
                                                                                                                                                                

Esbjerg d. 29/4 - 2017 

Hvis vi, vore børn og børnebørn, skal leve i en 
Verden,  hvor det er rart at bo for mennesker, skal 
vi tage miljøproblemerne langt mere alvorligt.  
Vi er på vej til at skabe selvforstærkende 
klimaforandringer som ikke kan føres tilbage. 
Hvis isen på Grønland smelter og erstattes af 
mørkt hav vil temperaturen stige. Som det er nu 
fungere isen som et spejl der smider solstråler og 
varme væk fra jorden, men erstattes det af et 
mørkt hav vil dette opsuge varmen.  
Eller hvis temperaturen stiger så permafrosten i 
jorden tør op vil den frigøre store mængder af 
drivhusgasser.  
Kommer vi over 1,5 til 2 grader kan vi ikke 
bremse en klimakatastrofe, vi vil få ekstreme 
vejrsituationer, nogle steder vil der ikke være 
vand, så der vil mennekser ikke kunne dyrke 
jorden. Andre steder vil vi få oversvømmelser. 
Vi skal gøre en masse for at bremse denne 
udvikling. 
Vi skal have vedvarende energi. 

Side �  af �1 10

Mundtlig 
beretning 
2017

Klima



Vi skal have klimavenlig transport.  
Elbilsalget er gået i stå og vi satser ikke meget på 
kollektiv transport. 
Vi skal have landbruget til at bidrage positivt.  
Opbygger landmanden humus laget, kan der 
bindes organisk stof i dette lag. 
Vi er nødt til at omstille vores økonomiske 
samfundsmodel. Vækstsamfundet skal stoppes.  
Fagforeningerne skal med på dagsordenen med 
lavere arbejdstid. 
De ting vi køber skal kunne holde og kunne 
repareres. 
Vi har Ikke råd til at have affald, varerne skal 
kunne genbruges. 

 

Hvad kan vi gøre lokalt? 
Vi skal blive bedre til at dele, f.eks. vort værktøj.  
Hjemmets bor-maskiner bruges i dag 8 min i 
gennemsnit.  
Vi skal organisere os sammen med andre, vi skal 
skabe klimabevægelser. Sammen om solceller, 
sammen om en delebil, fælles værktøjsrum. 
Vi skal sørge for lokal produktion. 
Kan vi i kommunalt regi lave: 
Tøj bibliotek? Legetøjsbibliotek? 
Kan vi tage initiativ til en model for hvordan man 
kan have fælles værktøjsrum i et boligområde? 
Kan vi inspirere til den slags løsninger? 
Støtte økologiske initiativer. (tilføjet) 
Vort miljø udvalg må på banen her. 

 
Fjendebilleder og “Krigen mod Terror” skal sørge 
for krig og oprustningen så det militærindustielle 
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kompleks, der i dag består af både 
våbenproduktion og militære enheder kan tjene 
godt. De store medier ejes i grove træk af de 
rigeste og de spiller derfor med.  
Mange danske politikere gør alt, hvad de kan, for 
at tækkes USA.  
Tidligere lavede man våben for at føre krige, nu 
laver man krige for at sælge våben. 
Og NATO er ikke the good guys og de andre nogle 
slemme terrorister, men vore medier forstår at 
sætte USA i godt lys og de andre i et dårligt lys. 
USA brænder mennesker i Pakistan, ud fra en 
dødsliste, som aftales i det hvide hus, uden nogen 
form for retsag. USA sender droner af sted, så de 
ikke selv kommer noget til, med dronerne sender 
de brandbomber mod uskyldige mennesker. De 
mennesker som lever i disse områder ved ikke om 
de bliver brændt levende i morgen - om deres 
børn bliver brændt levende i morgen - børnene 
må leve med frygten for at deres forældre bliver 
brændt levende i morgen. Det er forståeligt, at 
mange i sådanne områder får PTSD. Det er 
forrygt, men det hører vi ikke meget om. 
Vi taler meget om kemiske våben, men USA bruge 
radioaktive våben hvis forurening varer utrolig 
mange år, således er 1/4 af Irak forurenet grundet 
brugen af depleted uranium, børn fødes med 
indvoldene udvendig. Dette våben bruger USA nu 
også i Syrien.  
Ifølge Global Research News har USA ramt et 
kemisk våben depot tilhørende ISIS og dræbt 
hundrede - det hør vi ikke meget om, end ikke en 
vurdering af om det er rigtigt. 
USA har dræbt over 20 mill mennesker siden 2. 
Verdenskrig i en række forskellige krige. 
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Den bedste måde til at udgå terror på, er ved at 
behandle andre mennesker ordentligt og undgå 
krige og droneangreb. 
Irak krigen, Afganistankrigen og droneangreb i 
Pakistan, skaber had og det burde ikke kunne 
undre nogen, at  nogle få ønsker hævn gennem 
terror, så vi i den rige verden også rammes.  

