Enhedslistens arbejdsplan 2019-20
1. Indledning
Denne årsmødeperiode vil i høj grad være præget af de to valg, der fandt sted før sommerferien til
Folketinget og til EU-parlamentet
En række forhold omkring valgene, men også udviklinger, som ligger inden valgene betyder, at
partiet har brug for at afsætte en del af årsmødeperioden til en overordnet diskussion af partiets
strategiske retning, bl.a: Partiets arbejdsbetingelser, opgaver om muligheder har i høj grad ændret
sig med etableringen af en ny socialdemokratisk regering og vores nyvundne repræsentation i
EU-parlamentet.
Med denne partidiskussion i en unormalt kort årsmødeperiode bliver denne årsmødeperiode i
praksis en slags mellemfase i partiets udvikling, hvor vi definerer vores fremtidige kurs og arbejde.
Men partiet skal selvfølgelig ikke gå i et handlingspassivt diskussions-mode i et helt år.
Hovedprioriteringerne i denne arbejdsplan udelukker ikke, at partiet sætter andet i gang. Ud over de
store fælles prioriteringer vil afdelinger, udvalg og netværk arbejde med mange andre ting, og vi skal
– ikke mindst – have overskud til at sætte nye aktiviteter i værk, når udviklingen uden for partiet
skaber nye opgaver og nye muligheder.
2. Flere aktive socialister og stærkere venstrefløj – hvordan?
Vi lægger op til, at denne partidiskussion gennemføres inddragende og eksperimenterer med
forskellige formater, metoder, platforme såvel som inviterer omverdenen i form af bevægelser,
internationale kammerater og andre relevante parter med. Årsmødet 2020 konkluderer på
diskussionerne og vedtager eventuelle handleplaner eller udtalelser.
Vi skal drøfte, hvordan vi skaber en organisation, som sikrer, at vi kommer til at få flere aktive
socialister i landet, flere medlemmer af Enhedslisten og generelt får organiseret medlemmer og
almindelige mennesker i sociale, grønne og humanistiske kampe i samfundet. Rundt omkring os ser
vi et samfund med stigende ulighed, en dyb klimakrise og en uretfærdig behandling af flygtninge og
migranter. Hvis vi skal lykkes med at ændre det billede, så skal vi blive flere og vi skal have en
tydeligere og gennemtænkt strategi for at engagere mennesker i at skabe politisk forandring.
Diskussionen er allerede åbnet med en række forskellige debatoplæg fra forskellige medlemmer af
vores parti. Det kommende år vil vi forpligte os på at udvikle analyser og diskutere strategi for,
hvordan vi får flere med i vores parti og i de nødvendige forandringer af samfundet, som vi arbejder
for.
Den nye parlamentariske situation og vores placering i EU-parlamentet kalder på en grundig analyse.
Dermed vil den bl.a. omfatte afdelingsarbejde, bevægelsesarbejde, netværk og kampagnearbejde.
Målet er at inddrage erfaringer fra alle niveauer og platforme i Enhedslisten samt bygge bro til
interesserede i vores omverden og lære af organiseringsformer hos partier og bevægelser i Danmark
og i andre lande, som ligner os. Pointen er både at styrke vores eget demokrati i partiet og engagere
flere i arbejdet for socialisme.
Disse diskussioner skal ske på baggrund af en analyse af den situation, som vi står i, og de
politisk-strategiske konklusioner, vi kan når frem til. I 2015 vedtog vi en udtalelse, ”Enhedslisten vil
opbygge fremtidens venstrefløj og styrke de folkelige bevægelser”, hvor vi gjorde status oven på fire
år som parlamentarisk grundlag for forskellige regeringer under Socialdemokraternes og Helle

