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Side 2 af 3 2 ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 

Nedenfor er to ændringsforslag til arbejdsplan der er indkommet rettidigt, 

men ved en fejl ikke er kommet med i Årsmødehæftet. 

 
 

En samarbejdsaftale skal tage udgangspunkt i det politiske grundlag  

6.0.19 S. 61 EFTER LINJE 62 TILFØJES 

 

“Forud for at HB indleder arbejdet med en eventuel samarbejdsaftale med RGU, skal 

RGU have vedtaget og offentliggjort et gennemgående politisk program, hvor de 

politiske og organisatoriske forskelle mellem RGU og SUF fremgår tydeligt, således at 

samarbejdsaftalen kan udarbejdes på baggrund af det politiske indhold og det bliver 

tydeligt på hvilke områder RGU politisk adskiller sig fra SUF.”  

 

Begrundelse  

Hvis det ikke tydeligt fremgår hvordan de to ungdomsorganisationer adskiller sig så 

markant fra hinanden at det er selvindlysende hvorfor de er to forskellige 

organisationer, så gambler vi med ungdomsarbejdet, da vi risikerer at Dansk Ungdoms 

Fællesråd (DUF) vil nægte at yde tilskud til den ene organisation. DUF har følgende 

bestemmelse i deres regler for tilskud “Hvis to eller flere organisationer må anses for 

sammenfaldende, ydes der kun tilskud til en af disse. I vurderingen heraf indgår 

elementer som organisationens formål, målsætning, struktur, målgruppe og 

medlemsskare.” Hvis man får to ungdomsorganisationer der ikke er tydeligt 

forskellige som begge fungerer som ungdomsorganisation, så kan DUF vælge kun at 

give tilskud til den ene. Hvilket i realiteten vil kunne betyde at den organisation der 

ikke får tilskud ikke længere kan opretholdes. Dermed bliver det op til 

bevillingsnævnet i DUF, og ikke Enhedslistens årsmøde, at afgøre hvilken 

ungdomsorganisation der ender med at varetage ungdomsarbejdet i Enhedslisten og 

det kan vi ikke være tjent med. Det er derfor afgørende at RGU vedtager og 

offentliggør et gennemgående politisk program, så de politiske og organisatoriske 

forskelle mellem RGU og SUF fremgår tydeligt.  

 
Stillet af Absalon Schleck BIllehøj (Amager Øst), Rosalina Svane Christensen (Aalborg), Victor Holmfort 
(Aalborg), Thea Lyngklip Kjeldgaard (Amager Vest), Jeppe Studtmund (Nordvest), Henrik Skaaning 
(Nordvest), Stefan Christensen (Haderslev), Kirstine Jansdorf (Aarhus Øst),  Venus Fabricius 
(Aalborg),  Christian Træholt (Vejle),  Ansgar Billehøj (Vesterbro),  Helle Junker (Aalborg), Gustav 
Nielsen (Odense),  Frida Groth (Christianshavn), Sally Morks (Aarhus Syd) 
 

 

 

 

 

 

 



Side 3 af 3 2 ÆNDRINGSFORSLAG TIL ARBEJDSPLAN 

Det er en betingelse for en eventuel samarbejdsaftale at man forpligter sig på at 

arbejde frem mod en sammenlægning  

6.0.20 S. 61 LINJE 52 – 54 SLETTES OG ERSTATTES AF  

 

“For at sikre, at alle unge kan arbejde sammen i Enhedslisten, er det en betingelse for 

indgåelsen af en samarbejdsaftale med RGU, at SUF og RGU forpligter sig til at 

arbejde sammen frem mod en sammenlægning - evt. med Hovedbestyrelsen som 

mediator. SUF og RGU skal forud for samarbejdsaftalens indgåelse lægge en plan for 

hvordan man vil arbejde frem imod en sammenlægning af de to organisationer. Denne 

skal indeholde en praktisk plan for arbejdet og en tidsfrist for hvornår 

sammenlægningen skal være sket”.  

 

Begrundelse 

Enhedslisten er dannet som et samlingsprojekt, med plads til mange forskellige 

holdninger og tilgange til det politiske arbejde. Det gør os stærke at vi kan rumme 

vores forskelle, diskutere dem åbent med hinanden og stadig arbejde sammen i 

kampen for en bedre og mere solidarisk verden. Dette skal også afspejles i 

ungdomsarbejdet. Hvis de unge under 30 er så splittede at de ikke kan indgå i samme 

organisation, hvorfor skulle det så ændre sig blot fordi de bliver over 30? Det er 

undergravende for Enhedslistens på længere sigt hvis ikke de unge kammerater fra 

starten lærer at man godt kan være uenige om dele af det politiske indhold og alligevel 

skabe et stærkt samarbejde mod et fælles mål. Samtidig udgør 2 konkurrerende 

ungdomsorganisationer ikke en styrkelse af det ungdomspolitiske arbejde for 

Enhedslisten - tværtimod.  

 

 
Stillet af Absalon Schleck BIllehøj (Amager Øst), Rosalina Svane Christensen (Aalborg),  Ayanle A. 
Farah (Blågård), Henrik Skaaning (Nordvest), Kirstine Jansdorf (Aarhus Øst),  Ansgar Billehøj 
(Vesterbro),  Helle Junker (Aalborg), Gustav Nielsen (Odense),   
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