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Denne arbejdsplan rummer vores vigtigste prioriteringer frem til næste årsmøde. Ud over de 
beskrevne aktiviteter skal der være plads til at hovedbestyrelse, udvalg, afdelinger mv. kan 
reagere på den politiske dagsorden og tage initiativer i forhold til den aktuelle politiske 
situation både nationalt og internationalt. 
 

Situationen efter folketingsvalget 
Efter folketingsvalget i juni 2015 står Enhedslisten i en ny situation. Valgresultatet betyder 
flere kræfter på Christiansborg og at Enhedslisten nu skal løfte opgaven som et ledende 
oppositionsparti både i det parlamentariske arbejde, i forhold til bevægelserne og bredt i 
offentligheden.   
Det står klart, at Venstreregeringen vil videreføre den konkurrencestatspolitik som 
SRregeringen stod for og samtidig forfølge en voldsom menneske og miljøfjendtlig linie på 
områder som flygtninge, rets og miljøpolitik. Der vil på den baggrund være behov for en 
grundig og fokuseret debat i Enhedslisten, hvor vi afklarer hvorledes vi bedst muligt bruger 
vores kræfter parlamentarisk, lokalpolitisk, formidlingsmæssigt og i bevægelsesarbejdet i 
forhold til denne situation. Der er brug for at vi skaber klare prioriteringer, både politisk, 
organisatorisk og i forhold til Enhedslistens økonomi, således at vi løfter opgaven som et 
ledende oppositionsparti, fremmer en rød og grøn politik og skaber grundlaget for en fortsat 
styrkelse af Enhedslisten både indenfor og udenfor folketinget.  
 

Organisationens udvikling 
På årsmødet 2015 vedtager vi et organisatorisk arbejdsprogram for perioden 2015  2018. 
Arbejdsprogrammet beskriver en lang række indsatsområder, der efter årsmødet skal føres 
ud i livet. Vedtagelserne i det organisatoriske delprogram vil sætte sit præg på Enhedslistens 
arbejde og arbejdsform i de kommende år. Hovedbestyrelsen skal efter årsmødet udarbejde 
en implementeringsplan for de forslag, der vedtages på årsmødet. 
Det er vigtigt, at der findes den rigtige proces hvor afdelinger og udvalg involveres i 
udarbejdelsen af planen og i den konkrete løsning af opgaverne. 
Der henvises til vedtagelserne vedr. det organisatoriske delprogram 201518 i deres helhed. 
 
Nye metoder til inddragelse og politikudvikling 
HB igangsætter en proces til at udvikle nye former for inddragelser, der skal bidrage til 
Enhedslistens politikudvikling. Målet er at udvikle nye former og metoder, hvor medlemmer, 
videnspersoner, bevægelser og interesserede ikkemedlemmer inddrages bedre i vores 
samlede politikudvikling. HB opfordres til især at se på muligheden for at understøtte 
gennemførelse af åbne seminarer, som arrangeres af vore forskellige udvalg, hvilket 
samtidig kan aktivere udvalgene på nye måder, ikke mindst såfremt der knyttes bistand hertil 
fra organisationsteamet. 
 

Udarbejdelse af politiske delprogrammer generelt 
På årsmødet i 2014 besluttede vi at hovedbestyrelsen skulle udarbejde en plan for 
delprogrammer om konkrete politikområder, der bør revideres eller udarbejdes. 



 
Hovedbestyrelsen har påbegyndt dette arbejde og foreslår, at der frem mod årsmødet i 2017 
udarbejdes et delprogram om feminisme og kønspolitik og at der på årsmødet i 2018 tages 
stilling til et miljøpolitisk delprogram. Hovedbestyrelsen vil i den kommende periode fortsat 
drøfte hvorledes vi får de bedst mulige processer i forbindelse med programarbejdet og 
hvilke programmer der er behov for at udarbejde eller revidere. 
 
Hovedbestyrelsen vil endvidere påbegynde arbejdet på et produktions og erhvervspolitisk 
delprogram. 
Drøftelse, behandling og beslutning af nyt sundhedspolitisk delprogram og handleplan 
Det sundhedspolitiske udvalg har med afsæt i den sundhedspolitiske konference marts 2015 
udarbejdet forslag til nyt Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram samt forslag til 
Enhedslistens sundhedspolitiske handlingsplan. 
Et delprogram og en handlingsplan som vil kunne understøtte det lokal og landspolitiske 
arbejde. 
Forslaget sendes til drøftelse og behandling i den kommende hovedbestyrelse og hvor HB 
afklarer om programmet skal sendes ud til medlemsdebat inden endelig beslutning eller om 
HB kan godkende de 2 foreliggende forslag. 
  

