
KORT OG GODT 
OM ENHEDSLISTEN



Enhedslisten arbejder for et solidarisk samfund, hvor vi løser mere i fælles-
skab, passer bedre på hinanden og sammen passer godt på vores natur.

Som socialister kæmper vi også for et mere demokratisk samfund. I dag 
bliver alt for mange vigtige beslutninger truffet af direktører i banker og 
store virksomheder, som ingen har stemt på. Indflydelsen på lokalområder, 
arbejdsliv og samfund skal bredes ud til almindelige mennesker. 

VI ER SOCIALISTER
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Vi kan alle blive ramt af sygdom eller arbejdsløshed i løbet af et langt liv. Men 
ingen skal stå alene, når det sker. Derfor kæmper Enhedslisten for at udvikle 
og udbygge vores velfærd. 

Når vi investerer i fælles velfærd, giver vi samtidig hinanden flere mulighe-
der. For eksempel lige adgang til uddannelse, uanset hvor mange penge mor 
og far har. 

Vi skal have flere, ikke færre opgaver på fælles hænder. Derfor kæmper vi 
også imod privatisering af for eksempel børnepasning, skolegang og sygehuse. 
Og vi ønsker, at vigtige sektorer som energiforsyning igen skal ejes af fælles-
skabet, så vi alle sammen får direkte, demokratisk indflydelse.

FÆLLESSKAB FUNGERER
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Den seneste række økonomiske reformer har haft katastrofale konsekvenser. 
Flere børn vokser op i fattigdom, og syge mennesker lever under ringere vil-
kår. Samtidig er skatten for de rigeste blevet sænket igen og igen, så pengene 
klumper sig sammen i toppen af samfundet.

Sådan behøver det ikke være. I Enhedslisten kæmper vi for at gøre grund-
læggende op med uligheden. 

Ingen behøver at leve i fattigdom, hvis vi fordeler velstanden i vores sam-
fund solidarisk. Vi vil indføre en kontanthjælp, man kan leve af, et tryggere 
dagpengesystem, og vi vil sætte en stopper for social dumping, der trykker 
lønningerne. 

ULIGHED GØR OS ALLE FATTIGERE
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Overalt på jorden vokser konsekvenserne af klimaforandringerne. Samtidig 
kan vores natur og miljø ikke holde til den måde, vi lever på.

Heldigvis er der meget, vi i fællesskab kan gøre for at bremse klimakrisen. 
Og vi har stadig chancen for at give vores børn og børnebørn fri natur, rent 
drikkevand og sunde fødevarer. 

I Enhedslisten arbejder vi for at skifte kul og olie ud med energi fra sol, vind 
og bølger. Vi vil omstille landbruget til 100 % økologi. 

Og vi kæmper for, at Danmark skal gå allerforrest i verden, når det kommer 
til grøn omstilling. Så skaber vi nemlig tusindvis af arbejdspladser og bidrager 
til, at der også er en ordentlig klode at bo på for vores børn og børnebørn.

VI HAR KUN ÉN JORD
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Enhedslisten ønsker meget mere internationalt samarbejde, men det skal ske 
på befolkningernes præmisser. I dag er internationale organisationer som EU 
og Verdensbanken domineret af store firmaers interesser. Vi ønsker demokra-
tisk samarbejde, hvor lønmodtagernes rettigheder og forsvaret for miljø og 
klima sætter dagsordenen.

Danmark skal desuden tage vores del af ansvaret i forhold til at give be-
skyttelse til mennesker på flugt. Og i stedet for at bidrage til forfejlede krige, 
skal vi samarbejde meget mere internationalt om at skabe fred og lighed i 
verden omkring os.

VERDEN SKAL SAMARBEJDE ET ANDERLEDES PARTI
Enhedslistens fuldtidspolitikere og ansatte kan kun sidde på posten i en be-
grænset periode. Derefter skal de ud at finde et andet job. 

Enhedslistens ansatte tjener det samme som en faglært metalarbejder i 
København, og politikerne skal aflevere en stor del af deres løn til partiet, 
så vi undgår levebrødspolitikere.
I Enhedslisten er der medlemsdemokrati. Medlemmerne bestemmer poli-
tikken og vælger de politikere, der skal repræsentere partiet.
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VIL DU VÆRE MED?
Meld dig ind på enhedslisten.dk. Så får du vores medlemsblad, du får kontakt 
med din lokale afdeling af Enhedslisten, og du bliver en del af et fællesskab af 
mennesker, der gerne vil gøre en forskel.

GIV BIDRAG: Mobilepay 15517  
org.enhedslisten.dk/givbidrag

BLIV MEDLEM: SMS 445 
org.enhedslisten.dk/blivmedlem


