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Forslag til årsmødet 3.-4. oktober 2020
Hermed får I forslag til arbejdsplan og til politisk udtalelse, som er blevet vedtaget på mødet i Hovedbestyrelsen 13-14. juni. 
De to forslag erstatter de oprindeligt stillede forslag til årsmødet om arbejdsplan og organisatorisk hovedudtalelse. 
Vi opfordrer alle afdelinger og udvalg til at diskutere de to forslag.

Der kan stilles ændringsforslag til begge dokumenter frem til torsdag d. 20. august kl. 12.00. 
Det er også deadline for opstilling til HB, Rød Fond etc. 

Se org.enhedslisten.dk/aarsmoeder/aarsmoedet-2020 for et overblik over deadlines, dagsorden 
og øvrige stillede forslag, som behandles på årsmødet.

Fremad mod et godt årsmøde og ud af Corona krisen!
Finn Sørensen og Mikael Hertoft, Enhedslistens Forretningsudvalg
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SAMMEN UD AF KRISEN – FOR SOCIAL 
TRYGHED OG GRØN OMSTILLING 

Corona-udbruddet og den økonomiske krise vil stille  
det internationale såvel som det danske samfund over 
for store udfordringer i de kommende år. Enhedslistens 
medlemmer og folkevalgte vil i folketinget, kommuner,  
regioner og overalt hvor folk mødes, deltage i kampen  
for at ingen efterlades på perronen. Og vi vil arbejde for  
at vi kommer ud på den anden side med en ny og mere 
bæredygtig, demokratisk og solidarisk økonomi.

Fra et fiske- og madmarked bredte en virus sig i slutningen af 2019 
ud over verden og forvandlede sig til en dødelig global pandemi. 
Hovedopgaven har i de seneste måneder været at begrænse 
spredningen og sætte befolkningens sundhed først. For Enhedsli-
sten har det samtidig været afgørende, at indsatsen ikke satte 
retssikkerheden over styr. 

Corona-udbruddet har som et forstørrelsesglas tydeliggjort 
værdien af stærke velfærdssamfund med fri og lige adgang til 
sundhedspleje, og betydningen af et stærkt socialt sikkerheds-
net. I lande med privat velfærd og dårlig social beskyttelse, har 
virussen spredt sig hurtigere og været langt mere dødelig. Ud-
bruddet har også vist, at det politiske system og vores fælles-
skab kan handle hurtigt og tage kollektivt ansvar, når det er 
nødvendigt. Men det har også vist, at mange års nedskæringer 
og markedsstyring i vores sundhedssektor havde konsekvenser 
for vores beredskab og evne til at handle hurtigt. Det er vigtige 
erfaringer at tage med, når vi i den kommende tid skal sikre, at 
alle kommer gennem krisen, og når økonomien skal genopbyg-
ges. 

Alle gennem krisen 
Her og nu er den vigtigste opgave for Enhedslisten at slås ben-
hårdt for, at alle kommer gennem krisen.

Som alle andre kriser rammer denne krise skævt. Det er ikke 
dem i toppen i samfundet, som ikke kan betale deres husleje el-
ler elregning, men økonomisk svage grupper med lave lønninger 
og uden opsparing. Og det er de mennesker, som har den ringe-
ste beskyttelse på arbejdsmarkedet – fx ufaglærte, løst ansatte, 
freelancere, små selvstændige og migranter, der rammes først 
og hårdest.

Krisen har også gjort det klart for alle, at mange af de lavest 
lønnede grupper udfylder nogle af de aller vigtigste funktioner i 
vores samfund. Det er offentligt ansatte i sundheds- og pleje-
sektoren, skoler og børnehaver, der har holdt vitale funktioner 
kørende og udsat sig selv for stor smitterisiko. I den private sek-
tor har mange fag- og ufaglærte – ansatte i supermarkeder, fø-
devarevirksomheder og chauffører opretholdt arbejdet – alene 
pga. deres vitale betydning for samfundsøkonomien. 

Det var vigtigt, at Enhedslisten sammen med regeringen og re-
sten af folketinget hurtigt vedtog hjælpepakker, der sikrede løn-
modtageren kompensation under nedlukningen. Men uanset 
hjælpepakker er tusinder blevet fyret og flere vil følge. Det store 
antal nye arbejdsløse, gør det desto mere presserende at få lap-
pet de huller som årtiers nedskærings-reformer har klippet i det 

sociale sikkerhedsnet. Det er ikke arbejdernes skyld, at der ikke 
er job til alle, og vi har krav på et værdigt liv – også under øko-
nomiske kriser. 