Thorning-Schmidts ledelse. Udtalelsen vandt meget bred opbakning i partiet med sit mål om at vi
skal være ”venstrefløj i vores egen ret”.
Efter valgene i foråret, står vi i en politisk situation, hvor vi enten er det direkte ideologiske
modstykke til en højrefløjsregering eller hvor vi skal opbygge en venstrefløj i egen ret og skabe
konkrete politiske forbedringer for almindelige mennesker under en socialdemokratisk regering, som
er afhængige af vores mandater for at træde til, men ikke for at gennemføre alt sin politik. Samtidig
er vi muligvis blevet en del af Europa Parlamentet. Det kalder på en grundig analyse. Vi skal lægge en
slagplan sammen og afstemme forventninger og politiske målsætninger for de kommende år.
Debatten skal både indeholde en analyse af den parlamentariske situation og af de
udenomsparlamentariske muligheder. Det skal styrke os i at gå samlet ind i det politiske arbejde og
de mange diskussioner, der venter, med en fælles forståelse af vores mål og midler.
Også her lægger vi op til en åben proces med inddragelse af omverdenen, eksperter og erfaringer fra
andre lande. Årsmødet 2020 konkluderer på arbejde.
3. Kamp mod borgerlig politik – uanset regering – styrk bevægelserne
Selvom der med det fælles forståelsespapir på en lang række områder er sat en ny politisk retning,
venter der nye politiske kampe, hvis vi for alvor skal bevæge os i en retning af en social, solidarisk og
bæredygtig politik. Vi vil derfor skulle involvere os i politiske kampagner og mobiliseringer for
økonomisk lighed, bedre velfærd, en humanistisk og solidarisk politik i forhold til indvandrere og
flygtninge samt en miljø- og klimapolitik, der svarer til de udfordringer, kloden står overfor
[nødvendighedens politik :-)]
Det vil blive en politisk kamp, hvor vi det meste af tiden vil være oppe imod overklassen,
folketingsflertallet og regeringen. Hvilken konkret form det vil tage, og hvilke konkrete aktiviteter vi
må sætte i gang på denne front, vil afhænge af valgresultatet og regeringens faktiske
sammensætning.
Vores muligheder for at kæmpe imod og/eller presse en kommende regering vil også afhænge af,
hvilke grupper i samfundet der viser sig parate til at gå til modstand. Det vil være en højt prioriteret
opgave for Enhedslisten at bidrage til, at flere mennesker protesterer og organiserer sig i
bevægelser, der gør modstand og kæmper for progressive forandringer på forskellige spørgsmål. Og
det gælder helt akutte mobiliseringer, der måske, måske ikke kan udvikle sig til organiserede
bevægelser. Desuden gælder det forbruger- og kundemagt i store og samfundsvigtige virksomheder.
Denne indsats vil bestå i at formulere politiske forslag, der kan inspirere til bevægelse og kamp. Det
handler også om støtte bevægelserne ved at føre deres krav ind i folketing, regionsråd og
kommunalbestyrelser. Vi skal samarbejde med bevægelserne om aktiviteter, og først og fremmest
skal Enhedsliste-medlemmer være en del af bevægelserne med knofedt, handlingsforslag og
politiske ideer.
Umiddelbart ser det ud til, at der vil være muligheder for at skabe og styrke mobilisering og
bevægelse omkring disse spørgsmål:
-

Modstanden mod ghetto-politikken og mod nedbrydningen af den almene boligsektor
Kampen for en anstændig modtagelse og behandling af flygtninge og indvandrere
Kampen for en ansvarlig klimapolitik
Overenskomstforhandlingerne på de private område i 2020
Velfærdskampen for de reformramte og for børnene i daginstitutionerne.
Kampen for en solidarisk pensionspolitik og stop for yderligere stigning i pensionsalderen
Kampen mod budgetloven, flere penge til velfærd ud over det demografiske træk

