
Enhedslisten indgår i samarbejde med mediet Solidaritet, såfremt 
det lykkedes HB´s repræsentanter at lave en samarbejdsaftale på 
nedenstående grundlag 

 
Forhandlingsmandat for samarbejdsaftale mellem Enhedslisten og Netmediet Solidaritet 

På baggrund af årsmødebeslutningerne i 2013 og 2017 har Hovedbestyrelsen arbejdet videre med 
at skabe fundamentet for et uafhængigt netmedie på venstrefløjen. Tidligt i arbejdet besluttede 
Hovedbestyrelsen af det bedst lod sig gøre som et samarbejde med et eksisterende medie i stedet 
for at Enhedslisten selv skulle starte et nyt medie op. Efter at have afsøgt landskabet, så mener 
Hovedbestyrelsen at det eneste medie, som har format, grundlag og ambitionsniveau, som 
modsvarer Enhedslistens, er Solidaritet. Derfor indstiller Hovedbestyrelsen at årsmødet godkender 
at de 400.000, som afsættes årligt på budgettet i tre år, går til Solidaritet, som støtte. Pengene skal 
ikke doneres uden at vi er helt sikre på at Solidaritet er et passende medie og derfor beder 
Hovedbestyrelsen årsmødet om at godkende følgende grundlag for en samarbejdsaftale mellem 
Enhedslisten og Solidaritet, som skal være opfyldt før støtten gives. 

• Solidaritet skal have et bredt, demokratisk, socialistisk grundlag, som Enhedslisten kan se 
sig selv i  

• Solidaritet skal have en demokratisk opbygning, struktur og praksis, som gør det muligt for 
forskellige mennesker at deltage i arbejdet og præge mediet. Målet skal være 
organiseringen af en større aktiv kreds af brugere. producenter og debattører, der støtter 
Solidaritet. 

• Solidaritet skal have en realistisk og ambitiøs plan for deres journalistiske arbejde og for 
udviklingen af deres forening og medie 

• Solidaritet skal levere journalistisk af høj kvalitet 
• Enhedslisten optages i Solidaritet som organisationsmedlem med en observatørplads uden 

stemmeret 
• Solidaritet skal have en realistisk plan for hvordan det kan blive en økonomisk bæredygtig 

forretning 

På baggrund af det mandat nedsættes en arbejdsgruppe, som forhandler en konkret 
samarbejdsaftale med Netmediet Solidaritet. Hvis punkterne i aftalen er opfyldt, så donerer 
Enhedslisten de 400.000 om året i tre år begyndende fra januar 2020. Beløbet vil blive udbetalt i 
tre rater. Forud for udbetalingen af hver rate vil Enhedslisten vurdere om samarbejdsaftalen fortsat 
er overholdt og vil forbeholde sig ret til ikke at udbetale beløbet. 

Hovedbestyrelsen nedsætter en forhandlingsgruppe bestående af tre personer, hvoraf 
arbejdsgruppen indstiller Mikael Hertoft, til at gennemføre forhandlingerne om en egentlig aftale og 
vende tilbage til Hovedbestyrelsen med resultatet til godkendelse. Hvis der foreligger en konkret 
samarbejdsaftale inden årsmødet, så vedsendes den som bilag til netmediediskussionen.  

 