EU-delprogram og opstilling til EU-parlamentsvalg 
Hovedbestyrelsen har i samarbejde med Europapolitisk udvalg nedsat en gruppe, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af et EUdelprogram. Efter Årsmødet 2015 vedtager 
Hovedbestyrelsen en detaljeret tidsplan for processen, således at delprogrammet kan 
vedtages på næste årsmøde.  I forbindelse med arbejdsgruppens arbejde skal hele 
organisationen, herunder de politiske udvalg, faglige netværk, sekretariatet på 
Christiansborg og Landskontoret, de kommunale og regionsvalgte, inddrages.    
 
På næste årsmøde skal Enhedslisten beslutte om vi skal stille selvstændigt op til 
EUparlamentsvalget 2019 eller om vi som ved de tidligere valg bakker op om 
Folkebevægelsen Mod EU's opstilling ved at opstille kandidater på Folkebevægelsens liste. 
 
Hovedbestyrelsen skal forinden skabe grundlag for en grundig debat i den enkelte afdeling 
og på tværs af afdelingerne, ligesom der inden næste årsmøde afholdes en vejledende 
urafstemning om spørgsmålet.  
 
Inden udløbet af 2015 skal vi til folkeafstemning om afskaffelse af Danmarks retsforbehold. 
Enhedslisten vil arbejde hårdt for, at der ikke bliver afgivet mere suverænitet til EU. I 
arbejdet vil Enhedslisten samarbejde med andre progressive kræfter og EU modstandere. 
Enhedslisten er kollektivt medlem af Folkebevægelsen Mod EU og samarbejder med 
Folkebevægelsen i kampen for mindre EU og mere demokrati både generelt og i forhold til 
den kommende folkeafstemning.  
 

Arbejdet frem mod et produktions- og erhvervspolitisk delprogram 
Den verdensomspændende og danske nyliberalistiske konkurrencestatspolitik underminerer 
velfærdsstaten og kræver et sammenhængende politisk svar fra Enhedslistens side i form af 



et produktions og erhvervspolitisk delprogram med et socialistisk perspektiv. Formålet med 
dette reformprogram er at formulere vores bud på: Hvad skal Danmark leve af i en verden 
præget af international arbejdsdeling og en benhård konkurrence på markederne? Hvad gør 
vi grundlæggende ved arbejdsløsheden, forbrugskrisen, investeringskrisen, den sociale 
krise, demokratiets problemer og den økologiske og klimamæssige krise? 
Hovedbestyrelsen inddrages i Politisk Økonomisk Udvalgs udarbejdelse af et forslag til et 
produktions og erhvervspolitisk delprogram, som en overordnet ramme for de politikker og 
initiativer, der eksisterer og vil blive udviklet inden for området. HB udpeger nogle af sine 
medlemmer til at deltage i processen, men ikke nødvendigvis som en skrivende part. 
Årsmødeforslag: ” 4.10: Forslag til Enhedslistens produktions og erhvervspolitiske program” 
inddrages i arbejdet. 
Politisk Økonomisk Udvalg fremlægger som et første skridt på vejen mod et produktions og 
erhvervspolitisk delprogram et udkast til drøftelse på en landsdækkende konference i 
begyndelsen af 2016. Afdelingsmedlemmer og ikke mindst medlemmer af berørte udvalg, 
blandt andre Fagligt Landsudvalg, Miljøpolitisk Udvalg, Energipolitisk Udvalg, Udvalg om 
Landdistrikter, Landsbyer og Småøer og Internationalt Udvalg deltager i konferencen. 
Kommentarer og forslag fra konferencen indarbejdes i Politisk Økonomisk Udvalgs udkast, 
der behandles på HBs møde senere på året. HB beslutter her, om det foreliggende skal 
have status som en af HB vedtaget produktions og erhvervspolitik, Enhedslistens videre 
arbejde frem mod et produktions og erhvervspolitisk delprogram og den fortsatte udvikling 
af anvendelige konkrete politiske forslag og initiativer inden for området. Politisk Økonomisk 
Udvalg inddrages i oplæg til beslutninger og drøftelser på HBmødet og orienterer i øvrigt 
om udvalgets arbejde. 
 