Dagpengedækningen skal efter års udhuling sættes op. Ingen 
skal miste dagpengeretten uden at være blevet tilbudt et job, el-
ler en uddannelse, og optjeningskravet for dagpenge skal ned på 
tre måneder. Fattigdomsydelserne, den gensidige forsørgelses-
pligt, og andre forringelser af forholdende for syge og arbejds-
løse, skal øjeblikkeligt afskaffes. Og der skal gøres op med kon-
trol, tvang og ydmygelser i beskæftigelsessystemet. Et stærkt so-
cial sikkerhedsnet gør os alle sammen stærkere. Når konsekven-
serne af en fyreseddel ikke er økonomisk ruin, står vi stærkere 
overfor arbejdsgiverne i kampen for bedre løn og arbejdsforhold.

Den stigende ledighed blandt unge gør det også desto mere 
vigtigt at få stoppet forhøjelsen af pensionsalderen og sikre ret 
til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden man er slidt ned. 
På den måde kan vi på én gang sikre ret til en værdig alderdom 
og skabe plads på arbejdsmarkedet for de unge.

En grøn, demokratisk og retfærdig vej ud af krisen 
Pandemien har udløst en global økonomisk krise, med lukning af 
millioner af arbejdspladser, udbredt fattigdom og øget global 
sult. Krisen vil med stor sandsynlighed vil blive dyb og langvarig. 
Det skyldes, at den globale kapitalistiske økonomi allerede inden 
udbruddet var på vej mod en ny nedtur. Efter Finanskrisen 
vendte verden tilbage til samme uregulerede globale rovdyrs-ka-
pitalisme, som havde forårsaget den. Nye spekulative bobler blev 
pustet op, og uligheden steg til nye højder. For at holde den 
usunde spekulative økonomi i gang har centralbankerne sænket 
renten og sendt milliarder af kroner ind i finanssektoren. Det har 
skabt en gældsat og ustabil økonomi, som kun ventede på et 
bump på vejen, som ville vælte den. 

I de kommende år vil der foregå en hård politisk kamp om kri-
sens samfundsmæssige eftervirkninger. Den økonomiske elite vil 
arbejde for en tilbagevenden til nyliberalismens status quo, og 
autoritære kræfter vil misbruge krisen til nye angreb på mindre-
tal, demokrati og frihedsrettigheder. Enhedslisten vil sammen 
med alle progressive kræfter kæmpe imod autoritære tendenser. 
Vi vil benhårdt afvise at vende tilbage til en fejlslagen og uret-
færdig nyliberalistisk økonomi, eller til et økonomisk system, 
som truer vores klima og biodiversitet. 

I stedet skal vi frem. Frem mod en langt mere bæredygtig, de-
mokratisk og solidarisk økonomi, som skaber muligheder og fri-
hed for alle. 

En solidarisk økonomi 
Vi skal under ingen omstændigheder begå de samme fejl som ef-
ter finanskrisen, hvor bankerne blev reddet, mens regningen blev 
betalt af angreb på lønmodtagernes rettigheder og nedskærin-
ger på velfærden. Det var ikke bare asocialt, men var også med 
til at forlænge krisen, og opbygge de ubalancer og finansielle 
bobler, som Corona-udbruddet har prikket hul på. 

Denne gang skal velfærden bygges op, ikke brydes ned. Der 
skal ansættes mange flere kollegaer til velfærdens helte. Og løn-
nen for de lavestlønnede private og offentligt ansatte skal op. 
Men krisen har også vist hvor meget energi, der kan sættes fri i 
den offentlige sektor, når bureaukratiske procedurer erstattes af 
fællesskab og samarbejde. Det skal vi bygge videre på ved at 
gøre op med markedsstyring og øge medarbejdernes indflydelse. 
Det er ikke mindst afgørende for at kunne stå bedre rustet mod 
fremtidige pandemier. 



