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1. Indledning  2 

Denne årsmødeperiode vil i høj grad være præget af de to valg, der finder sted inden årsmødet, til 3 

folketinget og til EU-parlamentet [Dette udkast er skrevet før begge valg]. Partiets arbejdsbetingelser, 4 

opgaver og muligheder vil i betydeligt omfang blive defineret af vores resultater i de to valg samt af det 5 

kommende folketings sammensætning, vores involvering i regeringsdannelsen og den kommende regerings 6 

sammensætning. 7 

Blandet andet derfor, men også på grund af partiets generelle organisatoriske situation, skal vi bruge en del 8 

af årsmødeperioden til to overordnede diskussioner. 9 

De to parti-diskussioner skal definere vores fremtidige arbejde, men partiet skal selvfølgelig ikke gå i et 10 

handlingspassivt diskussions-mode i et helt år. Derfor fastlægger vi med denne arbejdsplan nogle 11 

hovedprioriteringer, der sætter rammerne for større fælles indsatser i partiet. Det er ikke meningen, at det 12 

skal foregribe konklusionerne af de to partidiskussioner.  13 

Hovedprioriteringerne i denne arbejdsplan udelukker ikke, at partiet sætter andet i gang. Ud over de store 14 

fælles prioriteringer vil afdelinger, udvalg og netværk arbejde med mange andre ting, og vi skal – ikke 15 

mindst – have overskud til at sætte nye aktiviteter i værk, når udviklingen uden for partiet skaber nye 16 

opgaver og nye muligheder. 17 

 18 

2. Flere aktive socialister og stærkere venstrefløj – hvordan? 19 

Der er umiddelbart to helt afgørende diskussioner, som vi skal prioritere i den næste årsmødeperiode. Det 20 

politiske landskab kan se ud på flere måde, på den anden side af et årsmøde, men uanset udfaldet, så er 21 

der to vigtige samtaler, som vi skal have i partiet. Vi lægger op til at begge samtaler holdes inddragende og 22 

eksperimenterer med forskellige formater, metoder, platforme såvel som inviterer omverdenen i form af 23 

bevægelser, internationale kammerater og andre relevante parter med. Årsmødet 2020 konkluderer på 24 

diskussionerne og vedtager eventuelle handleplaner eller udtalelser. 25 

For det første skal vi drøfte, hvordan vi skaber en organisation, som sikrer at vi kommer til at få flere aktive 26 

socialister i landet, flere medlemmer af Enhedslisten og generelt får organiseret medlemmer og almindelige 27 

mennesker i sociale, grønne og humanistiske kampe i samfundet. Rundt omkring os ser vi et samfund med 28 

stigende ulighed, en dyb klimakrise og en uretfærdig behandling af flygtninge og migranter. Hvis vi skal 29 

lykkes med at ændre det billede, så skal vi blive flere og vi skal have en tydeligere og gennemtænkt strategi 30 

for at engagere mennesker i at skabe politisk forandring. Diskussionen er allerede åbnet med en række 31 

forskellige debatoplæg fra forskellige medlemmer af vores parti. Det kommende år vil vi forpligte os på at 32 

udvikle analyser og diskutere strategi for, hvordan vi får flere med i vores parti og i de nødvendige 33 

forandringer af samfundet, som vi arbejder for. 34 

Debatten skal både sigte på at udvikle en bredere og stærkere aktivering af vores medlemmer i 35 

Enhedslisten, en måde at engagere vores omverden på, et bud på hvordan vi øger medlemstallet og 36 

engagerer nye medlemmer i politiske forandringer og styrker vores relation til bevægelserne i samfundet.  37 



Dermed vil den bl.a. omfatte afdelingsarbejde, bevægelsesarbejde, netværk og kampagnearbejde. Målet er 38 

at inddrage erfaringer fra alle niveauer og platforme i Enhedslisten samt bygge bro til interesserede i vores 39 

omverden og lære af organiseringsformer hos partier og bevægelser i Danmark og i andre lande, som ligner 40 

os. Pointen er både at styrke vores eget demokrati i partiet og engagere flere i arbejdet for socialisme. 41 

Den anden diskussion handler om vores politiske strategi og analyse af den situation, som vi står i. I 2015 42 

vedtog vi en udtalelse, ”Enhedslisten vil opbygge fremtidens venstrefløj og styrke de folkelige bevægelser”, 43 

hvor vi gjorde status oven på fire år som parlamentarisk grundlag for forskellige regeringer under 44 

Socialdemokraternes og Helle Thorning-Schmidts ledelse. Udtalelsen vandt meget bred opbakning i partiet 45 

med sit mål om at vi skal være ”venstrefløj i vores egen ret”. 46 

Efter valgene i foråret, står vi i en politisk situation, hvor vi enten er det direkte ideologiske modstykke til 47 

en højrefløjsregering eller hvor vi skal opbygge en venstrefløj i egen ret og skabe konkrete politiske 48 

forbedringer for almindelige mennesker under en socialdemokratisk regering, som er afhængige af vores 49 

mandater for at træde til, men ikke for at gennemføre alt sin politik.  Samtidig er vi muligvis blevet en del af 50 

