Arbejdsplan for Enhedslisten maj 2011 – maj 2012

En stærk valgkamp for Enhedslisten vil have topprioritet i
det kommende år. Alle aktiviteter indrettes sådan, at partiet
og medlemmerne kan fokusere på at føre valgkamp. Tid for
alle foreslåede aktiviteter i arbejdsplanen vil derfor afhænge
af, hvornår det kommende valg udskrives.

Udadrettede aktiviteter
Valgkamp – evt. sommer-efterår 2011
Har der ikke været valg inden årsmødet, vil vores kampagneaktiviteter være en del af valgkampen. VKL må derfor
sørge for, at der udarbejdes uddelingsmateriale, der kan ligge
klar i juni. Uddelingsmaterialet til sommerkampagnen omhandler et eller flere af hovedtemaerne i partiets valgmateriale. Kampagnen skal ses som optakt til valget. Formålet er at
give afdelingerne redskaber til at komme ud med de emner,
som Enhedslisten vil sætte fokus på i valgkampen. Materialet skal kunne bruges relativ bredt uddeling til byfester,
kræmmermarkeder o.lign. henover sommeren og umiddelbart efter ferien til gadeuddeling eller husstandsomdeling.
Skolestartskampagne 2011
Enhedslisten laver skolestartskampagne sammen med SUF.
Kampagnen løber august-sep 2011 og er målrettet ungdomsuddannelserne. Tema og form fastlægges i samarbejde med
SUF.
Efterår 2011 - forår 2012
Emner og form for de prioriterede udadvendte aktiviteter
efter folketingsvalget fastlægges af Hovedbestyrelsen.
Emnerne må afhænge af den politiske situation. Vi skal
producere materiale, som giver Enhedslistens medlemmer
mulighed for at handle på aktuelle politiske spørgsmål. Det
vil styrke afdelinger, faglige netværk og gøre Enhedslistens
politik mere synlig
Folkeafstemning om EU-forbehold
Det er sandsynligt, at der vil komme en folkeafstemning om
rets- og forsvarsforbeholdene efter næste folketingsvalg.
Efter folketingsvalget skal vi i gang med at forberede vores
kampagne i den forbindelse.

Organisatoriske initiativer og aktiviteter
Enhedslisten har stor medlemsfremgang og voksende
opbakning i den danske befolkning. Denne fremgang vil vi

bruge til, i endnu højere grad, at rejse politiske spørgsmål og
sætte fokus på de problemer den danske befolkning kæmper
med i dagligdagen. Dette arbejde kræver en udvikling af
Enhedslistens organisation.
Strategidebat i Enhedslisten forår 2012
Op til årsmødet i 2012 gennemføres der en debat om Enhedslistens politiske og organisatoriske mål de næste 4-5 år, jfr.
årsmødebeslutning om rammen for denne debat.
Organisationsudvalget
Organisationsudvalget er et fast udvalg under HB, der
arbejder med at gøre organisationen bedre. Udvalget arbejder blandt andet med at højne medlemsaktiviteten. Det
siddende organisationsudvalg vil i det kommende år arbejde
videre med fokus på en mere kontinuerlig og struktureret
uddannelse af medlemmerne. Med politisk og organisatorisk
uddannelse er målet, at medlemmerne får bedre forudsætninger for at lave politisk arbejde.
Landsorganisationen tilbyder løbende introduktionsarrangementer, temaseminarer, Aktivistfabrik, kandidatseminarer
samt skoling af medlemmer i de ideer og opfattelser, der er
grundlaget for Enhedslistens politik.
Der arbejdes i det kommende år på at styrke de faglige
netværk og på at opbygge flere. Dette kan bl.a. ske ved at
lave organizerseminarer, der er målrettet koordinatorer/
koordinationsgrupper i de faglige netværk.

Tidsplan
Aktiviteter og begivenheder som Enhedslisten giver høj
prioritet.
2011
Juni-sep.

Sommerkampagne

Aug.-sep.

Skolestartskampagne

Oktober		

Aktivistfabrik

2012
Jan.-april
Overenskomster på det private område
		Faglig konference
Forår		

Strategidebat

8. marts		

Kvindernes internationale kampdag

Debat om Enhedslistens politik i forhold

1. maj		

Arbejdernes internationale kampdag

til FN og militære aktioner

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2011

Ramme for strategidebat
Op til årsmødet i 2012 gennemføres der en debat om Enhedslistens politiske og organisatoriske udvikling med afsæt i
følgende spørgsmål:
1) Hvilke politiske mål skal Enhedslisten nå de kommende
4-5 år?
2) Hvordan hænger disse mål sammen med vores socialistiske strategi?
3) Hvad betyder det konkret for Enhedslistens prioriteringer, politisk og organisatorisk?
Det tilstræbes, at diskussionen munder ud i konkrete forslag,
der kan styrke Enhedslisten og Enhedslistens medlemmers
aktive deltagelse som en organiserende og inspirerende
kraft i fagbevægelsen, miljøbevægelsen og andre relevante
bevægelser og organisationer
Debatten tilrettelægges af Hovedbestyrelsen under hensyntagen til tidspunktet for afholdelse af folketingsvalget og
resultatet af dette.
Debatten organiseres som en partidebat, som gennemføres i
afdelinger/regioner.
Som oplæg til partiets diskussioner udarbejder Hovedbestyrelsen et debatoplæg med svar på de nævnte spørgsmål, der
udsendes til medlemmerne. Oplægget behandles på HBseminaret i juni 2011.
HB er ansvarlig for at sikre, at afdelingerne/regionerne får
tilbud om oplægsholdere og evt. baggrundsmateriale, og at
der i god tid inden årsmødet i 2012 fremlægges et forslag
til et dokument, der kan vedtages på dette årsmøde som
opsummering af diskussionen.
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Hovedbestyrelsens beslutning om at støtte en dansk deltagelse i FN-aktionen i Libyen har affødt en del uenighed i
partiet.
Den nyvalgte hovedbestyrelse pålægges derfor at planlægge
og indkalde til et seminar, hvor Enhedslistens politik i forhold
til FN og internationale militære aktioner diskuteres i lyset
af de nye erfaringer og udviklingen af den internationale
situation, ikke mindst situationen i Mellemøsten. Heri indgår
bl. a. en debat om mulige ændringer i eller præciseringer
af FN-udtalelsen fra 2009, mulige alternativer til militære
aktioner i en tilspidset situation, hvor der er risiko for massakre på civile, samt retningslinjer for hvordan Enhedslisten
forholder sig til støtte til væbnede oprør imod diktatorer og
besættelsesmagter.
Ligesom det skal diskuteres, hvad vi mener Danmarks rolle
skal være i fremtiden – gerne sammen med de øvrige nordiske lande, herunder hvorledes vi kan satse på at blive stærke
indenfor freds-og konfliktforskning og konfliktmægling og
på at opbygge en stærk kapacitet indenfor humanitær hjælp,
så vi hurtigt kan rykke ud med nødhjælp, nødhospitaler,
hjælp til flygtninge mm.
I diskussionen må også indgå forståelsen af imperialisme.
Hovedbestyrelsen samler op på debatten med henblik på, at
der på årsmødet 2012 behandles et forslag til præciseringen
af linjen i disse spørgsmål.
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