1 62

9 70

17 78

25 86

33 94

41 102

49 110

5 66

13 74

21 82

29 90

37 98

45 106

53 114

57 118

3 64

11 72

19 80

27 88

35 96

43 104

51 112

7 68

15 76

23 84

31 92

39 100

47 108

55 116

59 120

2 63

10 71

18 79

26 87

34 95

42 103

50 111

6 67

14 75

22 83

30 91

38 99

46 107

54 115

58 119

4 65

12 73

20 81

28 89

36 97

44 105

52 113

8 69

16 77

24 85

32 93

40 101

48 109

56 117

60 121

61 122

4     Politisk udtalelse og arbejdsplan 2020-21

En genopretning af skattevæsnet og en skattereform, der be-
skatter formuer, arv og kapitalindkomster, og tvinger multinatio-
nale skattesvindler til at betale skat, kan på én gang nedbringe 
uligheden, og sikre at regningen for krisen ikke betales med for-
ringet velfærd. 

Men solidariteten skal også række ud over Danmarks grænser. 
Det globale syd er hårdt ramt af den økonomiske krise. Enhedsli-
sten vil arbejde for at øge bistanden til det globale syd, slette 
gæld og ændre urimelige handelsaftaler. Danmark skal igen tage 
flere kvoteflygtninge.

En bæredygtig grøn økonomi
Corona-krisen må under ingen omstændigheder blive en und-
skyldning for at udskyde eller udvande klimamålene. Tvært imod. I 
de kommende måneder og år bliver der brug for omfattende of-
fentlige investeringer for at sparke gang i økonomien og bekæmpe 
arbejdsløsheden. Det giver os en unik mulighed for at rette inve-
steringerne mod den grønne omstilling. Vi skal understøtte bran-
cher, teknologi og aktiviteter, der bringer os i retning af det fos-
sil-frie samfund. Grøn kollektiv trafik, udtagning af landbrugsjorde 
til urørt skov og naturgenopretning, omlægning til økologisk land-
brug, udbygning af vedvarende energi og opstilling af lade-stan-
dere, og energirenovering af offentlige bygninger og almene boli-
ger – på sigt af hele boligmassen. Det kan på en gang kan skabe 
arbejdspladser og understøtte den grønne omstilling. 

Demokratisk kontol med den kritiske infrastruktur er afgø-
rende for en effektiv grøn omstilling. Vi skal derfor fastholde vo-
res unikke tradition for kollektivt ejerskab i forsyningssektoren. 

Hjælpepakker til erhvervslivet bør indeholde modkrav om bæ-
redygtig omstilling. Klimaskadelige aktiviteter skal ikke reddes 
med statslige midler. Udvindingen af olie – herunder den 8. ud-
budsrunde i Nordsøen - skal stoppes, og fossile infrastruk-
tur-projekter som Baltic Pipe skal skrinlægges. 

Under Corona-krisen har vi i endnu højere grad lært at værd-
sætte naturen og de grønne områder i vores byer. Det skal vi 
tage med videre i kampen for biodiversitet og beskyttelse af na-
tur og grønne områder. 

Vi vil samtidig kæmpe for en nedsættelse af arbejdstiden. Det 
skaber plads til arbejdsløse kollegaer, og nedbringer både ned-
slidning, stress og klimabelastning, fordi profit omdannet til fritid 
ikke forurener. 

En demokratisk økonomi 
Vi skal væk fra en økonomi, hvor de fleste afgørende beslutnin-
ger tages på direktionsgange af mennesker, som ingen har stemt 
på. I stedet skal vi opbygge en økonomi med langt mere demo-
kratisk indflydelse til borgere, forbrugere og medarbejdere. 

Hvis de store banker og virksomheder igen får brug for red-
ningspakker i form af kapital, skal staten tage medejerskab. Det 
sikrer, at fællesskabet også få del i gevinsten, når økonomien 
vender. Men det giver også mulighed for at øve større demokra-
tisk indflydelse og dermed lade brede samfundshensyn, som kli-
mabeskyttelse og medarbejderindflydelse fylde mere, og pro-
fithensyn mindre. Af samme årsag er det presserende at få op-
rettet demokratiske alternativer til de private finansvirksomhe-
der, så borgere, kommuner og virksomheder ikke tvinges i ar-
mene på finanskapitalen. Mange kommuner ønsker også at 
træde ud af mere eller mindre lyssky bankforbindelser, men i 
øjeblikket har de ingen alternativer. Enhedslisten arbejder derfor 
for en offentlig bank, på linje med den Girobank, der tidligere 
fungerede.

