcentre for politikudvikling.
For det enkelte medlem betyder det, at der vil være mærkbar indflydelse på diskussioner og politikudvikling i udvalgene og samtidig
en base i den socialt fokuserede lokalafdeling.
Socialdemokratiet må ikke lykkes med deres falske modsætning
mellem klimahandling og social retfærdighed. I en tid hvor nye partier konkurrerer om at præsentere privilegieblind klimapolitik, er det
derfor centralt, at Enhedslisten insisterer på en socialt retfærdig klimapolitik, så klimadagsordenen ikke forbindes med stigende ulighed.
Har du spørgsmål, så skriv endelig til min mail.

En af vores største udfordringer er et klimanølende Socialdemokrati,
som bevidst fremmaner dagsordener, der splitter befolkningen: almindelige lønmodtagere ude i landet mod de grønne stemmer i
storbyerne; ”udlændinge” mod ”danskere”. De splittende dagsordener forhindrer de nødvendige tiltag mod klimakrisen og styrker den
ekstreme højrefløj. Enhedslisten skal vise en anden vej. En vej, der
samler og i stedet peger på klasse - forskellen mellem de mange og
de få – som den vigtigste modsætning i samfundet. Vi er blevet et
mellemstort parti og har aldrig haft mere indflydelse. Men vi må
også se indad. Har vi været gode nok til at nå bredere ud i arbejderklassen? Har vi været gode nok til at udvikle en politik, som også
når udover vores traditionelle vælgere i København til eksempelvis
de ufaglærte og faglærte i hele landet? Har vi været gode nok til at
udvikle vores organisation til bedre at kunne inddrage og mobilisere
medlemmer, vælgere og sympatisører? Selvom vi har gjort det godt,
kan vi gøre det meget bedre på de områder. Derfor har jeg bidraget
til diskussionen om, hvordan vi udvikler os politisk og organisatorisk,
og deltaget i arbejdet omkring, hvordan vi forankrer os bedre i arbejderklassen særligt uden for storbyerne. Jeg stiller op til HB for at
fortsætte arbejdet med at udvikle Enhedslisten som et mobiliserende arbejderparti, der er bredt forankret i hele landet. Et parti, der
er i stand til at udfordre Socialdemokratiet, ikke bare i ord men også
i styrke.
esbenbsoerensen@gmail.com

euandersen@gmail.com
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FINN SØRENSEN

HELGE BO JENSEN

Amager Vest, Mand, 74

Albertslund, Mand, 61

Ingen, Pensionist, 3F

Kultursociolog, Økonomiansvarlig i 3F Kastrup,
3F og DM

Jeg genopstiller til HB for at bidrage til, at HB udfylder sin rolle som
partiets strategiske ledelse. Det kræver at HB fokuserer på strategiske spørgsmål, og i højere grad overlader ”dagen og vejen” til FU (og
at FU får bedre rammer til det)
Det vigtigste strategiske spørgsmål er: Hvordan rækker vi ud til flertallet af befolkningen, til arbejderklassen i al dens mangfoldighed. Hvordan overbeviser vi almindelige mennesker om, at vi er partiet for dem?
Vi har en masse konkrete svar på de problemer folk oplever med
manglende social tryghed, ringere velfærd, dyre boliger, klimakrise,
integration (fortsæt selv).
Men alt for få kender vores politik. Vi er simpelt hen for lidt synlige,
der hvor folk bor, arbejder og er aktive i foreningslivet. Vi skal være
langt mere udadvendte, aktivistiske og organiserende. Vi skal være
flere, og flere aktive.
Der skal mere fokus på politisk uddannelse, også i socialistisk teori.
Alle skal inddrages i udvikling af politik og aktiviteter, der understøtter det strategiske mål. Vi skal i højere grad understøtte de medlemmer, som er aktive i de folkelige bevægelser.
Det er HB´s rolle at inspirere, drive udviklingen frem og koordinere,
så det parlamentariske og udenomsparlamentariske spiller sammen.
Jeg håber, at vi får valgt en hovedbestyrelse, der vil fokusere på
denne nødvendige omstilling, og at mine erfaringer fra et langt arbejdsliv som ufaglært arbejder, fagforeningsformand, MF og aktiv på
venstrefløjen kan bruges i den forbindelse.