 

Enhedslisten – lokalt, regionalt og nationalt  
Siden kommunalvalget 2013 har Enhedslistens afdelinger og regioner gjort en ihærdig 
indsats for at videreudvikle organisationen, så vi får koblet det parlamentariske arbejde 
sammen med Enhedslistens øvrige lokale og regionale aktiviteter. Det har ikke altid været 
en let proces og der er behov for, at vi i perioden frem til næste årsmøde fortsætter og 
styrker arbejdet med at sikre koblingerne mellem afdelingerne, folkelige bevægelser og 
vores valgte i kommuner og regioner. Der er behov for udveksling af ideer på tværs af landet 
og for en yderligere styrkelse af forbindelsen mellem det lokale arbejde, arbejdet på 
Christiansborg og arbejdet i listens centrale udvalg. Derfor skal det sikres at medlemmerne 
af udvalg og netværk bosiddende i provinsen inddrages på lige fod med medlemmer der bor 
tættere på København 
 
Enhedslistens medlemmer i kommunalbestyrelser og regionsråd spiller en vigtig rolle i 
arbejdet for at fremme en rød og en grøn dagsorden lokalt og regionalt. Lige så vigtigt er 
arbejdet for at fremme det lokale demokrati, hvor almindelige menneskers synspunkter og 
ideer får større plads i beslutningsprocesserne. Også her er der behov for udvikling og 
udveksling af ideer. 
 

Det faglige arbejde 
Det faglige arbejde skal udvikles såvel i partiets afdelinger som i de faglige netværk.  



Det er en hovedprioritering for vores faglige kammerater at opbygge faglige netværk, så vi er 
forberedt, når der opstår faglige kampe og således at vi kan deltage aktivt i den lokale 
fagbevægelse og i en bredere faglig venstrefløjskoordinering. 
 
Der skal arbejdes systematisk med udvikling af Enhedslistens faglige arbejde for at skabe et 
stærkere fundament for medlemmernes indsats på arbejdspladserne og i de faglige 
organisationer. Det skal ske bl.a. gennem en fortsat fornyelse af vores Faglige Mål og 
Handlingsplan, gennem vores faglige grunduddannelse, og udvikling af vores pilotafdelings 
projekter der har til formål at styrke det faglige arbejde i afdelingerne. Et vigtigt fokus i 
arbejdet vil være at bidrage til udviklingen af en stærk faglig venstrefløj og modvirke 
tendenserne til splittelse mellem offentligt og privat ansatte. 
 
Forandringer af arbejdsmarkedspolitikken og dagpengesystemet vil blive centrale politiske 
spørgsmål, og der skal arbejdes for at sikre en bred bevægelse for en solidarisk 
arbejdsmarkedspolitik og en ændring af dagpengereglerne. Kampen for en ordentlig 
dagpengeløsning er en prioritet for hele Enhedslistens organisation 
Det faglige arbejde skal forankres mere lokalt og der skal arbejdes med en bedre 
koordinering mellem det faglige arbejde og det politiske arbejde i kommunerne, Eksempelvis 
skal der skabes mobiliserende dagsordener på udvalgte områder, hvor vi handlingsrettet 
tager fat på spørgsmål som social dumping, privatisering og udlicitering, grøn 
erhvervspolitik(omstilling), psykisk arbejdsmiljø i den offentlige sektor, folkeskolen, 
kommunalproduktion, socialøkonomiske virksomheder mv. 
 

Skolereformen 
Kombinationen af skolereform og lov 409 har vist sig at være en så giftig cocktail, at den 
reelt er med til at undergrave folkeskolen. 
Utilfredsheden har været så stor hele vejen rundt (fra lærere, elever, forældre, ja selv 
politikere, som stemte for den), at reformen allerede nu har vist tegn på at krakelere. Det er 
meget forståeligt, når man tager i betragtning, hvordan den blev trukket ned over hovedet på 
dem, som skal gennemføre den. 
Enhedslisten er fortsat imod reformen og vil i stedet kæmpe for en skole, der er skabende, 
deltagende og udviklende. En kamp, der både føres parlamentarisk (på Christiansborg og 
kommunalt) og ude på de enkelte skoler. 
Alternativet er en skole, som gives de nødvendige økonomiske ressourcer, men friholdes fra 
det evindelige reformjag med mere styring, kontrol, bureaukrati og new public management. 
Vi skal kæmpe for en skole, der i langt højere grad får lov til at hvile i sig selv og bliver styret 
ud fra lærernes professionelle indsigt og erfaringer. Det er en vigtig opgave for Enhedslisten 
at få dette formuleret mere konkret i den nærmeste fremtid. 
 