Samtidig skal vi give både medarbejdere, forbrugere, lokalsam-
fund og kommuner bedre muligheder for at overtage og drive 
virksomheder, som er truet af konkurs eller opkøb fra fx uden-
landske kapitalfonde. Flere fællesejede virksomheder kan be-
grænse uligheden og øge almindelige menneskers demokratiske 
indflydelse. Begrænsningerne for offentlig produktion skal fjer-
nes, og kommuner og regioner skal understøttes i at tage udlici-
terede opgaver hjem til fællesskabet. 

Vi har under krisen igen set hvordan private patenter og mo-
nopoler har bremset udviklingen af vacciner og medicin, og pro-
duktionen af nødvendige værnemidler og behandlingsudstyr. I 
Danmark har privatiseringen af vores vaccine-produktion efter-
ladt os uden evne til selv at masseproducere en kommende vac-
cine. Det er afgørende, at vi får vaccine- og medicinproduktion 
tilbage på fællesskabets hænder, ligesom produktion af afgø-
rende værnemidler og medicin ikke skal overlades til markedet. 
Samtidig skal Danmark internationalt arbejde for, at patenter og 
kapitalinteresser ikke kommer til at stå i vejen for, at vacciner og 
behandling kommer ud til alle – ikke mindst udviklingslandene. 

Enhedslisten og regeringen 
Den økonomiske krise og kampen om hvem der skal bære byr-
derne, vil uden tvivl føre til en skærpet klassekamp og stærkere 
politiske modsætninger. Efter finanskrisen så vi, hvordan Social-
demokratiet i Danmark ligesom i resten af Europa allierede sig 
med højrefløjen om en nedskæringspolitik, der ramte arbejder-
klassen hårdt. Dette svigt har medvirket til at give autoritære, 
udemokratiske og racistiske kræfter vind i sejlene i mange lande. 

Det er en hovedopgave for Enhedslisten at sikre, at denne ud-
vikling ikke gentager sig. Og vi er klar. Efter erfaringerne med den 
seneste socialdemokratiske regering, der øgede uligheden og 
utrygheden for lønmodtagerne, gennemførte vi en grundig debat 
om vores fremtidige rolle som parlamentarisk grundlag. Debat-
ten førte til vedtagelse af en ny parlamentarisk strategi, der in-
debar, at vi kun ville støtte dannelsen af en socialdemokratisk 
regering, hvis det skete på grundlag af en klar aftale om regerin-
gens politiske linje. 

Det var denne strategi, der sammen med stærke folkelige be-
vægelser under valgkampen førte til det forståelsespapir, som 
dannede grundlaget for Mette Frederiksens regeringsdannelse. 
Forståelsespapiret indeholder både en række forpligtelser – her-
under ikke mindst aftalen om en 70% reduktion af Co2-udlednin-
gen, og om investeringer i velfærden. Men også nogle klare røde 
linjer, som regeringen skal holde sig indenfor: Uligheden må ikke 
stige, den sociale tryghed må ikke forringes, og skatten skal ikke 
sænkes mere for de rigeste. 

Det var på dette mandat, at vi accepterede dannelsen af 
Mette Frederiksens regering. Det ændrer den nuværende krise 
ikke ved. Tvært imod er det i krisetider endnu vigtigere at stå på 
arbejderbefolkningens side. Derfor vil Enhedslistens årsmøde slå 
klart og tydeligt fast over for regeringen, at Enhedslistens støtte 
– også fremover - er betinget af, at den lever op til aftalerne i 
forståelsespapiret. 

På en række områder, der ikke er dækket af forståelsespapi-
ret, vil Enhedslisten fortsat udgøre en skarp opposition. Det gæl-
der fx modstanden mod militær ekspansion. Det gælder udlæn-
dingeområdet, hvor regeringen fortsætter en politik, der skaber 
urimelige forhold for indvandrere og flygtninge og tillader ar-
bejdsgiverne at misbruge udenlandsk arbejdskraft. Og det gæl-
der ghettolovene, som stresser mennesker i almene boliger og vil 
medføre, at gode boliger bliver revet ned eller solgt. 
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Sammen kan vi skabe en bedre fremtid
Den kapitalistiske økonomi har vist sig ude af stand til at løse de 
centrale udfordringer, vi står overfor. Den øger uligheden i vel-
stand og magt, kører vores klode med kurs mod klima-afgrunden 
og kaster igen og igen samfundet ud i ødelæggende kriser. 