Vi skal undgå topstyring og i stedet udvide og forbedre vores medlemsdemokrati. Politikudviklingen må ikke overlades til folketingsgruppen og partiets ansatte. Det er en af HBs vigtigste opgaver at
gøre det muligt og interessant for flere af vores medlemmer at være
aktive. Støtte og opbakning til lokalafdelingerne – og ikke mindst
inddragelse - er helt centralt. Det er afgørende, at vores ledelse
fortsat afspejler den politiske spændvidde og uenigheder der er - og
sikkert altid vil være - i Enhedslisten. Men vi skal blive bedre til at
håndtere uenighederne og samarbejde kammeratligt.

finn@enhedslisten.dk

helge.bo.jensen@albertslund.dk

Enhedslisten skal være kendt som:
· et socialistisk parti med en solidarisk politik og for økologisk omstilling.
· bevægelsernes parti, der slås loyalt i og med bevægelserne.
· partiet der insisterer på at sige tydeligt nej til diskrimination og
racisme, også når det er mindre populært.
· et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores
EU-modstand og vores anti-imperialistiske politik.
Jeg har deltaget i opbygningen af Enhedslisten siden starten. I flere
perioder som HB-medlem, senest fra 2012-2018 og igen fra sidste år.
Jeg sidder som en af to medlemmer i KB i Albertslund. Vi har solid erfaring med at tage selvstændige politiske initiativer, med at samarbejde med mange forskellige bevægelser og partier – og med at
give magten modspil.

JONAS PALUDAN

JONATHAN SIMMEL

Roskilde, Mand, 40

Nordvest, Mand, 33

Cand. scient. soc., Lærer, GL

Elektriker, Faglig konsulent, Dansk El-Forbund

Corona-krisen rummer potentialet til at trække Danmark i en mere
solidarisk retning, hvis Enhedslisten kæmper for det. I den nuværende situation vil vi opleve at danskerne har fået øjnene op for
fællesskabets styrke og for det store arbejde som udføres af vores
venner og kolleger på hospitalsgangene, i vuggestuerne og på byggepladserne. Det kan vi kun være stolte af.
På den anden side er der også potentiale for en anden udvikling, hvor
højrefløjen vil fortsætte sin torden mod restriktionerne og hvor danskerne er grundigt trætte af hårde begrænsninger på deres hverdag.
Vi står derfor ved et vadested og skal kæmpe benhårdt for at trække
danskerne til venstre. Det kan vi også. Et blik i krystalkuglen viser to hovedprioriteter. Vi skal lægge kræfterne i at sikre partiet et hamrende
godt kommunal- og regionsvalg d. 16. november. Her er vores største
trumfkort de aktive kammerater vi nu har siddende i kommuner og regioner, samt gode folk fra baggrundsgrupperne. Det er dem som skal
bære os i mål, sammen med Enhedslistens engagerede aktivister og
nye kandidater.
Den anden prioritet er at give danskerne svaret på klima- og biodiversitetskrisen. Den rigtige politik har vi og nu skal vi farve valget skriggrønt. I Enhedslisten er det røde og det grønne hinandens forudsætninger og den politik har utvivlsomt en bred appel. De objektive forudsætninger er således til stede for at skabe varige forandringer og det er
der brug for. Som HB-medlem vil jeg gøre mit til at sikre det.

Jeg ønsker at genopstille til HB, i forlængelse af min opstilling i efteråret. Opstillingen kom som en reaktion på den udvikling vi har set i
Enhedslisten, og jeg ønsker at kunne fortsætte bestræbelserne på
at ændre ved denne udvikling.
Grundlæggende arbejder jeg for nedenstående tre ting:
· Afdelingerne skal tilbage som centrum for medlemmernes aktive
politiske deltagelse, med politikudvikling, aktivt arbejde i lokalområdet og uddannelse af medlemmer i fokus.
· Udvalgene skal styrkes som områdespecifikke nationale omdrejningspunkter, som selvstændig ledende politisk kraft i partiets udvikling, i bevægelsesindsatsen og med egne selvstændige aktiviteter og indsatser.
· HB tilbage som partiets demokratiske ledelse. HB skal genindtage
initiativretten til vores politiske arbejde, udstikke rammerne og
sætte retningen for at Enhedslisten kan blive venstrefløj i egen ret,
som formulere og præsentere politik udenfor rammerne af Chr.
borg. HB skal også være partiets demokratiske fyrtårn, hvad angår
åbenhed og inddragelse af medlemmer i arbejdet.
Ovenstående 3 indsatsområder mener jeg kan danne grundlaget for
at udvikle Enhedslisten som et politisk kollektiv, som fordre til aktiv
deltagelse og medlemskab.
Mit navn er Jonathan, er 33 år, oprindelig udlært elektriker, tidl. formand for eleverne på tekniske skoler, faglig aktiv, nu ansat som forbundskonsulent i FOA, gennem mange år medlem af Enhedslistens faglige landsudvalgs sekretariat, samt aktiv i Enhedslisten Nordvest.

jonaspaludan@gmail.com
jsimmel@gmail.com
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LASSE OLSEN (A)

LOUIS JACOBSEN

Aalborg, Mand, 40

Blågård, Mand, 35

Socialrådgiver og cand.scient.adm., Kommunal
fuldtidspolitiker, DM, Økosocialist, EU-modstander,
feminist, nordjyde og far

