
1. Indledning 

Sidste årsmøde blev blandt andet brugt til en diskussion 
af Enhedslistens placering i forhold til en kommende ny 
regering ledet af socialdemokraterne. Det centrale var, at 
vi pegede på en socialdemokratisk ledet regering – uden 
forhåndsbetingelser. Derudover ville vi gå efter maksimal 
indflydelse på denne regerings politik og fastholde vores 
grundlæggende parlamentariske princip, at vi stemmer for 
den enhver forbedring og imod enhver forringelse.

Overordnet må vi vurdere at det budskab vi sendte om at vi 
ville gå efter maksimal indflydelse er blevet forstået ikke 
kun af Enhedslisten selv, men også bredt blandt politikere, 
fagforeningsleder og journalister. Enhedslisten er i dag er en 
naturlig del af fortællingen om, at der skal et regeringsskifte 
til.

Diskussionen om denne regerings politiske indhold og 
forskelle fra den nuværende regering har været centralt i 
hele perioden. Der er et massivt ønske om en anden regering 
– også i Enhedslisten, men der er også en skærpet interesse 
for de problemer som opstår, hvis denne regering lægger sig 
for langt til højre. Udspil fra S og SF om bl.a. 12 minutter og 
forslaget om pointsystemet, viser at der er behov for et øget 
pres, for at undgå sådanne fejlagtige politiske forslag. 

Diskussionen om den kommende regerings politik har for-
stærket diskussionen om styrkeforholdet mellem højre og 
venstre side i Danmark, men også mellem højre og venstre 
side indenfor oppositionen. Enhedslisten er meget bevist 
om denne problemstilling, som indgår både i Enhedslistens 
strategiske overvejelser og i de mere umiddelbare taktiske 
overvejelser.

2. Beslutninger i arbejdsplanen

Et hovedområde har været velfærdsområdet, hvor der som 
konsekvens af regeringens nedskæringspakke i foråret 
blev holdt en af de største velfærdsdemonstrationer i nyere 
tid. Her var for en gang skyld både fagbevægelsen og elev 
og lærlinge og studenterbevægelsen samlet. Det er måske 
værd, at bemærke, at disse omfattende velfærdsprotester 
ikke havde samme høje prioritet på sidste års årsmøde, men 
vi besluttede naturligvis at tilpasse vores aktiviteter til de 
faktiske forhold. Enhedslisten var aktivt tilstede i disse man-
ifestationer og HB/FU besluttede efterfølgende af prioriterer 
at der kunne komme en opfølgning på dette. Desværre valgt 

fagbevægelsen en mere tilbagetrukken rolle i efteråret. Vi 
satsede på mobilisering blandt elev og studenterbevægels-
en, som mundede ud i store demonstrationer i København, 
Odense, Århus og Ålborg. 

Derudover arbejdede vi på at skabe et kommunalt oprør mod 
de massive nedskæringer som blev gennemført i kommuner 
og regioner. Det lykkes kun i begrænset omfang med enkelte 
lokale lyspunkter. Nedskæringerne i kommuner og regioner 
i 2010 forsætter i 2011 og det er først i 2011 og 2012 at 
borgerne massivt vil opdage, hvad der er sket. Nedskæring-
erne på det kommunale område er stadig et sprængfarligt 
område, hvor der lokalt kan være potentiale for oprør.

Sammen med SUF lavede vi også i år skolestartskampagne. 
Der blev forsøgt med en lidt anden form, hvor vi i højere grad 
benyttede elektroniske medier. Den øgede brug af elektroni-
ske medier i vores kampagner vil med stor sikkerhed blive en 
tendens de kommende år. Men allerede nu kan vi konstatere, 
denne kampagneform kræver mange ressourcer, hvis den 
skal være en succes.

