
 

 

 

 
ARBEJDSPLAN FOR ENHEDSLISTEN 
MAJ 2010 - MAJ 2011 
 
Vi har store udfordringer i disse år med stigende arbejdsløshed, ulighed, klimaproblemer, angreb på demokratiske 
rettigheder og dansk deltagelse i krige og optrapning af konflikter. 
 
Men vi har også muligheder for at ændre den udvikling. Det er klart, at vi ikke kan gøre det alene og ikke kan klare alt i 
løbet af et år eller to. Vi må prioritere. Det gør vi ved bl.a. at gennemføre 2 udadvendte politiske kampagner og ved at 
styrke det organisatoriske arbejde. 
Derudover kan der være andre vigtige aktiviteter, som ikke alle nødvendigvis deltager i, f.eks. skolestartskampagnen, 
EU-politikken, udviklingen og styrkelse af den den solidariske klimabevægelse såvel nationalt som globalt, og meget 
mere som kan opstå som følge af aktuelle begivenheder, der kræver en politisk reaktion. 
 

KAMPAGNER 
Efteråret 2010 
 
Kampagne: Kampen mod økonomisk krise og klimakrise 
Formålet med denne kampagne er primært at formidle politiske forslag, der allerede er udviklet og mobilisere i 
fællesskab for at ændre styrkeforhold og for at fremme kollektive, solidariske løsninger frem for private. F.eks. har 
Enhedslisten sammen med oppositionspartierne udarbejdet en grøn jobplan og Enhedslisten har udarbejdet en 
klimaplan, der reducerer drivhusgasserne og skaber nye jobs. Hvordan kan vi sammen med andre partier, 
fagforeninger, organisationer og bevægelser mobilisere lokalt for at lægge pres på regeringen, kommunerne og 
arbejdsgiverne. Hvordan kan vi arbejde for alternative, kollektive løsninger f.eks. i lokalsamfund, grundejer- og 
boligforeninger, skolebestyrelser og arbejdspladser. 
 
Foråret 2011 
 
Kampagne: Valgkamp  
Folketingsvalget kan udskrives når som helst og skal afvikles senest november 2011. Vi forventer, at det bliver i foråret 
2011. 
Efterårskampagnen kan enten ændres til en valgkamp, hvis det bliver relevant, eller kan være en forberedelse til 
valgkampen i foråret 2011. Hvis der først udskrives valg i efteråret 2011, kan HB ændre kampagnen. 
 

ORGANISATORISK 
HB har 21. juni 2009 nedsat et fast organisationsudvalg med 4 HB-medlemmer for tre år. Der kan dog ske 
indsupplering efter hvert årsmøde. Blandt de vigtige opgaver i løbet af næste år er en styrkelse af medlemsaktiviteten 
i forhold til kampagner og næste valgkamp. 
F.eks. skal vi have en organisationsstruktur, hvor man kan have forskellige roller i forskellige sammenhænge i 
organisationen og uddannes af organisationen til at varetage de roller man har. Rollerne kan være 
afdelingskontaktpersoner, netværkstovholdere, organizers i forhold til kampagner og udadvendte aktiviteter, 
kandidater, Ø-valgte, HB-medlemmer, ansatte.  
Derfor tilbyder landorganisationen såvel introduktionsarrangementer, organizer-seminarer, temaseminarer, 
aktivistfabrikken, kandidatseminarer mv. 
 
Derudover skal det kønspolitiske arbejde fortsætte. Hvis Enhedslisten skal have en større vælgeropbakning og 
afdelingerne en bredere medlemssammensætning m.h.t. køn, alder og uddannelse, må der arbejdes videre med de 



 

 

 

kønspolitiske signaler og den kønspolitiske praksis i organisationen. 
 
Der skal arbejdes med, hvordan vi kan styrke de faglige netværk, der er opbygget, og etablere flere. 
Endelig skal der arbejdes for at dæmme op for diskriminering og ekskludering af mennesker med handicap og udvikles 
relevante politikprogrammer. 
 