Murersvend, Byggeriet, 3F BJMF

Jeg stiller op til endnu en periode i Hovedbestyrelsen for at fortsætte arbejdet for, at Enhedslistens unikke medlemsdemokrati bliver afsættet for den politik, vi fører i Folketinget. Det gælder ikke
mindst på klimaområdet.
Klimaloven er ikke nok til at rette op på regeringens manglende
ambitioner. Samtidig har Enhedslisten forsømt at rejse debatten om
vores egne klimaløsninger, som rækker ud over myten om såkaldt
“grøn kapitalisme”. Det er klart, at vi ikke kan få gennemført hele vores politik i forhandlinger med partier, som har et helt andet politisk
projekt end vores, men det skal ikke stå i vejen for, at vi formulerer
vores egne politiske visioner. Vi er og skal være venstrefløj i egen ret.
Da et flertal i folketingsgruppen uden mandat fra HB eller FU i juni
2020 besluttede at indgå en affaldsaftale, som indebærer gennemgribende liberaliseringer, og som decideret vil tvinge os EL-kommunalpolitikere til at gennemføre privatiseringer på genanvendelsesområdet, så var det udtryk for, at folketingsgruppen agerede løsrevet fra Enhedslisten som parti. Det svækker Enhedslisten, og det
svækker kampen for rødgrønne løsninger.
Vi har behov for en hovedbestyrelse, som tør være ledelse for folketingsgruppen, når det er behov for det. Hovedbestyrelsens beslutning i februar 2021 om, at HB skal fastlægge de finanslovskrav, som
Folketingsgruppen præsenterer på sit sommergruppemøde, er et
vigtigt skridt i den retning.
lassepno@gmail.com

Er der noget denne her sundhedskrise vi står i har vist, så er det vores behov for fællesskab. Både i dagligdagen men også som samfund generelt.
Når det kommer til den tryghed som vores velfærd bør tilvejebringe, er det blevet helt tydeligt at det handler om vilje når der skal
gennemføres politisk. Sundhedskrisen har vist at vi kan finde pengene til velfærd hvis vi vil. Og det samme gælder selvfølgelig den
grønne omstilling. Præmissen om at vi må vælge mellem det røde
og det grønne, er en falsk præmis, og det skal vi som parti være garant for. Når store sektorer som Industri, byggeri, transport og landbrug skal igennem den grønne omstilling skal det ikke være arbejderklassen der betaler regningen. Det er en vigtig opgave når vi skal
nå ud til vælgere fra arbejderklassen. Og det er særligt vigtig når vi
skal nå arbejderklassen uden for de større byer.
Det arbejde er vi igang med, og det er vigtigt at vi fortsætter når
vi skal bakke kommunal og regions valgkampen op, i hele landet.
Derfor genopstiller jeg til HB, fordi vi skal sikre at den grønne omstilling bliver rød, og vi skal have det budskab ud over hele landet når
vi sammen går i valgkamp senere i år
sejelouis@gmail.com

MORTEN RIIS (A)
Bornholm, Mand, 44
Tømrer og cand. mag. idéhistorie,
Kommunalpolitiker, 3F

MIKAEL HERTOFT
Østerbro, Mand, 64
Maskinarbejder, cand. mag i russisk., Underviser
indvandrere i dansk, Uddannelsesforbundet
Enhedslisten har det ikke godt i Mette Frederiksens skygge.
Vi fik vedtaget en klimalov. Men så lavede folketinget lavet en
stribe aftaler, som ikke reducerer co2 eller redder klimaet. Mange af
dem er Enhedslisten med i. Vi var med i en aftale om affald – som
fører til privatiseringer, som ikke reder klimaet. Industriforliget, som
vi er med i, stiller ingen krav til industrien om at reducere co2.Vi
kæmpede hårdt for en Co2 afgift et af de få redskaber der virker i
en ”markedsøkonomi”. Men det ville Mette Frederiksen ikke være
med til – og lavede en aftale til højre i salen. Mette Frederiksen ligger bekvemt og kan søge flertal både til højre og til venstre. Når vi er
for besværlige, vipper hun bare til højre.
Hun fører en reaktionær politik i forhold til udlændinge og almene
boliger. Vi protesterer, men ingen lægger mærke til det, vi mangler
en selvstændig profil og vi står sløjt i meningsmålingerne.
Internationalt fører hun samme politik som de borgerlige
Hun har brugt Coronaen til at indføre autoritære metoder i samfundet.
Vi må lægge tyngden i vores arbejde om, fra at forhandle i Christiansborgs korridorer til at aktivisere befolkningen til kamp for klimaet og flertallets interesser. Vi skal være et parti med en folketingsgruppe – ikke en folketingsgruppe med et parti.
Jeg er internationalist, kontaktperson for Internationalt udvalg har
været i HB i mange år, repræsenterer Enhedslisten i European Left og
trækker partiet til venstre på en diplomatisk måde.
mikael.hertoft@enhedslisten.dk
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Efterårets valg i kommuner og regioner er og bliver en af de vigtigste
opgaver for vores parti det næste år. Vi ved allerede nu, at vi stiller
op flere steder end sidst. Dermed lægger vi kimen til at udbrede vores afdelinger til flere egne af landet. Det betyder potentielt flere
medlemmer, ligesom det bør resultere i, at vi politisk forholder os
mere konkret til de vilkår, der er afgørende for det store flertal af
befolkningen.
Stemmepengene er også rammesættende for de politiske aktiviteter i afdelingerne de næste fire år, og endeligt kan valgresultatet
og de efterfølgende konstitueringer sine steder bringe os i en position, hvor vi kan få afgørende kommunal eller regional indflydelse
eller styrke vores oppositionelle rolle.
Som en af partiets kommunalt valgte i en lille kommune vil jeg
gerne genopstille til hovedbestyrelsen for at bidrage med mit kendskab fra kommunalt niveau. Med min baggrund som faglært tømrer
og cand. mag. i idéhistorie trækker jeg også på en bred erfaringshorisont.
Jeg har været medlem af Enhedslisten i 20 år og været aktiv i alle
årene. Siden kommunalvalget i 2013 har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm, og i august 2019 stoppede jeg som
tømrer og har siden da været fuldtidspolitiker.
I den nuværende periode har jeg deltaget i de centrale planlægningsarbejde i forhold til efterårets valg, ligesom jeg også har meldt
mig til at styrke relationerne til søsterorganisationerne i norden.
Begge dele arbejde, jeg gerne vil fortsætte med.
morten.riis@brk.dk

