Vedtagelse om Enhedslistens ungdomsarbejde
Enhedslisten arrangerer 2 landsdækkende træf/seminarer om året målrettet
Enhedslistens unge medlemmer (medlemmer under 30 år). Formålet er at sikre en
bedre og mere målrettet Enhedsliste indsats i forhold til vigtige ungdomspolitiske
spørgsmål og aktiviteter, give disse en mere central placering i Enhedslistens arbejde
og styrke samarbejdet mellem unge, der er aktive i hhv. Enhedslisten og i SUF, samt
aktivere flere i det selvstændige ungdomsarbejde og gøre overgangen mellem SUF
og Enhedslisten lettere. De to træf skal koordineres med SUF’s arbejdsplan så de
ikke kolliderer med eller ligger for tæt på andre nationale SUF arrangementer eller på
SUF’s stormøder. Der afsættes 100.000 kr til formålet i budgettet for 2018.
2. HB diskuterer på 1-2 årlige møder de politiske prioriteringer med SUFs ledelse, hvilke
fælles aktiviteter, de to organisationer vil gennemføre og hvordan vi i øvrigt kan
understøtte hinandens aktiviteter. Det vurderes her, om samarbejdsaftalen skal
justeres.
3. HB opfordrer regioner og afdelinger til at diskutere, hvordan de kan støtte op om
etableringen af SUF lokalgrupper i deres områder, hvordan de kan styrke
samarbejdet med SUF og støtte op om vigtige mobiliseringer i ungdommen, samt
hvordan de kan bidrage til en lettere overgang mellem SUF og Enhedslisten.
Ligeledes diskuteres dette løbende mellem Enhedslistens ledelse og SUF samt
hvordan de kan udvikle samarbejdet med SUF.
4. Nye initiativer i ungdomsarbejdet, der udspringer af denne HB-beslutning, skal ses
som en opprioritering af ungdomsarbejdet. Det må derfor ikke ske på bekostning af
det nuværende niveau for økonomisk støtte og samarbejde med SUF, men
finansieres af en øget samlet bevilling til ungdomsarbejde.
1.

Enhedslistens hovedbestyrelse ønsker at styrke ungdomsarbejdet på venstrefløjen.
Udgangspunktet for dette arbejde, er Enhedslistens samarbejdsaftale med SUF og
årsmødets beslutning i 2012 om ”Enhedslisten og ungdommen: Solidaritet med SUF”.
Konkrete tiltag:
Enhedslisten inviterer SUF' til, i samarbejde med Enhedslistens organisationsteam, at
udarbejde en guide til Enhedslistens afdelinger om hvordan man bidrage til at etablere en
SUF lokalgruppe i sit område.
Enhedslisten forpligter sig på to gange årligt at udsende et SUF-nyhedsbrev til medlemmer
af Enhedslisten under 30 år, med opreklamering af SUFs aktiviteter og opfordring til
indmeldelse i SUF.
Enhedslisten inviterer SUF til i fællesskab at lave retningslinjer for ved hvilken type
arrangementer SUF har ret til at få aktiviteter opreklameret via Enhedslistens sociale medier,
på linje med udvalg m.m. i Enhedslisten.

Enhedslisten inviterer SUF til at få en fast side i Rød+Grøn, som SUF selv råder over, i
samarbejde med redaktionen på Rød+Grøn.
I forbindelse med Organisationsnyt og andre relevante nyhedsmails i Enhedslisten, skal SUF
fast inviteres til at få relevante SUF-arrangementer med i nyhedsmailen.
Enhedslisten tilbyder SUF praktisk hjælp til at organisere et seminar i 2018, som er henvendt
til medlemmer af SUF og unge medlemmer af Enhedslisten, som har til formål at bidrage til
opbygningen af flere SUF-lokalgrupper over hele landet, og som indeholder både politiske
og praktiske oplæg. Programmet for seminaret udarbejdes af SUF og Enhedslisten i
fællesskab.
SUFs medlemsblad udsendes til medlemmer af HB og til alle kontaktpersoner for
Enhedsliste-afdelinger. Enhedsliste-medlemmers mulighed for at modtage bladet
opreklameres fast i Rød+Grøn. Formålet er at give Enhedslisten en bedre indsigt i hvad der
sker i SUF med henblik på at gribe muligheder for fælles aktiviteter når det er relevant.
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