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5. FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 2020-21 1 

1: Indledning:  2 

I de nærmeste år har Enhedslisten fokus på tre hovedopgaver, som hænger tæt sammen.  3 

 4 

• At styrke billedet af Enhedslisten som et parti, der vil skabe grundlæggende 5 

samfundsforandringer gennem et opgør med kapitalismen, samtidig med at vi kæmper for de 6 

forbedringer, det er muligt at opnå under de nuværende politiske og økonomiske 7 

styrkeforhold.   8 

 9 

• At styrke de folkelige bevægelser og samle dem til kamp for at sikre klimaet, velfærd og 10 

demokrati, øget lighed, tryghed for lønmodtagerne og solidaritet med udsatte grupper.  11 

 12 

• At styrke Enhedslistens organisation, så partiet på alle niveauer bidrager til at løse de 13 

ovennævnte opgaver.   14 

 15 

2: Politiske hovedtemaer i årsmødeperioden 16 

I den kommende årsmødeperiode er der en række politiske hovedtemaer, som vil involvere hele 17 

organisationen, hvis vi skal opnå gode resultater på de pågældende områder. Det er Hovedbestyrelsens 18 

opgave at sikre den fornødne koordinering politisk og organisatorisk, mellem de forskellige dele af 19 

partiet.   20 

De politiske hovedtemaer i årsmødeperioden er klimaet, velfærd og lighed, tryghed for lønarbejderne, 21 

og kamp mod højredrejningen i udlændinge og retspolitikken.  22 

I det følgende beskrives temaerne, samt de handlinger, der skal bringe os fremad. 23 

Klimaet 24 

Med klimalov og klimahandlingsplan er kampen for klimaet gået ind i en ny fase. Kampen drejer sig både 25 

om de konkrete løsninger og om hvem der skal betale regningen. Vi kæmper for en socialt retfærdig 26 

grøn omstilling 27 

Hovedbestyrelsen og det klimapolitiske netværk har til opgave at koordinere og understøtte følgende 28 

aktiviteter: 29 

• Partiets indsats for at styrke klimakampens forankring i kommuner, regioner, boligområder, 30 

fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner m.m.  31 

• Lokale initiativer for at udvalgte byer erklærer sig som ”omstillingsbyer”, der kan fungere som 32 

rollemodeller for andre byer.  33 

• Et målrettet arbejde for at få valgt røde og grønne kandidater ind i bestyrelser for 34 

pensionsselskaber og forbrugerejede virksomheder  35 

• Indsatsen for at forhindre bygningen af Baltic Pipe jf. årsmødebeslutning fra 2019 36 

• Arbejdet med at opbygge en landsdækkende klimabevægelse på tværs af NGO´er og 37 

fagbevægelse i regi af bl. a. Broen til Fremtiden. 38 
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• Fremme udviklingen af en aktiv massebevægelse for at presse regeringen til at leve op til 39 

klimalovens målsætninger.  40 

Velfærd og øget lighed 41 

Med ”forståelsespapiret” og Finanslovsaftalen for 2020, klimalov og andre initiativer er der opnået 42 

fremskridt med hensyn til velfærd og øget lighed, men der er langt igen, førend vi kan tale om en 43 

genopretning af velfærden og et markant opgør med uligheden i det danske samfund. Forhandlingerne 44 

om finansloven for 2021 er en oplagt lejlighed til at gøre yderligere fremskridt, hvad det angår. 45 

(Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen er enige om i foråret 2020 at drøfte de overordnede temaer i 46 

finanslovsforhandlingerne, og hovedbestyrelsen vil på den baggrund fremsætte ændringsforslag til dette 47 

punkt i arbejdsplanen)  48 

Tryghed for lønarbejderne 49 

De sidste 10 år har vi set de største forringelser af lønarbejdernes tryghed ved arbejdsløshed, sygdom og 50 

alderdom siden 2. verdenskrig. Det handler om systematisk klassepolitik fra oven for at presse 51 

lønningerne og svække fagbevægelsen.  52 

Enhedslisten vil sætte et opgør med udbudsreformerne på dagsordenen. Det sker ved at støtte 53 

udviklingen af de brede protester, der allerede er i gang i befolkningen imod højere pensionsalder, 54 

manglende tilbagetrækningsmuligheder, ringere dagpenge, sygedagpenge og førtidspension. Det sker 55 

også ved at videreudvikle de mange konkrete svar vi allerede har på disse områder.  56 