6.0 Opstillinger

PELLE DRAGSTED

RASMUS VESTERGAARD MADSEN (A)

Frederiksberg, Mand, 45

Ydre Nørrebro, Mand, 29

Bach i historie, Master i Retorik, Forfatter og
klummeskribent, DJ

Økologisk landmand og socialpædagog, Stedfortrædende folketingsmedlem, 3F og SL

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

Enhedslisten skal være både større, stærkere og mere mangfoldigt.
Vi skal have flere med, også dem der ikke er akademikere eller bor i
København, men som deler vores ambition om en bæredygtig, retfærdig og mangfoldig verden. Vi skal turde være kritiske overfor vores egen partikultur og uden at hælde de grundlæggende værdier
ud med badevandet, se på hvordan vi kan skabe et mere inkluderende parti. Et parti der tør prøve nye former for både aktivisme og
politiske aktiviteter af, som kan rumme andre og flere end vores
medlemmer i dag. Det arbejde bør et kommende HB sætte sig i
spidsen for.
Det skal kombineres med en klar retning for vores organisation. I
dag har vi ingen målsætninger, som vi i fællesskab arbejder henimod. Der er behov for, at hovedbestyrelsen for sat klare strategiske
mål op, der både politisk og organisatorisk peger ud i fremtiden og
som en rød tråd kan sætte retningen for vores organisation.
Jeg mener grundlæggende, at vores parti er inde i en god udvikling, men vi skal fortsat arbejde benhårdt og struktureret, for at
skabe de organisatoriske rammer der skal til, for at udfylde vores
partis potentiale som venstrefløj i egen ret. En venstrefløj som har et
klart solidarisk alternativ til højrefløjens nedskæringer og fremmedhad, og som stiller gennemarbejdede og progressive forslag, som
30-timers arbejdsuge. En venstrefløj som starter bevægelser og er en
del af bevægelserne, og en venstrefløj som er synlig i alle kommuner
med nærværende socialistisk politik.
Rasmusv@enhedslisten.dk
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6.2 Opstillede til rød fonds bestyrelse.