 

Vi skal lokalt  
afsløre militærindustrien ved foredrag, løbesedler, 
mm. 
Fortælle at det ikke er i menneskehedens 
interesse at bruge alle de ressourcer på 
oprustning og krige. 
Visse hvor få procent fra oprustningen som skal til 

for at opfylde FN’s 17 verdensmål. 
Nedbryde fjendebilledet af Rusland, som en magt 
der er parat til at angribe Europa. 
Vise vores afstandtagen til anti missil systemer 
rundt om Rusland som er beregnet på at kunne 
vinde en begrænset atomkrig i Europa. 
Støtte op om fredsarbejdet lokalt. 

 

Neoliberalismen er uden moral og værdier, det er 
rå klassekamp, i modsætning til en liberalist som 
Adam Smidt, som mente at man skulle tage hånd 
om de svageste.  
De rigeste vil have handelsaftaler, der favoriserer 
virksomhederne i en grad så de kan få et land 
dømt ved en overnational handelsdomstol, hvis 
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landet indfører øget forbrugerbeskytelse, 
arbejdsmiljøregler eller klima regler der mindsker 
deres indtjening.  
De vil have højere direktør lønninger - direktør 
lønningerne er steget enormt de sidste år - de vil 
have skattelettelse, billigere biler, billigere 
ejendomsskatter, fastholdelse af ingen 
formuebeskatning, lavere arveafgift mm. Når de 
laver fejlagtige spekulation, som skaber 
økonomiske kriser, skal de ansvarlige friholdes og 
befolkningen betale, som i f.eks. Grækenland. 
Til gengæld skal lønmodtagerne presses med 
større arbejdsløshed grundet højere 
pensionsalder, de siger det skal kunne betale sig 
at arbejde og slører billedet af hvor mange ledige 
der er. De, der er i virksomhedspraktik, dem der 
er faldet ud af dagpengesystemet mm tælles ikke 
med i statistikken. AE siger at der i 2014 - 2015 
var ca. 60.000 der faldt ud af 
dagpengesystemmet.  
De vil have globalisering for fuld kraft, hvor især 
ufaglærte bliver udsat for social dumpning.  
Mindstelønnes skal presse ved, at dem på de 
laveste sociale ydelser skal ned i ydelse, om de så 
kan leve af det eller ej har ingen betydning. 
Hvordan skal et ægtepar over 30 år uden børn 
kunne leve af 10.968 kr. tilsammen før skat pr. 
måned (2016).  
Kontanthjælps modtagere der skal have 225 
timers arbejde, er parat til at arbejde for en 
meget lav timeløn. 
De ansætter folk i småjobs på opfordring fra EU-
kommissionen, I vikarjobs, så man aldrig ved 
hvad ens økonomi er, hvilket også betyder at man 
ikke kan låne i banken. De gør hvad de kan for 
knække fagforeningerne. De skaber jobs med 
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falske selvstændige med elendige arbejdsforhold. 
De overskrider menneskerettighederne: 
Artikel 25. 
Enhver har ret til en sådan levefod, som er 
tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og 
velvære, herunder til føde, klæder, bolig og 
lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret 
til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, 
uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller 
andet tab af fortjenstmulighed under 
omstændigheder, der ikke er selvforskyldt. 
Mødre og børn har krav på særlig omsorg og 
hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller 
uden for ægteskab, have den samme sociale 
beskyttelse. 