Enhedslisten ser det som en central opgave at styrke venstrefløjens medier for at sikre alternativer til den borgerlige 
mediedominans og sikre en politikudviklende og diskuterende venstrefløj i fremgang. 
I løbet af året gennemfører Enhedslisten derfor en intern oplysningskampagne for at udbrede kendskabet til 
venstrefløjens medier blandt Enhedslistens medlemmer. Det være sig dels gennem en præsentationsserie i Rød+Grøn, 
hvor de større venstrefløjsmedier og tidsskrifter præsenteres, og dels gennem opfordringer til medlemmer om at 
bruge, støtte og abonnere på disse. Ligeledes vil Enhedslisten deltage i opreklamering og arrangering af en evt. 
konference om og i samarbejde med venstrefløjens medier i andet halvår af 2010. 
 

TIDSPLAN 
Juni 2010: 2. organizerseminar vedr. folketingsvalget 
 
Sommeren 2010 – december 2011: Klimatopmøder og klimabevægelser 
Det officielle klimatopmøde i København blev på mange måder en kæmpefiasko. De store demonstrationer, de mange 
deltagere i Klimaforum og vedtagelse af deklarationen i Klimaforum viser, at der er muligheder for at skabe et folkeligt 
pres for en helt anden klimapolitik, der er solidarisk og systemforandrende. Derfor skal Enhedslisten fortsat være med 
til at mobilisere og videreudvikle klimabevægelsen nationalt og globalt. Det næste klimatopmøde bliver i Mexico 
december 2010. Men der bliver muligvis arrangeret global aktionsdag og internationale alternative møder allerede i 
sommeren 2010. 
 
August-september 2010: Skolestartkampagne  
Det er efterhånden en rigtig god tradition, at SUF og Enhedslisten i samarbejde afvikler en skolestartskampagne. SUF’s 
og Enhedslistens ledelser nedsætter en arbejdsgruppe, der er ansvarlige for at gennemføre kampagnen. Ledelserne 
beslutter tema, projektplan og budget. 
Formålet er primært at tage rundt på landets uddannelsesinstitutioner for at indgå i dialog med unge og 
uddannelsessøgende.  
 
August-oktober: Finanslov, kommunale budgetter og muligheder for protester og alternativer 
 
9. - 10.oktober: Aktivistfabrikken 
 
Oktober-december 2010: Efterårskampagnen 
Kampen mod økonomisk krise og klimakrise 
 
Januar-april 2011: Overenskomster for de offentligt ansatte 
 
Foråret: Forårskampagnen 
HB-besluttet kampagne, alt efter hvornår folketingsvalget udskrives. 
 
Maj 2011: Årsmøde 
 

Politisk-organisatorisk 
Krise-pjece 
HB sikrer udarbejdelse af krisepjece 2, som omhandler Enhedslistens opgaver under den økonomiske krise.  Pjecen  
indeholder som minimum: 



 

 

 

a)produktions- og beskæftigelsesplan  under demokratisk kontrol b) rød omfordeling  c) demokratisering af bank-og 
kreditvæsen d) indliciteringsopgaver m.h.t. infrastruktur og arbejdsmarked, e) opgør med den markedsøkonomiske 
styring af den offentlige sektor f) en demokratisering af landbrugs- og fødevaresektoren i Danmark.  
Udspillet drøftes i de enkelte partiafdelinger, alternativt på regionskonferencer og skal bidrage til at udvikle 
Enhedslistens offensive bud på den nuværende krise og modtræk over for markedsøkonomiens udbredelse. 
 

Udvikling af psykiatripolitisk program 
Med ratificeringen af FN konventionen om rettigheder for mennesker med handicap er der behov for, at Enhedslisten 
udvikler politikprogrammer for at dæmme op for den diskriminering og ekskludering af samfundet, som mennesker 
med handicap udsættes for – konkret nedsættes med denne vedtagelse en programgruppe med henblik på at 
udarbejde et psykiatripolitisk program. 
I Årsmødeperioden 2010-2011 forbereder en af Hovedbestyrelsen nedsat programgruppe et hovedforslag til et nyt 
Psykiatripolitisk Program for Enhedslisten, således at Enhedslistens Årsmøde 2011 kan behandle og vedtage 
Psykiatripolitisk Program for Enhedslisten. Programgruppen skal sammen med Hovedbestyrelsen sikre, at der udvikles 
en psykiatripolitisk programdebat i Enhedslisten frem til Årsmødet 2011. Programgruppen nedsættes af 
Hovedbestyrelsen inden 1. august 2010, hvorefter Programgruppen hurtigst muligt udarbejder kommissorium og 
indleder arbejdet. 
 
 
Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2010 

 
 
 
 