6.2 OPSTILLEDE TIL RØD FONDS
BESTYRELSE.
LOLE MØLLER

AAGE OLSEN

Amager Øst, Kvinde, 78

Frederikshavn - Læsø, Mand, 67

cand.mag., Pensionist

Pædagog, Pensionist, SL

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

ASBJØRN STEIMLE PEDERSEN
Århus Vest, Mand, 27
Proffesionsbachelor i Offentlig Administration,
Studerende, HK
Alt for ofte oplever vi på venstrefløjen, at økonomien sætter forhindringer for vigtigt politisk arbejde. Derfor vil jeg gerne være med til
støtte vigtige systemkritiske og rebelske initiativer økonomisk. Jeg
håber, at vi det kommende år kan få mulighed for at styrke grønne
græsrodsbevægelser, de antiracistiske bevægelser, og hvad der ellers måtte være af spirende bevægelser. Desuden mener jeg, at en
af de vigtigste opgaver, Rød Fond kan løfte, er at støtte bevægelser,
der aktiverer mennesker, som ikke ret ofte er politisk aktive og på
den måde være med til at give dem en stemme.
asbjorn.steimle.pedersen@gmail.com
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Har været fagligt og politisk aktiv siden 72. Både som aktivist og
med organisatorisk arbejde, i mange forskellige sammenhæng, hovedsageligt i Aalborg og Vendsyssel. Eksempelvis Folkebevægelsen
mod EF/EU. Vietnam bevægelserne. Faglig Ungdom, SID ungdom Lager og pakhusarbejderne, Brancheklubben for beskæftigelsesvejledere og repræsentantskabet i DKA (FOA). Har deltaget i diverse
OK-kampanger. Har været med i kommunalpolitisk samarbejde i
Pandrup, Har været aktiv i protesterne mod skifergas, som kontaktperson for Skifergas Nej Tak i Frederikshavn, aktivist/beboer i protestlejeren og har været med til at organisere modstanden og samarbejdet med kommunen, politiet og andre NGO’er. Har været aktiv
i Enhedslisten Frederikshavn siden 2010, sidder i kommunalpolitisk
udvalg, har igennem flere år været kasserer og været en del af arbejdsudvalget. Derudover har jeg været gift i mange år, har 2 børn
og 5 børnebørn.
post.aage@gmail.com

6.3 Opstillede til vedtægtsnævnet og interne revisorer

6.3 OPSTILLEDE TIL
VEDTÆGTSNÆVNET

6.4 OPSTILLEDE TIL INTERNE
REVISORER

STINE BRIX

TOMMY LINDEGAARD

Nordvest, Kvinde, 38

Næstved, Mand, 64

Bachelor i medicin, master i konfliktmægling, Chef for Politik & Kommunikation, Dansk Socialrådgiverforening, DJØF

Socialpædagog, Førtidspensioneret, SL

Jeg har de seneste halvandet år været en del af vedtægtsnævnet
og fortsætter gerne. Jeg kan bidrage med viden og indsigt i partiet,
herunder som tidligere medlem af hovedbestyrelse, forretningsudvalg og folketingsgruppe. Kampen fortsætter!
smbrix@gmail.com

BUE NIELSEN
Lyngby, Mand, 73
Geograf, Pensionist
Jeg har været medlem af Enhedslisten siden starten i 1989. Jeg har
gennem årene været med i bestyrelsen i min lokale afdeling, i repræsentantskabet for amtsråd/region, siddet i HB som suppleant
og deltaget i centrale udvalg. Jeg har siddet i vedtægtsnævnet siden
2010.

Jeg er valgt til intern revisor ved sidste landsmøde og har haft vældig kort tid til at sætte mig ind i stoffet, og bokser i al almindelighed
med at forholde mig til en økonomisk forvaltning som i sagens natur
har været præget af coronanødløsninger.
Jeg er til blevet vældig godt modtaget af økonomiansvarlig og
økonomiudvalg, som har været gode til at være involverende i forhold til udmøntning af økonomi, og jeg glæder mig over, at økonomiudvalget har været positive overfor, at jeg har været med i lytteposition på deres møder.
Det er ekstremt vigtigt, at en bevægelse og et politisk parti som
Enhedslisten har en uvildig kontrol af, at økonomien anvendes i
overensstemmelse med beslutninger truffet på landsmøder, og at
der i øvrigt foregår en rimelig styring af vores økonomi.
Jeg stiller derfor op igen som intern revisor, og opfordrer samtidig
til at andre også stiller op, da posten alt andet lige bliver meget
nemmere at forvalte, hvis man i et team har med og modspil.
Der vil i den kommende periode ske store ændringer i forhold til
medlemskontingent, opkrævning af kontingent og styring af økonomi i en coronatid, og forhåbentlig tiden efter, corona, så en
spændende udfordring venter de forhåbentlig mange der gerne vil
stille op.

bue@mail.tele.dk
tommy@123mail.dk

SIGURD LETH LYK
Århus Vest, Mand, 26
Cand.jur., Fuldmægtig, DJØF
Jeg har været medlem af partiet siden 2009, og har siden da blandt
andet brugt mine kræfter i lokale afdelingsbestyrelser, samt i diverse bevægelser, hvor jeg af flere omgange har arbejdet med udformningen af vedtægter, forretningsordenener og lignende.
Jeg er uddannet jurist og arbejder til dagligt for et mindre statsligt
nævn, hvilket også har givet lidt erfaring udi paragraffortolkning.
Jeg synes, at de sidste par års arbejde i vedtægtsnævnet har været en både spændende og lærerig proces, som jeg håber på også
at få lov til at bidrage til i den kommende periode.
Sigurdlyk@hotmail.com
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7.0 Regnskab og budget