Men sådan behøver det ikke at være. Det er ikke naturkræfter, 
der har skabt den økonomi, vi har i dag. Det er mennesker – og 
mennesker kan lave den om. Vi kan sammen skabe et samfund 
og en økonomi, der er mere retfærdigt, bæredygtigt og demo-
kratisk. Hvor fællesskabets beslutninger erstatter de blinde mar-
kedskræfters tyranni. Hvor magt og indflydelse bredes ud til 
mange flere. Forandringer, der peger frem mod en socialistisk 
økonomi.

Men forandringer kommer ikke af sig selv, bare fordi det er for-
nuftigt og retfærdigt. Forandringer forudsætter, at der udvikles 
en endnu stærkere venstrefløj, som kan mobilisere og samle til 
kamp for grundlæggende samfundsforandringer. Og det kræver, 
at der skabes et pres fra almindelige mennesker og folkelige be-
vægelser – der er stærkere end den modstand forandringerne vil 
møde fra den elite som nyder godt af det nuværende system. 

Enhedslisten ser det derfor som en hovedopgave at samle 
flest mulige mennesker bag krav og kampagner, der kan bane 
vejen for både små og store forandringer. Vi opfordrer alle til at 
gøre en aktiv indsats. Enhedslisten vil styrke sin indsats for at 
udvikle de stærke folkelige bevægelser, som er grundlaget for et 
samfund for de mange, ikke for de få. Vi vil deltage aktivt og lo-
yalt i de bevægelser, der allerede i dag arbejder for et mere ret-
færdigt samfund: Fagbevægelsen, klimabevægelsen, elev- og 
studenter-bevægelsen, lejerbevægelsen og alle de andre bevæ-
gelser og fællesskaber, der arbejder for forandringer til fordel for 
flertallet. 

Enhedslisten vil også styrke vores samarbejde med venstreori-
enterede partier og progressive bevægelser i Norden, Europa og 
resten af verden, for en ny og mere retfærdig økonomi – lokalt 
og globalt. 

Sammen gennem krisen.
Sammen, frem mod en ny grøn, demokratisk og solidarisk øko-
nomi.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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FORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 2020-2021

Den politiske retning for Enhedslistens arbejde i de kom-
mende år er beskrevet i den politiske hovedudtalelse fra 
årsmødet 2020 ”Sammen ud af krisen – sammen om ny og 
bedre fremtid”

I arbejdsplanen beskriver vi, hvordan vi vil føre politikken 
ud i livet i perioden frem til årsmødet 2021. 

1: EN SOCIAL RETFÆRDIG OG GRØN VEJ  
UD AF KRISEN

Enhedslistens politiske hovedopgave er at samle venstrefløjen og 
arbejderklassen om en grøn og solidarisk vej ud af krisen og til-
bagevise arbejdsgivernes og højrefløjens forsøg på at vælte reg-
ningen over på almindelige mennesker. 

Det sker ved, at hele partiet engagerer sig i at oplyse om den 
politiske retning og de konkrete initiativer, som beskrives den 
politiske hovedudtalelse fra dette årsmøde og som bliver kon-
kretiseret gennem udspil i folketing, kommunal- og regionalbe-
styrelser. 

Det sker ved, at Enhedslistens medlemmer engagerer sig i ud-
viklingen af stærke folkelige bevægelser, der sætter magt bag 
krav, som kan styrke grøn omstilling og social retfærdighed. Det 
gælder især følgende bevægelser:

·   Klimabevægelsens kamp for grøn uddannelse og grønne job og 
opbygningen af en landsdækkende slagkraftig alliance mellem 
græsrodsaktiviteter, NGO´er og fagbevægelse i for eks. ”Broen 
til fremtiden” 

·   Fagbevægelsens kamp for bedre dagpenge, social tryghed, og 
imod højere pensionsalder og social dumping 

·   De aktive fagforeningers og mange kommunale kræfters kamp 
mod budgetloven, som er til revision i efteråret 2020 

·   Elev- og studenterbevægelsens kamp for billige ungdomsboli-
ger

·   Modstanden mod ”ghettopakken” og andre angreb mod den 
almene boligsektor

·   Græsrodsbevægelser der forsvarer velfærden, som for eks. 
”Hvor er der en voksen” 

·   De ”reformramtes” bevægelse for at sætte fokus på, hvordan 
arbejdsløse og syge behandles i kommunerne