Kampen om klima og miljø 
Den grønne dagsorden presser sig stadig mere på. Det er nødvendigt at standse den 
accelererende klima og miljøkrise og ressourceudplyndring. Kun dermed kan vi sikre en 
bæredygtig fremtid. På kort sigt skal der investeres mest muligt i vedvarende energi, 
energibesparelser, omlægning af transport, produktion af holdbare varer, vedligeholdelse, 
reparation, genbrug og økologiske fødevarer. Vi har den rigtige politik og konkrete udspil på 



området, men der er behov for at vi opprioriterer at formidle vores grønne politik og vores 
udspil og tiltag på det grønne område. 
På den ene side har Venstreregeringen sat sig i spidsen for en Lomborgsk offensiv mod 
love og initiativer til fordel for klima og miljø. På den anden side er der en stadig stigende 
forståelse i befolkningen for nødvendigheden af at gøre noget ved problemerne og også 
flere og flere konkrete, selvorganiserede initiativer. 
Af alle disse grunde må området have høj prioritet i Enhedslistens arbejde. Temaet skal 
være centralt i vores kritik af kapitalismen, af EU, af TTIP og af den danske regering. Vi skal 
fremsætte konkrete forslag både i Folketinget og i kommunalbestyrelserne og arbejde for at 
skabe opbakning til dem i befolkningen. Vi skal fremhæve, støtte og være en del af de 
selvorganiserede grønne initiativer. Endelig skal vi være parate til at kaste kræfterne ind i 
bevægelser omkring konkrete konflikter som f.eks. skifergas, nye motorveje og lignende. 
 

International solidaritet 
I den kommende periode vil der være store EU tiltag som vil fremme liberalismen og 
kapitalens magt over samfundet, internationalt og i Danmark. Vores modstand mod en 
transatlantisk frihandelsaftale (TTIP) og bankunionen kræver at vi står tæt sammen med de 
folkelige bevægelser der kæmper for et mere retfærdigt Europa.  Enhedslisten vil indgå i et 
bredt samarbejde med den europæiske fagbevægelse, miljøorganisationer og NGO’er, for at 
koordinere en fælles indsats for at stoppe frihandelsaftale med USA og andre angreb på 
lønmodtagerrettigheder, samfundsøkonomien og miljøet.  
 
Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også behovet for international 
solidaritet. Vi forstår internationalt solidaritet som en bro der går begge veje. Vi vil lade os 
inspirere af vores samarbejdspartnere og prioritere konkret solidaritet med politiske fanger 
og venstrefløjen i Colombia, støtte til kurdernes kamp mod ISIS, solidaritetsprojekter i DIPD, 
støtte til grækerne i deres kamp mod EU's nedskæringspolitik, ligesom vi vil støtte andre 
sociale bevægelser der arbejder for alternativer til EU's krisepolitik.  Enhedslisten vil generelt 
styrke arbejdet for fred og nedrustning og her bl.a. fokusere på et atomvåbenfrit 
Mellemøsten. Ligeledes er mobilisering til COP21 i Paris, som afholdes i december 2015, en 
mulighed for at koble det internationale arbejde med vores indsats for en bæredygtig klima 
og miljøpolitik, der går udover landegrænser.  
Enhedslisten vil forsat arbejde med at integrere det internationale arbejde i organisationen 
igennem i de internationale udvalg, solidaritetsgrupper (bl.a. den nyoprettet Kurdistan 
solidaritetsgruppe), det internationale team, og netværket for internationalistiske 
byrådsmedlemmer. Vi vil prioritere den interne kommunikation og mobilisering i 
organisationen, ved at sikre en regelmæssig dækning af internationalt stof i Rød+Grøn. Det 
er en selvstændig prioritet at fremme internationale aktiviteter udenfor København.  
 