En tilbagevendende begivenhed i Enhedslisten er aktivist-
fabrikken. Omdrejningspunktet for dette års aktivistfabrik 
var, hvordan Enhedslisten bliver kampklar i forhold til valget. 
HB lægger op til, at aktivistfabrikken skal være en tilbagev-
endende begivenhed, men indholdet skal udvikles så det 
både rummer noget gammelt og noget nyt

Sidste årsmøde besluttede også en såkaldt ”klima krise 
kampagne” Det viste sig, at det var sværere at omsætte den 
beslutning til kampagne en forventet. Det endte med, at 
vi lavede en central folder, hvor et af fokus punkterne var, 
muligheden for grønne job, f.eks. boligrenovering. Desuden 
blev der lavet et website. En del afdelinger brugte folderen 
til uddeling eller lavede offentlige møder med klima og krise 
på dagsordenen. Der var faktisk større efterspørgsel efter 
folderen end vi havde vurderet centralt og derfor blev der 
trykt ekstra foldere.

Sidste årsmøde besluttede også, at der skulle laves en opføl-
gning på krisepjecen. Populært kaldet krisepjece 2. Denne 
pjece er lavet, som et debatoplæg og der har været afholdt et 
landsdækkende seminar om dette emne efterfølgende.

Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et psykiatrip-
olitisk program. Efter årsmødet nedsatte HB en arbejds-
gruppe, som skulle komme med udkast til et sådan program 
med henblik på behandling på årsmødet 2011. Et sådant 
programforslag foreligger.
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3. Andre aktiviteter

FU i det forrige HB besluttede, at Enhedslisten i 2010 skulle 
deltage i ”priden”. Denne beslutning blev truffet vel vidende 
at der ikke var fuld enighed om dette. Blandt andet var ØQ 
stærkt kritisk og følte sig forbigået i processen. Der er lavet 
en kørerplan for diskussionen om en eventuel deltagelse i 
”priden” 2011. 

I forlængelse af boligforslag fra årsmødet holdt Enhedslisten 
et boligpolitisk seminar i september og en arbejdsgruppe har 
efterfølgende udarbejdet et boligpolitisk forslag ”udsatte 
boligområder”, som også ligger til årsmødet.

Enhedslisten har en samarbejdsaftale med SUF. Det betyder 
blandt andet, at vi har et fælles møde mellem ledelserne af 
de to organisationer, men det betyder også at vi laver aktiv-
iteter sammen i forhold til skolestart, aktivistfabrik, klima og 
velfærd. Desuden har vi en dobbeltorganiseringsaftale så man 
kan være medlem af begge organisationer for en organisa-
tions pris. Denne aftale er en stadig stigende succes.

Diskussionerne om skævdelingen af Danmark, hvor man ser 
centralisering på alle områder. Centralisering af børnehaver, 
skoler, professions højskoler, sygehuse m.m. har også været 
et vigtigt spørgsmål. I den forbindelse afholdt Enhedslisten 
seminar om ”udkants Danmark” i januar 2011 i Middelfart.

I forbindelse med den ophedede debat om blå og røde 
pointsystemer, hvor Enhedslisten anlagde en markant og 
kritisk linje overfor begge systemer, støttede vi også op om 
initiativet ”kærlighed uden grænser”, der blev en meget stor 
succes.

4. Minikampagner

Ud over det årsmøde vedtagne kampagner, har HB/FU også 
lavet noget som vi kalder for minikampagner. Vi har f.eks. 
lavet uddelingsmateriale til FOA og 3F kongresser. Vi har 
lavet en ghetto kampagne med annoncer og flyer, hvor flere 
afdelinger var aktive. 

Vi har lavet en arbejdsløshedskampagne med annoncer og 
flyer m.m. HB besluttede på sit møde i januar, at diskus-
sionen om efterløn måtte banen. Derfor blev det besluttet, at 
der skulle laves en særskilt efterlønsfolder samtidig med, at 
vi udsendte arbejdsløshedsfolderen. Hovedbestyrelsen vur-
derede at der ikke var nogen modsætning i at køre de to bud-
skaber samtidig, da vurderingen var at efterløns spørgsmålet 
var det vigtigste politiske spørgsmål i januar/februar. Fælles 
for minikampagner er, at de er et forsøg på at agere i en 
konkret politisk sammenhæng, hvor der bliver sat en konkret 
politisk dagsorden f.eks. regerings ghetto diskussion.

