SÅDAN BLIVER ENHEDSLISTEN KAMPKLAR
Der er rigtigt gode udsigter til, at vi kan være med til at vælte VKO-flertallet i løbet af det kommende år. Det kræver et
stærkt Enhedslisten at sikre at et nyt flertal bliver så rødt og grønt som overhovedet muligt. Ligesom vi hele tiden
udvikler vores politik, skal vi også udvikle og styrke vores organisation i det daglige udenomsparlamentariske
græsrodsarbejde. Derved styrker vi os også bedst i forhold til kommende valgkampe. Vi skal have flere aktive
medlemmer, flere stærke lokalgrupper og vi skal gå frem. Men vi kan ikke det hele på en gang. Derfor må vi prioritere,
hvor vi skal tage fat først.

Medlemmer
•
•
•

Ved indmeldelse skal man kunne registrere, hvordan man ønsker at bidrage til Enhedslisten.
Mindst en gang om året skal Enhedslisten have direkte kontakt til alle medlemmer
Lokalafdelingerne skal have mulighed for erfaringsudveksling og uddannelse i, hvordan man aktiverer flest
muligt i afdelingsarbejdet

Lokale kampagneansvarlige (organizers)
•
•
•
•
•

Vi skal uddanne lokale kampagneansvarlige og lokale presseansvarlige i mindst 15 afdelinger
De kampagneansvarlige skal uddannes i mobilisering, lokal kommunikation og kampagnestyring
Der skal være et tæt samarbejde mellem de kampagneansvarlige og den lokale afdelingsledelse
Kampagneansvarlige kan være kontaktpersoner, bestyrelsesmedlemmer og aktivister
Hvem, hvor mange og hvordan de kampagneansvarlige skal indgå i forberedelsen af valgkampen, afgøres
efter en åben proces af de lokale afdelinger

Styrkelse af provins
•
•

Enhedslisten skal arbejde målrettet på at styrke provisnafdelingerne, så vi øger medlemsfremgangen, får
flere aktive medlemmer og øger vores stemmeandel i alle regioner.
Hovedbestyrelsen prioriterer i samarbejde med provinssekretariatet og landsorganisationen, hvilke
afdelinger der har brug for støtte til opbygning af medlemsarbejdet og hvilke afdelinger der kan trækkes på
ved gennemførelse af kampagner.

Faglige netværk
•
•

HB får, i samarbejde med FLU, til opgave at prioritere hvilke faglige netværk der skal have særlig støtte.
HB skal i samarbejde med FLU lave en række indstilinger til hvordan de faglige netværk kan bruges til:
o At Enhedslistens medlemmer sammen med kolleger og i deres fagforeninger, kan lave samlede krav
til en kommende regering og til partierne S og SF.
o At Enhedslistens medlemmer sammen med kolleger og i deres fagforeninger, kan lave samlede krav
til forbedringer af klimapolitikken.
o Dette er vigtige opgaver som HB og FLU prioriterer at bruge de faglige netværk til at løse.
Medlemmerne af de faglige netværk har stadig mulighed for selv at beslutte hvad de vil bruge
netværket til.

Kandidater og Ø-valgte
•
•
•
•

Vi skal nedsætte et udvalg, som kan arbejde kontinuerligt med at finde, uddanne og støtte kandidater for
Enhedslisten
Konkret skal vi finde mindst 50 i hver region, som vil stille op til byråd og regionsråd, og mindst 5 i hver
region, som vil stille op til urafstemningen om folketingskandidat
Vi skal støtte de lokalt valgte ved at hjælpe til at nedsætte baggrundsgrupper og afsøge muligheder for
sekretærbistand
Udvalget udarbejder en procedure der sikrer at medlemmerne, inden afstemning om kandidatlister, får det
størst mulige kendskab til kandidaterne.

Organisationsudvalg
•

Hovedbestyrelsen skal nedsætte et permanent organisationsudvalg, som arbejder med at udvikle
organisationens styrke og kontinuitet. Herunder med de prioriteter der er fastsat i dette papir.

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2010