·   Initiativer som støtter flygtninges ret til en værdig behandling
·   Opbakning til den antiracistiske bevægelse, der er under ud-

vikling

2: PARTIKAMPAGNE I 2021

I begyndelsen af 2021 iværksættes en bred partikampagne, som 
involverer alle dele af partiet. Formålet med kampagnen er at 
styrke billedet af Enhedslisten i den brede befolkning, som par-
tiet der kæmper konsekvent for grøn omstilling og social retfær-
dighed. Kampagnen er samtidig en medlemshvervekampagne, 

målrettet de mange aktive i fagforeninger, elev- lærlinge og stu-
denterorganisationer, lejerbevægelsen og forskellige enkeltsags-
bevægelser, som sympatiserer med Enhedslisten. Budskabet skal 
være, at et stærkere Enhedslisten er en af forudsætningerne for 
at opnå grundlæggende samfundsforandringer. Ambitionen med 
kampagnen er at mobilisere alle led i vores parti til en aktiv ud-
advendt og koordineret indsats for at sætte politisk dagsorden 
og hverve nye medlemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger de 
nærmere politiske og organisatoriske rammer. Inden kampagnen 
skydes af, skal det især sikres, at vi kan tage godt imod de nye 
medlemmer, så de hurtigt bliver en del af partiet.

3: FORBEREDELSE TIL KOMMUNAL- OG  
REGIONSVALG

Enhedslisten skal vende en mindre tilbagegang ved sidste kom-
munal- og regionsvalg til ny fremgang ved valget 16. november 
2021. Det skal sikres gennem god forberedelse af valgkampen lo-
kalt i kommuner og regioner. Landsorganisationen sikrer de 
bedst mulige rammer for det lokale arbejde.

Samtidigt skal Enhedslisten på landsplan og i Folketinget mar-
kere sig tydeligt med forslag og kampagneaktiviteter, som kan 
bakke valgkampagnen op ved at sikre Enhedslisten en klar profil 
op til kommunal- og regionsvalg 2021. En stærk position for En-
hedslisten på landsplan er afgørende for at opnå gode resultater 
lokalt. 

Hovedbestyrelsen sikrer en koordineret indsats gennem en 
nedsat styregruppe med repræsentanter fra kommuner, regio-
ner, landsorganisation, HB, FU og Christiansborg. Der udarbejdes 
et politisk grundlag, som kan bakke om den lokale indsats og 
lægge rammen for folketingsgruppens og landsorganisationens 
politiske initiativer.

Organisatorisk vil vi sikre: 
·   en bred repræsentation af forskellige befolkningsgrupper 

blandt de lokale kandidater og i sidste ende blandt de valgte
·   at relevante udvalg og netværk bidrager til at udvikle politik, 

der kan rejses lokalt 
·   uddannelse af kandidater, aktivister og organisatorer med 

henblik på at ruste dem til valgkamp
·   en prioritering af partiets indsats i kommuner, hvor vi ikke er 

repræsenteret, men hvor der er chance for at blive det, og 
kommuner, hvor repræsentationen skønnes at være truet. 

·   at man lokalt nemt kommer ud med synspunkterne gennem 
tryksager, hjemmesider, video, sociale medier og gadeaktivite-
ter

Politisk vil vi sikre: 
·   skarpe bud på nødvendige klimatiltag lokalt og på landsplan
·   fokus på miljø, natur, grønne transportformer og drikkevand
·   klare mål for bedre velfærd i kommuner og regioner
·   en klar profil i sundhedspolitikken
·   en udvikling af lokalområder og byer til gavn for almindelige 

mennesker
·   at der findes nye former for borgerinddragelse
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4: STYRKELSE AF ORGANISATIONEN

Sideløbende med forberedelse af kommune- og regionsvalg er 
der brug for en styrkelse af organisationen som sådan. Der er 
især brug for at styrke de dele af partiet, som er tættest på de 
mennesker vi gerne vil have i tale og organisere. Det vil sige vore 
kommunal- og regionalvalgte, organisatorer i lokalafdelingerne, 
og aktive i faglige og politiske netværk som arbejder udadvendt. 

