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Pernille Skipper

“Jeg tror på en verden, hvor 
hensynet til fællesskabet står 
over hensynet til spekulanter 
og store virksomheders ønske 
om profit. Hvor vi sammen 
sørger for et sikkerhedsnet 
til alle, der bliver ramt af 
arbejdsløshed, sygdom eller 
social udsathed. Pengepun-
gens størrelse må aldrig blive 
afgørende for, om man kan få 
hjælp.”

Enhedslisten blev dannet i 1989, og 
er et socialistisk og demokratisk 
græsrodsparti med lokalafdelinger 
over hele landet. 

Enhedslisten er ikke for karriere-
magere og levebrødspolitikere. Alle 
Enhedslistens ansatte tjener det 
samme som gennemsnittet for en 
metalarbejder i København. Politi-
kerne afleverer en stor del af deres 

løn i partiskat og må kun være fuld-
tidspolitikere i et begrænset antal 
år, så vi kan få nye kræfter ind med 
andre erfaringer.

Enhedslisten har ingen formand, 
men en kollektiv ledelse.

Som medlem af Enhedslisten er du 
med i et levende partidemokrati 
med åbne udvalg, åbne hovedbe-
styrelsesmøder og urafstemning om 
vores spidskandidater til Folketin-
get.

Enhedslisten har ingen ungdomsor-
ganisation, men opfordrer sine unge 
medlemmer og andre unge socia-
lister til at blive aktive i Socialistisk 
Ungdomsfront.

Vær med
Besøg vores hjemmeside: www.enhedslisten.dk/blivmedlem
Eller ring til os på tlf. 33 93 33 24.
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Politik for alle

Vi laver politik for at gøre livet 
bedre for almindelige mennesker. 
I stedet for at hjælpe de rige vil vi 
hellere hjælpe gamle, arbejdsløse, 
kassedamer og mennesker med 
handikap.

Enhedslisten er ikke som de andre 
partier, for vi har nogle særlige 
regler:

Enhedslisten synes ikke, at politike-
re skal være rige. I de andre partier 
tjener politikerne mange flere pen-
ge end for eksempel en murer eller 
en skolelærer. Men Enhedslistens 
politikere nøjes med samme løn 
som en almindelig håndværker.

Enhedslisten synes, at demokrati 
er vigtigt. Også i et parti. Derfor 
har vi ikke en parti-formand, som 
bestemmer det hele. I stedet er alle 
vores politikere og medlemmer med 
til at bestemme vores politik.

Enhedslisten laver aldrig love, som 
gør, at nogen får det dårligere. 
Heller ikke selvom de andre partier 
prøver at lokke os.

Enhedslisten – et parti for almindelige mennesker

Dengang og nu

Enhedslisten blev dannet i april 1989 
af Venstresocialisterne (VS), Dan-
marks Kommunistiske Parti (DKP) 
og Socialistiske Arbejderparti (SAP). 
I 1989 tog arbejdet mod en fælles 
valgliste fart. SAP og VS henvendte 
sig direkte til DKP i april, hvorefter 
den konkrete indsamling af stillere 
til den nye enhedsliste startede.

I starten var der ikke særlig stor 
tiltro til, at partiet ville fungere. Men 
først i 1995 blev partiet et egentligt 
parti. Samme år tilsluttede Kom-
munistisk Arbejderparti (KAP) sig 
Enhedslisten.

Ved folketingsvalget i september 
1994 kom partiet for første gang i 
Folketinget med 6 mandater. 

Efter en pæn medlemsfremgang i 
løbet af 1990’erne, ikke mindst af 
unge mennesker, blev ungdomsor-
ganisation Socialistisk Ungdoms-
front oprettet i påsken 2001.

Enhedslistens første skridt mod drømmen

Hul igennem

Sager, som kan mærkesI marts 2009 besluttede Enhedsli-
sten at udpeger en politisk ordfører; 
Johanne Schmidt-Nielsen som sad 
på posten indtil 2016, hvor den 
nuværende ordfører Pernille Skipper 
overtog posten. 

Ved det seneste valg i 2019, kom 
Enhedslisten ind med 13 mandater, 
altså mere end en fordobling siden 
deres folketings debut tilbage i 
1994.

Nytænkning

Jette Gottlieb, Keld Albrechtsen , Frank 
Aaen og Søren Søndergaard blev alle 
valgt ind i Folketingen i 1994.

Johanne Schmidt-Nielsen; Enhedslistens 
politisk ordfører 2009-2016.