Vores repræsentation i EU-parlamentet vil vi udnytte til at styrke samarbejdet på tværs af
landegrænser i Europa: imod EU’s liberalistiske og asociale politik og for antikapitalistiske løsninger.
Denne indsats handler om solidaritet med folk, der kæmper i andre europæiske lande, om fælles
aktioner og om fælles politiske markeringer med socialistiske kræfter i resten af Europa.
4. Organiser indsatsen – flere og stærkere netværk i partiet
Der er mange dele af partiets arbejde, der kan tåle at blive udviklet og styrket. Det er temaet for den
ene af årets store partidiskussioner. Når vi ser bevægelser og mobiliseringer som en afgørende del af
den politiske kamp, er det nærliggende, at vi under alle omstændigheder gør en indsats for at styrke
partiets arbejde med, i og for bevægelser.
I årsmødeperioden 2018-19 vedtog HB et papir om vores bevægelsesarbejde. Det lagde blandt andet
op til, at vi kan styrke bevægelsesarbejdet, hvis vi i højere grad koordinerer det bevægelsesarbejde,
som hundredevis af Enhedsliste-medlemmer er aktive i. Det drejer sig både om bevægelser med en
lang historie og et stærkt organisatorisk apparat, f.eks. fagbevægelsen og beboerrepræsentationen i
den almene boligsektor. Det gælder også mere aktivistiske bevægelser som Almen Modstand,
Jobcentrets Ofre, og forskellige klimaorganisationer. Og det gælder helt akutte mobiliseringer, der
måske, måske ikke kan udvikle sig til organiserede bevægelser.
De mange Enhedsliste-medlemmer, der er aktive i bevægelser, eller som kunne tænke sig at være
det, skal kunne bruge deres parti i dette arbejde. Det kan ske på mange måder, men det
forudsætter, at man mødes med andre medlemmer i samme bevægelse og udveksler erfaringer og
diskuterer muligheder. Med andre ord det forudsætter, at der opbygges netværk for medlemmer,
der er aktive i samme bevægelse.
Vi har i en årrække arbejdet med netværk i det faglige arbejde med både gode og mindre gode
resultater. I begyndelsen af 2019 mødtes partimedlemmer, der er aktive i Almen Modstand og i
andre former for modstand mod ghettoplanerne til en konference. Der er også brug for netværk for
klimaaktivister, aktive i bevægelser for indvandrere og flygtninge, aktive i
uddannelsesorganisationerne mm.
I denne årsperiode vil HB tage initiativ til at danne nye aktiv-netværk, og det vil være en vigtig
prioritering for landskontorets ansatte.
Der gennemføres en partidebat om Enhedslistens analyser af og holdning til EU og internationale
samarbejdsstrukturer.
På baggrund af debatten vedtages en erstatning for EU-delprogrammet på Årsmødet 2021.
Inden næste årsmøde udarbejdes og trykkes to foldere, som afdelingerne kan gå koordineret på
gaden med. Den ene skal handle om landbruget, den anden om trafik. Her præsenteres, hvorledes vi
mener, de 70 % CO2-reduktion i 2030 kan indfries, og hvad det kræver at komme i mål i 2040.
Uddelingerne understøttes så vidt muligt af FT-gruppen med præsentation af udspil og brug af
sociale medier.

Opprioritering af det boligpolitiske arbejde i partiet
Partiet skal opprioritere det boligpolitiske arbejde
Årsmødet opfordrer partiets ledelse til at opprioritere det boligpolitiske arbejde.
Historisk set har det boligpolitiske område været et af de vigtigste områder for venstrefløjens

organisationer. Denne prioritering er der stadig behov for i dag.
Det er nødvendigt med et øget samlet fokus på boligpolitikken fordi:
●
●

boligudgiften typisk er den største post i hverdagens budget for familierne
valget af boligtype i dag er en af de vigtigste faktorer, der skaber den stadigt stigende
ulighed i samfundet
● ejerboligmarkedet – særligt i de største byer - er blevet en spekulationsmaskine, som
favoriserer de rigeste og presser almindelige familier ud af de store byer
● boligudgiften er i høj grad er reguleret af boligsubsidier til lejeboligsektoren og til
ejerboligsektoren via skattefradrag
● ghettopakken er et stort borgerligt angreb på de mest udsatte og fattigste lejere, hvor
Enhedslisten er alene om en aktiv og konsekvent modstand. Den meget direkte
diskrimination mod borgere, der ikke har vestlig baggrund, er et nyt lavpunkt i angrebet
på de dårligst stillede grupper i samfundet
● der er voldsom mangel på boliger, der er til at betale i visse områder af landet – og derfor
er der behov for at få bygget flere billige boliger og studieboliger.
Der er derfor behov for en organisatorisk opprioritering af boligpolitikken i Enhedslisten –
både på Christiansborg og på landskontoret.
Der er i dag afsat 20% af et Folketingsmedlem og 20% af en sekretariatsmedarbejder til
boligpolitik på Christiansborg. Vi foreslår en betydelig opprioritering af indsatsen efter
Folketingsvalget.
Og vi ønsker, at det boligpolitiske område opprioriteres politisk i partiets organisation. Vi
ønsker således at få landskontoret til at bistå med registrering af partiets boligaktivister i
medlemssystemet. Dette drejer sig blandt andet om registrering af de partimedlemmer, som
er aktive i Boligselskabernes Landsforening, lokale boligselskaber, boligafdelinger,
lejerforeninger og bevægelser som Almen Modstand. Vi ønsker, at der bliver mulighed for at
registrere hvilke (boligpolitiske) hverv medlemmerne bestrider, så de får mulighed for at
indgå i koordinering og modtage orientering indenfor deres område.
En bedre organisatorisk og politisk understøttelse vil gøre det muligt for flere medlemmer at
blive aktive på boligområdet inden for Enhedslisten.
Afslutningsvis giver årsmødet HB til opgave, i samarbejde med BoligPolitiskUdvalg, at
igangsætte udarbejdelse af et selvstændigt Boligpolitisk Program for Enhedslisten. Dette
med henblik på at programmet kan forelægges til vedtagelse på årsmødet 2021