Vores socialistiske vision 
Vedtagelsen af vores nye principprogram bekræftede, at vi går ind for en "revolution" i form 
af en "grundlæggende forandring af vores samfund, hvor kapitalisme erstattes af et 
socialistisk demokrati". Dvs. en "omvæltning af det (nuværende) økonomiske system." Men 
det er meget lidt, som vi har udviklet med hensyn til indholdet af denne 
socialismeopfattelse. 



Derfor iværksættes der i den kommende årsmødeperiode en debat om dette, hvor vægten 
både lægges på, hvordan krav om andre ejendomforhold og mere demokrati på alle planer i 
samfundet kan indgå i vores aktuelle politik på en relevant og mobiliserende måde. Og på at 
skitsere de mest overordnede pejlemærker på det langsigtede mål – et udviklet socialistisk 
samfund. Formålet er at give os et værktøj i debatten om, hvorfor socialisme som system er 
bedre end kapitalisme. 
 

Kampagner 
Både i Danmark og ude i verden er behovet for progressive forandringer voldsomt. Det 
gælder klima og miljøspørgsmål, konfliktforebyggelse, sikringen af menneskers basale 
rettigheder, kampen for velfærd og tryghed. Enhedslisten skal også i den kommende periode 
prioritere udadvendte politiske aktiviteter og kampagner i arbejdet for en bedre verden. 
 
Med denne arbejdsplan sættes der fokus på en række store arbejdsopgaver for 
Enhedslistens medlemmer og organisation. Der lægges derfor ikke op til at fastlægge en 
bestemt, større kampagne for det kommende år. I stedet pålægges Hovedbestyrelsen at 
vægte det udadvendte kampagnearbejde ud fra en konkret vurdering af 
alliancemulighederne og de politiske brændpunkter nationalt og internationalt. 
 
Protester ved Folketingets åbning den 6. oktober efter regeringens første 100 dage er fx en 
sådan type aktuel begivenhed, som Enhedslisten skal give sin fulde opbakning. Både i form 
af et overordnet politisk signal, ved organisatorisk understøttelse, hvor det er relevant og ved 
konkret at inspirere til medlemmer og sympatisørers aktive deltagelse. 
 

Der er brug for et kommunalt oprør 
I regeringsgrundlaget blev der indvarslet voldsomme besparelser ude i kommunerne. 
Besparelser, som, der er lagt op til skal stige markant hvert år perioden 201619. Disse 
planer blev kun i begrænset omfang gennemført i årets aftale mellem regeringen og KL, da 
kommunerne i 2016 får mulighed for selv at disponere over det meste af de såkaldte 
omstillingsbidrag. Det ændrer dog ikke ved, at kommunerne generelt set skal skære ned i 
2016, selv om situationen for den enkelte kommune er meget forskellig 
Men det er en aftale (og et sparefelttog) med et spinkelt bagland. Dels er det en svag 
regering, der står bag. Og dels er der en indbygget svaghed i støtten fra DF og SD, idet det 
er lodret imod deres valgløfter og store dele af deres bagland. 
  
I Enhedslisten vil vi arbejde for et kommunalt oprør, hvor kommunerne bryder med 
KLaftalen og nægter at acceptere dens snævre budgetrammer. Men det kommer ikke til at 
ske uden et stærkt pres fra neden ude i de enkelte kommuner. Fra grupper af utilfredse 
borgere, ansatte, fagforeninger og andre folkelige kræfter, som vi f.eks. så det i 2006, med 
massive protester og arbejdsnedlæggelser. 
  
Enhedslisten ser det som sin opgave at være med til at katalysere dette gennem en 
fokuseret indsats fra Christiansborg og byrødder og andre aktive lokalt. Det kan ske gennem 
lyttemøder landet over, et systematisk arbejde i forhold til lokale fagforeninger og 



protestbevægelser, samt organisering af både lokale og nationale protester mod de snævre 
budgetrammer og regeringens asociale angreb på velfærden. 
Det er ikke givet, at det lykkes med brede protester allerede første gang. Men det er helt 
sikkert, at behovet kun vil blive større de næste år. Så meget vigtigere er det, at vi allerede 
nu målrettet begynder at udvikle vores praksis på dette område. 
 
 
Årsmødet 2015 lægger datoen for valg af “øvrige kandidater” d. 4. januar 2016. 
 
 
Vedtaget af Enhedslistens årsmøde d. 26.27. sep. 2015 
 
 