7.0 REGNSKAB OG BUDGET
Fremlæggelse af forslag til budget 2022
I 2022 slår de ekstra 2½ årsværk fuldt ud igennem i budgettet, vi
kan heller ikke længere regne med ‘corona-besparelser’ og der
er indregnet 2 årsværk til frikøb af FU-medlemmer.
Resultatet af disse ændringer er at budgettet i 2022 udviser et
underskud på 1,7 millioner kroner (og i 2023 2,3 mill. - i 2024 vil
underskuddet falde en smule, da de ekstra årsværk på LK vil
være udfaset).
Det er naturligvis uholdbart at have underskud på omkring to
millioner kroner hvert år i en længere periode - selvom vi har en
egenkapital på mere end 8 millioner, bliver den jo med en hastighed på 2 millioner om året relativt hurtigt spist op: Hvis vi til folketingsvalget i - senest - 2023 får samme stemme- og mandattal
som i 2019 vil vi gå i betalingsstandsning i andet halvår af 2025.
Hvis vi skal undgå en sådan betalingsstandsning skal der i løbet af 2024 skæres op imod 3 årsværk.
Så man kan argumentere på flere måder;
Vi har jo ganske vist et akkumuleret overskud på 9 millioner
fra tidligere år, så vi kan sagtens tåle et par år med underskud.
Men hvis vi planlægger store underskud skal de enten være
midlertidige - og/ eller de skal kunne gøre os i stand til at øge
vores indtægter.
Den midlertidige udvidelse af sekretariatet skal bruges til
KV21, samt til at få medlems- og regnskabssystem på plads så
det vil kunne administreres med færre ressourcer.
Hvis der skal afsættes frikøb af to årsværk i FU, bør der kunne
argumenteres for at det giver mening at have det som midlerti-

dig ekstraudgift; enten ved at udgifter ‘naturligt’ vil blive nedbragt efter en periode - og/eller ved at de ekstra udgifter bidrager til en forøget indtægt.
Endelig skal man være opmærksom på at der fra dengang Enhedslisten var gerådet ud i økonomiske problemer ligger en indstilling om at der altid skal være en egenkapital på mindst 3
millioner for at vi til enhver tid vil kunne honorere alle ansatte i
deres opsigelsesvarsler og man kan også overveje om det ikke
er nødvendigt altid at have 3-5 millioner klar til et eventuelt folketingsvalg i utide.
Det er tidligere besluttet at støtten til Solidaritet bortfalder i
2022 og ’forbedrer’ derved budgettet med 400.000 – men det er
indregnet i budgettet.

Fremskrivning af budget 2023
Rød+Grøn bliver skåret ned til 4 numre igen. Der er regnet med
et folketingsvalg der koster 5 millioner – hvoraf de 3 bliver finansieret af hensættelser. Herudover er der hensat 1 million kroner
til EU-valg i 2024.

Fremskrivning af budget 2024
Det giver ikke rigtigt mening at fremskrive et 2024 budget, da
der under alle omstændigheder har været afholdt et folketingsvalg i mellemtiden og vi kender derfor ikke partistøtten, men det
skal ikke være nogen hemmelighed at vi vil have vældigt brug
for en stemme- og mandatfremgang, hvis vi skal undgå store
nedskæringer i løbet af 2024.

Sammentrængt budget og fremskrivning 2020-2023 (13/4 2021)

Regnskab
2018

Regnskab
2019

Budget
2020, ÅM
2019

Rev.
budget
2020

Foreløbigt
regnskab
pr. 31/12
2020

Corona
Budget
2021
(HB 2021)

Fremskrivning
2022

Fremskrivning
2023

6.185.253

6.363.160

6.350.000

6.350.000

6.572.854

6.500.000

6.500.000

6.500.000

936.601

1.588.274

950.000

950.000

860.495

950.000

950.000

1.700.000

1.652.381

1.873.336

1.848.812

1.888.880

1.926.514

1.757.444

1.685.000

1.715.000

72.436

155.000

155.000

159.529

160.000

160.000

165.000

9.057.279

8.209.625

8.209.625

8.210.850

8.455.950

8.578.500

8.701.050

410.667

552.173

526.769

704.154

704.154

690.322

725.000

735.000

0

430.265

0

0

1.275

0

0

200.000

113.882

261.085

125.000

200.000

38.275

50.000

200.000

200.000

27.507

130.363

0

0

2.937

30.803

30.000

25.000

18.274

15.000

18.180.659

20.359.176

18.195.206

18.482.659

18.492.220

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

10.000

10.000

18.578.716 18.808.500

19.926.050
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Regnskab
2018

Regnskab
2019

Budget
2020, ÅM
2019

Rev.
budget
2020

Årsmøder og delegeretmøder/-programseminarer

709.562

HB, FU og HB's arbejdsgrupper

192.687

Konflikthåndtering
Udvalg

Foreløbigt
regnskab
pr. 31/12
2020

Corona
Budget
2021
(HB 2021)

Fremskrivning
2022

681.508

775.000

214.175

250.000

30.038

32.898

117.125

113.040

Fremskrivning
2023

950.000

319.598

320.000

900.000

910.000

325.000

131.458

135.000

330.000

335.000

1.059.921

1.081.406

50.000

50.000

6.852

10.000

50.000

50.000

140.000

140.000

36.003

40.000

150.000

155.000

UDGIFTER

FU frikøb (forslag til ÅM; ny post fra 2022)

Faglige netværk

18.876

14.914

25.000

45.000

4.884

10.000

25.000

25.000

Organisation i alt

1.068.289

1.056.534

1.240.000

1.510.000

498.794

515.000

2.514.921

2.556.406

Løn m.m.