Forslag om fælles grøn indsats for hele partiet
For at få magt til at forandre samfundet, skal vi ikke blot vinde mere opbakning på
Christiansborg, men vi skal bygge magt med mennesker i hele landet. For at det kan lykkes,
er der brug for flere initiativer, og helt centralt er det, at vi udvikler den måde vi organiserer
os på, så vi i langt højere grad kan medvirke til at opbygge og styrke bevægelser.
Klima og miljø er vigtige mærkesager for os som rød-grønt parti, og der er momentum i
befolkningen, der mere end nogensinde før ønsker at gøre op med de massive
klimaforandringer. Enhedslisten er bevægelsernes parti og skal gå forrest i ikke bare
politiske udspil, men i at inspirere mennesker i hele landet til at deltage i kampen for de
nødvendige politiske forandringer.

Vi lægger op til at opstarten af indsatsen skal forløbe over den kommende årsmødeperiode.
En mere konkret tidsplan lægger vi op til at de ansatte i samarbejde med aktivister og
hovedbestyrelsen udarbejder. Derefter evalueres kampagnen i fællesskab og
hovedbestyrelsen og årsmødet 2020 kan tage stilling til at fortsætte og vedligeholde centrale
indsatser.
Første fase: Etablering af netværk
Der afholdes i januar måned 2020 en national konference for alle medlemmer, der er aktive
på det grønne område og andre interesserede fra afdelingerne. Konferencens formål er at
starte et grønt landsdækkende netværk af bevægelsesaktive og nedsætte en
koordinationsgruppe.
På konferencen kan vi udveksle erfaringer inden for de enkelte bevægelser såvel som på
tværs af de grønne bevægelser, inspirere hinanden og diskutere lokale erfaringer. På
konferencen diskuteres og vedtages hvilke fælles aktiviteter netværket vil prioritere i 2020.
De initiativer understøttes af folketingsgruppen, folketingssekretariatet og landskontoret
Anden fase:
Koordinationsgruppen skal samarbejde med landskontoret og de regionalt ansatte med at
opbygge og udbrede det grønne netværk og planlægge og understøtte landsdækkende
grønne tiltag. Der faciliteres møder regionalt i hele landet, hvor enhedslisteaktive, grønne
aktivister og alment interesserede mødes for at iværksætte grønne kampagner eller
understøtte igangværende initiativer. Disse initiativer kan være deltagelse i landsdækkende
eller internationale aktioner, opstillinger til demokratiske strukturer, kampagner i
lokalområdet, grøn politisering af byrådsarbejdet, eller noget helt fjerde. Det er dog en
målsætning at få grønne kræfter valgt ind i demokratiske strukturer som fx
forsyningsselskaber og brugsforeninger, og at få lavet aktivisme og kampagner lokalt.
Kampagnerne og opstillingerne koordineres og understøttes af Enhedslistens valgte og
ansatte i samarbejde med koordinationsgruppen fra den grønne konference
Den grønne koordinationsgruppe skal samarbejde med relevante udvalg som Fagligt
Landsudvalg og Miljøudvalget. Det er en målsætning at kampagnerne, opstillingerne og
aktivismen synliggøres fra centralt hold gennem indsats på sociale medier og udspil og
debatindlæg i pressen, og understøttes af den førte politik i kommunalbestyrelser og
folketinget
Tredje fase: Evaluering
Afslutningsvis skal vi sørge for at følge ordentligt op på, om vi er lykkes med de forskellige
elementer i indsatsen. Der skal følges op på, om vi er lykkedes med at få lavet aktiviteter
rundt i landet, samt om indsatsen har fået engageret nye mennesker. Vi skal samle op på,
hvad vi har lært af samarbejdet i organisationen, og på hvad der videre skal understøttes.
Vi evaluerer på om vi har skabt flere aktive medlemmer, styrket de grønne bevægelse og
giver platforme til nye aktive, hvor de kan være med i en af de vigtigste forandringer. De
gode initiativer videreføres og koordineres videre frem.

Borgerløn
I overensstemmelse med beslutningen på Årsmøde 2018 udarbejder Enhedslisten et forslag
om borgerløn til vedtagelse på en delegeretkonference, der bekræftes på Årsmøde 2021.

Nedenstående debatoplægs overvejelser og synspunkter indgår i debatten.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for iværksættelse af borgerlønsdiskussionen og
formuleringen af det beslutningsforslag, delegeret-konferencen skal tage stilling til.
Enhedslistens borgerlønsnetværk inddrages i arbejdet

Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2019