Europa Parlamentet. Det kalder på en grundig analyse. Vi skal lægge en slagplan sammen og afstemme 51 

forventninger og politiske målsætninger for de kommende år. Debatten skal både indeholde en analyse af 52 

den parlamentariske situation og af de udenomsparlamentariske muligheder. Det skal styrke os i at gå 53 

samlet ind i det politiske arbejde og de mange diskussioner, der venter, med en fælles forståelse af vores 54 

mål og midler. 55 

Også her lægger vi op til en åben proces med inddragelse af omverdenen, eksperter og erfaringer fra andre 56 

lande. Årsmødet 2020 konkluderer på arbejde. 57 

 58 

3. Kamp mod borgerlig politik – uanset regering – styrk bevægelserne 59 

Uanset hvilken sammensætning det nye folketing får, og uanset hvilken regering der kommer ud af valget, 60 

vil resultatet ikke være en social, solidarisk og bæredygtig politik. Vi vil derfor skulle involvere os i politiske 61 

kampagner og mobiliseringer for økonomisk lighed, bedre velfærd, en humanistisk og solidarisk politik i 62 

forhold til indvandrere og flygtninge samt en miljø- og klimapolitik, der svarer til de udfordringer, kloden 63 

står overfor [nødvendighedens politik :-)] 64 

Det vil blive en politisk kamp, hvor vi det meste af tiden vil være oppe imod overklassen, folketingsflertallet 65 

og regeringen. Hvilken konkret form det vil tage, og hvilke konkrete aktiviteter vi må sætte i gang på denne 66 

front, vil afhænge af valgresultatet og regeringens faktiske sammensætning.  67 

Vores muligheder for at kæmpe imod og/eller presse en kommende regering vil også afhænge af, hvilke 68 

grupper i samfundet der viser sig parate til at gå til modstand. Det vil være en højt prioriteret opgave for 69 

Enhedslisten at bidrage til, at flere mennesker protesterer og organiserer sig i bevægelser, der gør 70 

modstand og kæmper for progressive forandringer på forskellige spørgsmål. Denne indsats vil bestå i at 71 

formulere politiske forslag, der kan inspirere til bevægelse og kamp. Det handler også om støtte 72 

bevægelserne ved at føre deres krav ind i folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser. Vi skal samarbejde 73 

med bevægelserne om aktiviteter, og først og fremmest skal Enhedsliste-medlemmer være en del af 74 

bevægelserne med knofedt, handlingsforslag og politiske ideer. 75 



Umiddelbart ser det ud til, at der vil være muligheder for at skabe og styrke mobilisering og bevægelse 76 

omkring disse spørgsmål: 77 

- Modstanden mod ghetto-politikken og mod nedbrydningen af den almene boligsektor 78 

- Kampen for en anstændig modtagelse og behandling af flygtninge og indvandrere 79 

- Kampen for en ansvarlig klimapolitik 80 

- Overenskomstforhandlingerne på de private område i 2020 81 

- De reformramtes kamp for velfærd 82 

Alt tyder på, at vi får valgt mindst et medlem af EU-parlamentet. Det vil vi udnytte til at styrke samarbejdet 83 

på tværs af landegrænser i Europa: imod EU’s liberalistiske og asociale politik og for antikapitalistiske 84 

løsninger. Denne indsats handler om solidaritet med folk, der kæmper i andre europæiske lande, om fælles 85 

aktioner og om fælles politiske markeringer med socialistiske kræfter i resten af Europa. 86 

4. Organiser indsatsen – flere og stærkere netværk i partiet 87 

Der er mange dele af partiets arbejde, der kan tåle at blive udviklet og styrket. Det er temaet for den ene af 88 

årets store partidiskussioner. Når vi ser bevægelser og mobiliseringer som en afgørende del af den politiske 89 

kamp, er det nærliggende, at vi under alle omstændigheder gør en indsats for at styrke partiets arbejde 90 

med, i og for bevægelser. 91 

I årsmødeperioden 2018-19 vedtog HB et papir om vores bevægelsesarbejde. Det lagde blandt andet op til, 92 

at vi kan styrke bevægelsesarbejdet, hvis vi i højere grad koordinerer det bevægelsesarbejde, som 93 

hundredevis af Enhedsliste-medlemmer er aktive i. Det drejer sig både om bevægelser med en lang historie 94 

og et stærkt organisatorisk apparat, f.eks. fagbevægelsen og beboerrepræsentationen i den almene 95 

boligsektor. Det gælder også mere aktivistiske bevægelser som Almen Modstand, Jobcentrets Ofre, og 96 

forskellige klimaorganisationer. Og det gælder helt akutte mobiliseringer, der måske, måske ikke kan 97 

udvikle sig til organiserede bevægelser. 98 

De mange Enhedsliste-medlemmer, der er aktive i bevægelser, eller som kunne tænke sig at være det, skal 99 

kunne bruge deres parti i dette arbejde. Det kan ske på mange måder, men det forudsætter, at man mødes 100 

med andre medlemmer i samme bevægelse og udveksler erfaringer og diskuterer muligheder. Med andre 101 

ord det forudsætter, at der opbygges netværk for medlemmer, der er aktive i samme bevægelse. 102 

Vi har i en årrække arbejdet med netværk i det faglige arbejde med både gode og mindre gode resultater. I 103 

begyndelsen af 2019 mødtes partimedlemmer, der er aktive i Almen Modstand og i andre former for 104 

modstand mod ghettoplanerne til en konference. Der er også brug for netværk for klimaaktivister, aktive i 105 

bevægelser for indvandrere og flygtninge, aktive i uddannelsesorganisationerne mm. 106 

I denne årsperiode vil HB tage initiativ til at danne nye aktiv-netværk, og det vil være en vigtig prioritering 107 

for landskontorets ansatte.  108 