 57 

Tre opgaver ligger lige for: 58 

• At stoppe stigningerne af pensionsalderen, når folketinget til efteråret skal tage stilling til at 59 

forhøje den til 69 år og sikre værdig tilbagetrækning for alle. 60 

• At stoppe udhulingen af dagpengene med virkning fra 1. januar 2021, og fremadrettet få 61 

genoprettet dagpengene generelt.  62 

• Til kamp for øremærket barsel 63 

Regeringens nedsættelse af ”ydelseskommissionen” viser, at den ikke tager kampen imod fattigdom 64 

alvorligt. Enhedslisten har en særlig forpligtelse til at sætte afskaffelsen af fattigdomsydelserne på 65 

dagsordenen, og sikre et bedre forsørgelsesgrundlag for syge, arbejdsløse og mennesker med handicap, 66 

end ”Ydelseskommissionen” lægger op til. Hovedbestyrelsen pålægges at tage initiativer til en styrkelse 67 

af partiets arbejde med at sætte reformramtes kamp mod den urimelige beskæftigelsespolitik på 68 

dagsordenen lokalt, regionalt og nationalt.  69 

Til kamp for en human udlændinge- og retspolitik 70 

Den socialdemokratiske regering fortsætter sin dybt skadelige højredrejning i udlændinge og 71 

retspolitikken. Lige som den borgerlige regering bruger de problemer med integration og islamisk 72 

fundamentalisme som påskud for at forringe det sociale sikkerhedsnet og retssikkerheden for alle. 73 

Samtidig med at de fortsætter diskriminerende og umenneskelig politik overfor indvandrere og 74 

flygtninge. 75 

Ud over den parlamentariske højredrejning i udlændinge- og retspolitikken stiger aktiviteten på den 76 

yderste højrefløj. Dette forpligter os til at lave lokale solidaritetsaktiviteter, hver gang der sker 77 

hadforbrydelser mod minoriteter.  78 
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Hovedbestyrelsen pålægges at tage initiativer til en styrkelse af partiets arbejde på dette område, 79 

således at det bliver en naturlig del af aktiviteterne i afdelinger og relevante netværk og udvalg. Det 80 

handler for eks. om følgende aktiviteter: 81 

• Konkret solidaritet med flygtninge, der behandles uværdigt 82 

• Styrke modstanden mod Ghettopakken 83 

• Konkrete initiativer til god integration på arbejdspladser og i boligområder 84 

• Udvikling af protester imod indskrænkning af frihedsrettigheder   85 

• Netværksmøde for aktivister i flygtninge- og mellemfolkelige organisationer  86 

Fælles partikampagne: Der er råd 87 

Som opvarmning til finansforhandlingerne gennemføres i august-oktober en omfattende 88 

partikampagne, der konkret påviser, at Der er Råd til at beskytte klimaet, sikre velfærden og trygheden 89 

for lønarbejderne, og til at god integration og værdig flygtningepolitik, hvis de rige betaler mere og 90 

velstanden bliver fordelt ligeligt. Det er samtidig det politiske hovedbudskab i den 91 

medlemshvervekampagne, der afvikles i samme periode. Kampagnen kan også inddrage aktuelle krav, 92 

fremsat af folkelige bevægelser, som afvises af regeringen med henvisning til, at der ikke er råd til at 93 

gennemføre dem. 94 

Som led i ”Der er råd ”-kampagnen gennemføres i efteråret 2020 en medlemshvervekampagne, der er 95 

målrettet de mange aktive i fagforeninger, lejerforeninger, elev- lærlinge og studenterorganisationer, 96 

lejerbevægelsen og forskellige enkeltsagsbevægelser, som sympatiserer med Enhedslisten. Budskabet 97 

skal være, at et stærkere Enhedslisten er en af forudsætningerne for at opnå grundlæggende 98 

samfundsforandringer. Landskontor, afdelinger, netværk og udvalg opfordres til at forberede sig på at 99 

tage imod nye medlemmer.  Landskontoret vil udforme de fornødne materialer, og understøtte 100 

optagelsen af de nye medlemmer.  101 

Det er ambitionen med kampagnen, at vi mobiliserer alle led og niveauer i organisationen - aktivister, 102 

afdelinger, netværk, udvalg, medier og folkevalgte i folketing, kommuner og regioner - til en aktiv 103 

udadvendt og koordineret indsats. Hovedbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at der er de fornødne 104 

ressourcer på landskontoret. 105 

3: Organisatoriske opgaver 106 

Hvis vi skal indfri målsætningen om at få langt større dele af befolkningen i tale, er der brug for at 107 

generelt politisk og ideologisk løft af partiet som helhed.  108 

Der er især brug for at styrke de dele af partiet, som er tættest på de mennesker vi gerne vil have i tale 109 

og organisere. Det vil sige medlemmer som er aktive i folkelige bevægelser, lokalafdelingerne, vores 110 

lokal valgte repræsentanter, samt udvalg og faglige og politiske netværk som arbejder udadvendt.  111 