Det betyder at vi skal:
·   fortsætte arbejdet med grøn kampagne på tværs af partiet og 

lokalt, som vedtaget på årsmødet i 2019
·   styrke lokalafdelingerne, bl. a. ved en tættere koordinering 

mellem landskontoret og de regionsansatte
·   have øget fokus på organisering af flere medlemmer, særligt 

medlemmer fra bevægelsesarbejdet
·   sikre, at vi ved nyindmeldelser får oplysninger, der giver mulig-

hed for målrettet at tilbyde nye medlemmer deltagelse i udvalg 
og netværk og andre tilbud som gør, at de hurtigt finder deres 
plads i partiet 

·   sikre at alle der melder sig ind/ud af Enhedslisten bliver kon-
taktet 

·   understøtte arbejdet med at udvikle elektroniske mødeformer
·   udvikle uddannelsestilbud i socialistisk teori, som kan give 

medlemmerne redskaber til at analysere samfundets udvikling 
og argumentere for socialismen

Herudover får hovedbestyrelsen til opgave at forberede den vi-
dere debat om udviklingen af vores organisation til årsmødet 
2021.

5: SAMARBEJDE MED SOCIALISTISKE UNGE

Det ungdomspolitiske arbejde
Enhedslisten har et påtrængende behov for at tiltrække og or-
ganisere flere unge. Det er en løbende opgave for alle afdelinger, 
udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt fokuspunkt 
ved opstilling af kandidater til folketing, kommuner og regioner. 
Det er også vigtigt at opsøge samarbejde med de unge sociali-
ster, der har organiseret sig i et selvstændigt ungdomsarbejde. I 
den forbindelse konstaterer årsmødet, at der efter dannelsen af 
Rød Grøn Ungdom nu er to ungdomsorganisationer der ønsker et 
tæt samarbejde med Enhedslisten, nemlig SUF og RGU. Et samar-
bejde med de to ungdomsorganisationer vil kunne styrke det 
ungdomspolitiske arbejde på venstrefløjen og i Enhedslisten, og 
sikre, at flere unge bliver aktive i Enhedslistens lokalafdelinger, 
udvalg og andre aktiviteter, ligesom det vil kunne styrke Enheds-
listen ved valg til folketing, kommuner og regioner. Samarbejdet 
kan have form af fælles brede aktiviteter for unge, som Demo-
kratiets Dag, skolevalg, ungdomsfestival, uddannelse af unge de-
battører, og samarbejde i fagbevægelsen, klimabevægelsen og 
elev- og studenterbevægelsen m.m. Vi håber dog, at de to orga-
nisationer på længere sigt kan samlet til en, men det er en be-
slutning, som kun ligger i RGU og SUF.

På den baggrund vedtager årsmødet følgende: 
·   Samarbejdsaftalen med SUF fortsætter
·   Hovedbestyrelsen får til opgave at forhandle og om muligt at 

indgå en samarbejdsaftale med RGU

·   Hovedbestyrelsen får til opgave, i dialog med begge ung-
domsorganisationer, at udvikle gode rammer for et frugtbart 
samarbejde mellem Enhedslisten og de to ungdomsorganisati-
oner.  

6: SAMARBEJDE MED VENSTREFLØJEN I ANDRE LANDE 

Krisen er global og det er svaret også. Hovedbestyrelsen får til 
opgave at tage initiativer, der kan styrke samarbejdet med par-
tier og bevægelser i andre lande, der vil samme vej ud af krisen 
som Enhedslisten. Der skal især tages initiativ til et tættere sam-
arbejde med vores søsterpartier i Norden og i Rigsfællesskabet, 
med henblik på at udvikle en fælles strategi over for krisen, og et 
praktisk samarbejde parlamentarisk, organisatorisk og i forhold 
til de folkelige bevægelser. 

7: PROGRAMMATISK ARBEJDE 

Årsmødet 2019 besluttede, at årsmødet i 2021 skal tage stilling til 
tre store programmatiske spørgsmål: Et boligpolitisk program, en 
revision af EU-programmet og en stillingtagen til borgerløn. Ho-
vedbestyrelsen finder, at det sprænger rammerne for årsmødet i 
2021, som både skal fortsætte diskussionen om Enhedslistens 
udvikling og sætte fokus på kommune- og regionsvalget i efter-
året 2021. Årsmødet ændrer derfor rækkefølgen, således at bo-
ligpolitisk program behandles på årsmødet i 2021, mens revision 
af EU-program og spørgsmålet om borgerløn behandles i 2022. 
Årsmødet betragter hermed arbejdet med delprogrammer som 
afsluttet.

Stillet af Hovedbestyrelsen
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