6.588.915

7.365.060

7.165.000

7.105.000

6.835.930

8.159.550

8.262.346

7.917.353

Regionalt løntilskud

925.932

948.931

985.000

975.000

986.022

995.000

1.015.000

1.030.000

Øvrige personale- og aktivistudgifter

311.865

309.372

370.000

370.000

263.636

436.000

390.000

395.000

Husleje, forsikringer, vedligehold m.m.

780.416

847.639

864.500

870.000

802.554

935.000

895.000

910.000

IT- og teleudgifter

170.864

148.533

185.000

185.000

324.338

275.000

195.000

200.000

Øvrig drift

146.405

136.861

210.000

175.000

99.882

185.000

190.000

195.000
80.000

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

57.807

58.660

50.000

75.000

47.950

75.000

80.000

135.690

116.240

110.000

100.000

112.665

110.000

80.000

75.000

77.250

90.657

110.000

110.000

115.000

110.000

115.000

120.000

451.375

306.143

280.000

325.000

451.639

310.000

315.000

320.000

9.646.519

10.328.093

10.329.500

10.290.000

10.039.615

11.590.550

11.537.346

11.242.353

657.450

558.690

334.545

505.000

419.622

510.000

400.000

345.000

0

0

400.000

400.000

400.000

400.000

113.601

124.950

120.000

155.000

117.310

165.000

145.000

150.000

400.858

328.843

600.000

600.000

234.193

300.000

620.000

630.000

0

0

0

0

345

400.000

0

1.555.450

3.469.389

0

0

1.742

0

0

EU-afstemning/EP-valg

373.582

1.397.083

0

0

0

0

0

0

Øvrige centrale kampagner og indsatser

186.448

145.662

250.000

325.000

271.215

230.000

240.000

250.000

EU-aktiviteter (=nævnsmidler)

410.667

552.064

526.769

704.154

704.154

690.322

725.000

735.000

Internationale aktiviteter

41.204

25.130

90.000

60.000

6.691

25.000

65.000

65.000

81.357

0

0

-7.081

0

0

0

Udgifter EP inkl. løn
Støtte til Folkebevægelsen

5.000.000

217.026

470.726

470.726

470.000

480.000

490.000

495.000

269.155

430.000

410.000

53.769

165.000

440.000

450.000

Andre aktiviteter (folkemøde, kampagner m.m.)

149.690

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

164.762

150.380

120.000

170.000

39.440

50.000

155.000

160.000

Merchandise, materialer m.m.

169.237

388.862

200.000

325.000

114.243

125.000

225.000

225.000
1.750.000

Donationer Rød Fond
Kontingentandel lokalafdelinger

27.100
1.546.900

1.572.700

1.750.000

1.750.000

1.685.300

1.750.000

1.750.000

50.982

50.514

75.000

65.000

92.273

100.000

100.000

100.000

5.820.832

9.358.906

5.367.040

5.939.880

4.603.218

5.390.322

5.355.000

10.355.000

Hensættelser til feriepenge og vikarfond

232.812

-167.260

110.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Hensættelser FT-valg og EP-valg

426.418

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Hensættelser Rød Fond

276.600

102.999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130.651

104.837

130.000

130.000

130.000

130.000

110.000

100.000

337.689

0

17.602.121

20.784.110

18.176.540

18.919.880

16.659.316

18.675.872

20.567.267

25.303.759

3.170.467

0

0

0

0

3.000.000
-2.377.709

Medlemskaber af andre org.
Øvrige aktiviteter i alt

Overførsel af EU-midler
Afskrivninger
Hensættelse til fri efteruddannelse (ny i 2020)
Udgifter i alt
Overført fra hensættelser
Resultat

578.538

2.745.534

18.665

-437.221

1.832.903

-97.156

-1.758.767

Overført resultat

3.217.243

3.795.781

4.907.228

6.541.316

6.541.316

8.374.219

8.277.063

6.518.296

3.795.781

6.541.316

4.925.893

6.104.094

8.374.219

8.277.063

6.518.296

4.140.587

Akkumuleret overskud
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8.0 Resultat af vejledende urafstemning til spidskandidater til folketinget

8.0 RESULTAT AF VEJLEDENDE URAFSTEMNING TIL
SPIDSKANDIDATER TIL FOLKETINGET
Urafstemningen er gennemført elektronisk 22. marts – 7. april 2021
Der var 9342 stemmeberettigede til dette års urafstemning. Heraf har 3831 gjort brug af deres stemmenøgle.
Derfor har vi en stemmeprocent på: 41,01%.
I alt er der afgivet 40438 stemmer fordelt på de 46 kandidater.
Det betyder, at hver person med stemmeret i gennemsnit har stemt på 10,6 kandidater.
Efter urafstemningen har Maja Albrechtsen, nr. 20 i urafstemningen, trukket sig som folketingskandidat

Nr.