5. Venstrefløjsmedier

I perioden har Enhedslisten også haft fokus på venstre-

fløjens medier. I oktober var der et tema om disse i Rød+Grøn 
med deltagelse af 6 medier og artikler om behovet for at 
styrke disse, analyser af mediesituationen og Enhedslistens 
mediepolitik. 
5. februar deltog Enhedslisten som medarrangør af Progressiv 
Mediemesse 2011 med deltagelse af 12 forskellige medier og 
ca. 150 gæster.  Debatten på Progressiv Mediemesse 2011 og 
foromtalen og interessen herfor viste, at det er et vigtigt ind-
satsområde at få styrket venstrefløjens medier som modmagt 
til den borgerlige mediedominans, og at Enhedslisten også fre-
mover skal spille en stadig mere aktiv rolle heri. Enhedslisten 
var medarrangør, selvom konferencen ikke helt stod mål med 
den ambition, der lå i vedtagelsen fra sidste årsmøde. 

Netforum er nu etableret. Det blev prøvekørt i Silkeborg og 
Nørrebro afdelinger i november og blev i december lands-
dækkende. Der vil være behov for at vurdere dette forum 
løbende i forhold til indhold og debatstruktur, samt vurdere 
behovet for ressourcer til opdatering og moderation. I forhold 
til kommunikationen i partiet kan det blive et løft, men det 
kan næppe kompensere for det problem, at vi ikke pt. udgiver 
R+G i januar.
Vi har fået ny hjemmeside og vi bruger i stigende grad face-
book til annoncering.

6. Internationalt

Diskussionerne på den europæiske venstrefløj har været 
præget af den økonomiske krise og protesterne mod at arbe-
jderklassen skal betale. 
HB har besluttet at ændre vores status i det Europæiske Ven-
streparti (ELP) fra mangeårigt observatør til rigtigt medlem-
skab. HB’s beslutning om medlemskab af ELP blev truffet 
samtidig med, at det blev understreget, at vi forsat ville 
deltage i andre venstrefløjsinitiativer i Europa. Vi deltager 
f.eks. i forskellige antikapitalistiske venstrefløjsseminarer. 
Det var også vigtigt for beslutningen, at Enhedslisten ikke 
betragter ELP som et parti, men som et samarbejde mellem 
meget forskellige socialistiske partier. I december sendte 
vi en delegation på 8 til ELPs kongres i Paris. Kongressen 
vedtog en kampagne for en ”europæisk social fond” med en 
underskriftindsamling under det såkaldte borgerinitiativ. En-
hedslisten har kritiseret, at denne beslutning blev taget uden 
mulighed for ordentlig debat. Desuden kan Enhedslisten ikke 
bakke op om kampagnens politiske grundlag. Selvom vi ikke 
deltager i borgerinitiativet vil vi fortsat arbejde fælles ven-
strefløjsinitiativer og deltage i debatten på den europæiske 
venstrefløj.
Således deltog Enhedslisten med to repræsentanter på 
den antikapitalistiske konference i oktober, indkaldt af det 
franske NPA. Formålet var at diskutere den økonomiske krise 
i Europa, samt at fremme samarbejdet mellem antikapital-
istiske partier på den europæiske venstrefløj. Konferencen 
mundede ud i en fælles udtalelse om svar på krisen.
I forbindelse med de store protester mod EU økonomiske 
spændetrøje sendte vi en busfuld Enhedsliste folk og SUFere 
til Bryssel.
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marbejde (IfFS). Enhedslisten var som det eneste parti mod 
denne beslutning. Støtten til IfFS går dels til søsterpartisa-
marbejde for de politiske partier, dels til bredere projekter 
under IfFS. HB har nedsat en ”Intern Bestyrelse”, der fun-
gerer som baggrundsgruppe for Enhedslistens repræsentant 
i IfFS og er ansvarlig for Enhedslistens egne projekter.