Det kræver at partiets ressourcer fokuseres på følgende:  112 

• Politisk uddannelse af aktivister, organisatorer, lokal- og tillidsvalgte 113 

• Særlige fremstød for at styrke Enhedslisten i de dele af landet, hvor vi står svagest.  114 

• Øgede ressourcer centralt til at sikre opbakning til udadvendte aktiviteter lokalt og i de 115 

folkelige bevægelser. 116 

På den baggrund iværksætter hovedbestyrelsen følgende aktiviteter 117 

Forberedelse af kommune- og regionsvalg 2021 118 



Side 5 af 6 HOVEDBESTYRELSEN FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 2020-21  

ENHEDSLISTENS ÅRSMØDE 2020 

5 

Fremgang ved det kommende kommune- regionsvalg forudsætter en stærk koordinering i hele partiet, 119 

som også indebærer fælles vedtagne temaer og fokuspunkter, uden at det på nogen måde indskrænker 120 

afdelingernes suverænitet med hensyn til prioritering af deres lokale valgkamp. Hovedbestyrelsen får til 121 

opgave at sikre koordineringen af den landsdækkende indsats i valgkampen i tæt samarbejde med 122 

kommunal- og regionalvalgte, folketingsgruppen, samt relevante udvalg og netværk.   123 

Målet er at Enhedslisten skal opnå repræsentation flere kommuner og alle regioner. Det indebærer 124 

særlige fremstød for at styrke afdelinger, hvor repræsentationen skønnes at være truet, og for at sikre 125 

repræsentation i de kommuner, hvor vi ikke er valgt i dag.  126 

Ungdomsarbejdet 127 

Alt for få unge er aktive i Enhedslisten, generelt har vi svært ved at tiltrække og organisere unge. Det 128 

skal vi blive bedre til.  Derfor skal vi blandt andet sikre en bedre overgang fra SUF til Enhedslisten. Det 129 

kan fx gøres ved hjælp af fællesorganiserede netværk på videregående uddannelser. Det er en opgave 130 

for alle afdelinger, udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt fokuspunkt ved opstilling af 131 

kandidater til folketing, kommuner og regioner. Enhedslisten skal, selvfølgelig helst i samarbejde med 132 

SUF, lave kursusaktiviteter der knytter unge aktivister tættere til Enhedslisten og som understøtter 133 

arbejdet med at sikre debattører til demokratiets dag og skolevalget. Det kan være i form af fx 134 

ungdomsfestival eller debattørskoler. SUF skal inviteres til at deltage i planlægning og afholdelse.  135 

Politisk uddannelse af aktivister, organisatorer, lokal- og tillidsvalgte 136 

Udviklingen af Enhedslisten kræver en højnelse af det politiske, organisatoriske og teoretiske niveau 137 

generelt. I første omgang skal det ske gennem en styrkelse af den politiske uddannelse af aktivister, 138 

organisatorer og medlemmer som har tillidshverv i og uden for Enhedslisten. På baggrund af 139 

medlemsundersøgelsen analyserer Hovedbestyrelsen det konkrete behov og fastlægger, rammer, 140 

initiativer medier og materialer, samt organisering af arbejdet og de ressourcer som skal tilføres til 141 

løsningen af opgaven.   142 

 143 

Den grundlæggende forskel mellem Enhedslisten og alle andre partier er, at vi vil afskaffe kapitalismen. 144 

Enhedslistens principprogram er et godt udgangspunkt for at forklare denne forskel. Men vi skal blive 145 

bedre til at konkretisere de socialistiske løsninger på de store kriser, der præger verden i dag og hvad 146 

det vil sige at være et socialistisk arbejderparti i det 21. århundrede. Medlemmerne skal rustes til at tage 147 

denne diskussion. Et vigtigt led heri, er at større dele af partiets medlemmer får mulighed for at tilegne 148 

sig socialistisk teori og metode. Hovedbestyrelsen iværksætter en undersøgelse af, hvilke erfaringer der 149 

er i partiet med den form for skolingsarbejde, og iværksætter på den baggrund skolingstilbud som kan 150 

anvendes af de lokale afdelinger.  151 

4: Politikudvikling 152 

Årsmødet 2019 besluttede, at årsmødet i 2021 skal tage stilling til tre store programmatiske spørgsmål: Et 153 

boligpolitisk program, en revision af EU-programmet og en stillingtagen til borgerløn. Hovedbestyrelsen 154 

finder, at det sprænger rammerne for årsmødet i 2021, som både skal fortsætte diskussionen om 155 

Enhedslistens udvikling og sætte fokus på kommune- og regionsvalget i efteråret 2021. Årsmødet ændrer 156 

derfor rækkefølgen, således at boligpolitisk program behandles på årsmødet i 2021, mens revision af EU-157 

program og spørgsmålet om borgerløn behandles i 2022.  158 
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 159 

Stillet af Hovedbestyrelsen 160 