90

Navn

Antal stemmer

Nr.

Navn

Antal stemmer

1

Mai Villadsen, Brønshøj-Husum

2420

25

Anna Berg, Nørrebro Park

676

2

Victoria Velasquez, Vesterbro

2240

26

Tamara Aroch Rønbach, Ydre Nørrebro

654

3

Rosa Lund, Blågård

2220

27

Jonas Paludan, Roskilde

631

4

Peder Hvelplund, Hjørring

2079

28

Lisbeth Torfing, Horsens-Hedensted

620

5

Rune Lund, Brønshøj-Husum

2045

29

Anja Radeka , Vesterbro

609

6

Søren Søndergaard, Gladsaxe

1763

30

Tobias Clausen, Vesterbro

598

7

Jette Gottlieb, Christianshavn

1451

31

Jon Burgwald, Vesterbro

558

8

Ibrahim Benli, Herlev

1215

32

Bruno Jerup, Næstved

547

9

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten Århus Øst

1204

33

Fatih Baran, Brøndby

533

10

Poya Pakzad, Vesterbro

1149

34

Helge Bo Jensen, Albertslund

530

11

Rasmus Vestergaard Madsen, Ydre Nørrebro

1119

35

Sarah Nørris, Esbjerg

522

12

Sinem Demir, Nordvest

1048

36

Hans Jørgen Vad, Århus Vest

482

13

Christine Lundgaard, Blågård

1000

37

Øjvind Vilsholm, Furesø

448

14

Aida Ammary, Ydre Nørrebro

952

38

Margit Kjeldgaard, Helsingør

436

15

Maria Temponeras, Skanderborg

929

39

Torsten Ringgaard, Odense

427

16

Anne Hegelund, Århus Vest

919

40

Malene Ingwersen, Mariagerfjord

393

17

Mathilde Vinther, Indre Nørrebro - Den Røde Firkant

907

41

Ditte Stage Kroman, Roskilde

364

18

Leila Stockmarr, Indre By København

861

42

Sabrina Louise Christiansen, Østerbro

339

19

Astrid Vang Hansen, Aalborg

858

43

Thue Lundgaard, Halsnæs

311

20

Maja Albrechtsen, Århus Nord

817

44

Mads Kofoed, Slagelse

237

21

Eva Milsted Enoksen, Christianshavn

780

45

Boye Jepsen , Aalborg

199

22

Louis Jacobsen, Blågård

753

46

Just Worm, Holbæk

142

23

Reza Javid, Odense

714

- Blank -

58

24

Susanne Flydtkjær, Aalborg

681

Antal stemmer
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Hovedbestyrelsen foreslår at Årsmødet arbejder ud fra denne fordeling af kredse.

1

København 1

2

Sjælland 1

3

Østjylland 1

4

Københavns omegn 1

5

København 2

6-7
8

Fyn 1 og Nordjylland 1
Nordsjælland

9 - 11

Sydjylland 1 og København 3 og Vestjylland

12 - 14

København 4 og Sjælland 2 og Østjylland 2

15 - 16

Fyn 2 og Østjylland 3

17 -19

København 5 og Sydjylland 2 og Nordjylland 2

20 - 21

Sjælland 3 og Københavns omegn 2
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TIDSFRISTER TIL ÅRSMØDET 2021
TORSDAG D. 6. MAJ KL. 12.00
Deadline for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden, budget.
Forslag sendes til: landskontor@enhedslisten.dk
Ny deadline for opstilling til Rød Fond og Intern Revisor
Opstilling sker via Årsmødesiden på vores.enhedslisten.dk

LØRDAG D. 22. MAJ KL. 9.00
Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede
af hovedbestyrelsen, sættes til afstemning.
Frist for ændringsforslag til evt. aktuelle politiske udtalelser.
Ændringsforslag indleveres ved infoboden infobod21@enhedslisten.dk

SØNDAG D. 23. MAJ KL. 21.00
Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget).
Kandidatlisten afleveres via kandidat21@enhedslisten.dk.
Kandidatudvalgets forslag præsenteres søndag kl. 09.15.
Frist for opstilling til Ligebehandlingskomite via Årsmødesiden på
vores.enhedslisten.dk
Hvis forslaget bliver vedtaget, vælges der repræsentanter til ligebehandlingskomiteen under punkt 6:
Valg til HB, Rød fond, vedtægtsnævnet, kritisk revisor.
Valget foregår mandag formiddag.