7. HBs arbejde

Lige efter sidste årsmøde blev der afholdt et strategiseminar 
med deltagelse af HB, spidskandidater og ansatte. Strategi-
seminaret var en succes. Dette blev fulgt op af strategitema 
på HB mødet i januar. 
Der har været HB møde med tema om international politik, 
specielt med fokus på Afghanistan og Venstrefløjens medier. 
På flere af HB møderne har valgkampforberedelse været 
på dagsordenen. Der er nedsat en valgkampledelse(VKL), 
der har stået for stort set alt forberedelse. I december holdt 
vi HB møde i Århus. I den forbindelse holdt vi et møde med 
Århus-afdelingen bl.a. set i lyset at HB har besluttet at der 
skal gøres en ekstra indsats for, at Enhedslisten får bedre 
fodfæste uden for København og i den forbindelse har vi helt 
konkret Århus i kikkerten.
HB har foretaget mindre justeringer af økonomien. Den 
væsentligste var at sætte indsamlingsmålet op bl.a. fordi ”én 
krone om dagen” er blevet en stor succes, der også i de kom-
mende år vil bidrage stærkt til Enhedslistens valgkampe.
HB har holdt 8 møder. I den forrige HB var der en diskus-
sion om, at hovedbestyrelsen havde for mange og for lange 
møder. Det prøvede den nuværende hovedbestyrelse at 
ændre på med færre todagsmøder, så der har været holdet 
4 étdagsmøder og 4 todagsmøder, men måske er afstanden 
mellem møderne blevet for stor.

8. Om organisationen

Enhedslisten er vokset kraftigt over det sidste år. Fra om-
kring 4500 medlemmer er vi nu oppe på vej mod de 6000 
medlemmer. Den store interesse for Enhedslisten og for at 
blive medlem tegner godt for det kommende folketingsvalg, 
hvor der er en helt særlig mulighed for vækst.

Der er blevet arbejdet systematisk med rekruttering, men 
det er også en særlig udfordring for partiet og afdelingerne 
at integrere de mange nye medlemmer. Der er blevet taget 
forskellige skolingsinitiativer og der arbejdes på at arbe-
jde mere systematisk med de politiske uddannelsestilbud 
som Enhedslisten tilbyder. Rejseholdet har igen i år afholdt 
introduktionsmøder til Enhedslisten for nye medlemmer i 
alle 5 regioner og der har været stigende deltagelse af nye 
medlemmer. På grund af den store stigning i nye medlemmer 
har rejseholdet planlagt 2 ekstra møder i Region Midtjylland 
og Region Hovedstaden det kommende år. Aktivistfabrikken 
er et af de andre steder hvor nye medlemmer kan komme 
med i arbejdet. De mange nye medlemmer har også betydet 
at nye afdelinger er blevet skabt eller er stærkt på vej. 

Som en del af valgkampsforberedelsen er der blevet afholdt 
en række organizermøder rundt om i landsdelene. Dette ar-
bejde har været med til at sikre at Enhedslistens nu er meget 
bedre forberedt til den kommende valgkamp end noget valg 
tidligere.
Og endelig har årsmødeforberedelsen fyldt meget. I år er det 
lykkedes at stille forslag om et Psykiatriprogram til årsmødet 
samt et forslag om Boligpolitik i forhold til udsatte boligom-
råder. I begge tilfælde har HB nedsat arbejdsgrupper der har 
inddraget aktive medlemmer samt har holdt seminarer om 
emnet.
Opbygningen af dobbeltorganisationer er ikke sket i det øn-
skede omfang. Men et par rimeligt velfungerende eksempler 
viser dog, at det kan lade sig gøre. Dette område bør have en 
større samlet prioritering efter valget.
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