Paul Craig Roberts, amerikansk økonom og 
journalist, siger: Neoliberalismen har nu nået et 
stadie, hvor den udbytter de vestlige lande. 
Globaliseringen betyder at arbejdspladserne 
flyttes til tredieverdenslande, hvor folk arbejder 
for en slik og lever som usle hunde. Og de vestlige 
samfund omstilles nu til at blive 
tredieverdenslande. USA er ved at blive omstillet 
til et tredieverdensland. Og det er landene i EU 
også på vej til.  
Vi kan se det ganske tydeligt i Danmark. Nu har 
det i tredive år heddet sig at besparelser på den 
offentlige sektor og nedskæringer på det sociale 
sikkerhedsnet var en nødvendighed for at få 
økonomien på ret køl - så der blev råd til 
velfærdsstaten. Men er økonomien kommet på ret 
køl? Har vi fået råd til velfærd? Nej! 
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Derfor vil vi lokalt  
være med i en demonstration d. 15/5 når social 
dumpning skal op i byrådet. 
Vi laver en happening d. 10 maj og deler foldere 
ud, når Velfærdsalliancen her aktionsdag. 
Vi vil støtte fagforeningernes kamp for bedre 
vilkår for lønmodtagerne.  
Vi kunne f.eks. foreslå 3F, at vi gerne vil hjælpe 
med at stå i gågade med løbesedler, når 
restaurationerne skal presses til at indgå 
overenskomst. 
Vi må finde måder at støtte de svages kamp mod 
kommunen.  
Vi skal oplyse gennem foredrag og løbesedler, 
sociale medier og hvad vi kan finde på, om at et 
mere lige samfund er til gavn for alle i vort 
samfund, at et samfund, der hænger sammen 
giver mindre kriminalitet, større glæde og tryghed 
for alle klasser. 
Vi skal bekæmpe deres handelsaftaler som vil 
indføre overnationale domstole. 
 

Hvordan kan de få folk folk til at sluge uligheden.  
De splitter os og tillader nedladende tale.  
De skaber syndebukke og had. De skaber mistro 
om andre.  
De syge er nogle svæklinge.  
De ledige er dovne, så de sociale ydelser skal så 
langt ned.  
Flygtningene er ikke rigtige flygtninge.  
De ydmyger folk. Det er i mange kredse i orden at 
omtale andre mennesker meget nedværdigende 
og som om de ingen værdi har.  
Det er helt ude af trit med 
menneskerettighederne. 
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“Artikel 1. 
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og 
rettigheder. De er udstyret med fornuft og 
samvittighed, og de bør handle mod hverandre i 
en broderskabets ånd.” 
Menneskerettighederne blev indført for ikke at 
havne i det der skabte 2. verdenkrig. Nu taler 
man om at ændre menneskerettighederne uden at 
debatere hvorfor man indførte 
menneskerettighederne. 
Man er ved at genindføre 30’ernes forhold og er 
parat til at afskaffe det, vi har tilbage af 
demokratiet. 
Overvågningen øges, befolkningens kontrol med 
politikerne mindskes, lovene hastes igennem, så 
der ikke er tid til den demokratiske debat med 
inddragelse af interesseorganisationer, 
retssikkerheden mindskes, mistænkes man for 
terrorisme, har man end ikke krav på at kende 
beviserne mod en.  
 

Derfor skal vi lokalt 
Vise at solidaritet nytter f.eks. ved at støtte en 
faglig aktivitet. Deltage hos venligboerne.  
Afsløre deres forsøg på at splitte os, f.eks. ved at 
vise hvor stor arbejdsløsheden er, så man kan 
forstå, at det ikke er så let at få arbejde. 
Lave arrangementer / happenings der belyser 
uligheden og fortælle hvordan vi synes den skal 
afskaffes.  
Fortælle hvorfor solidaritet er vigtig og fører til et 
godt samfund, medens had fører os mod 30’erne. 
Fortælle om den historiske baggrund for 
menneskerettighederne. 
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Oplyse om FN’s arbejde for de 17 verdens mål og 
den internationale solidaritets nødvendighed. 
 

Vi vil naturligvis efter beste evne forsøge at støtte 
op om dette. 

 

Man mærker let om man er et rart sted. Taler folk 
til hinanden på en rar måde, smiler de til 
hinanden, tager de hensyn til hinanden. I 
Enhedslisten landet over er der mange der melder 
sig ind og ud igen. Måske hænger det sammen 
med et tilbud om at være medlem for 100 kr. og 
når man så skal betale mere, er det alligevel ikke 
noget, men det kan også være tonen der ikke er 
ok. 
 

I afdelingen skal vi forsat arbejde for en god tone 
og have respekt for forskellige holdninger, lytte 
opmærksomt når nogen siger noget, i stedet for 
at kigge på ens telefon, vi skal have højt til loftet, 
hvilket er det modsatte af, at være hurtig til at 
finde fejl og aldrig glemme andres fejl.rbejde  

Vigtig arbejde i afdelingen den næste periode. 
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Tak til bestyrelsen for en stor arbejdsindsat, tak til 
udvalgene nogle har nået utrolig meget andre er 
ikke helt kommet igang, men det hele tæller, hver 
gang vi laver en aktivitet er vi med til fremme en 
bedre udvikling for Danmark. Vi skal sørge for at 
vore børn og børnebørn får et land de igen kan 
være stolt af at leve i. 

Tak fordi I lyttede  
Kærlig og kammeratlig hilsen 
Poul 
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