ENHEDSLISTENS ARBEJDSPLAN 20162017
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 international.

Den aktuelle politiske situation
Udviklingen efter folketingsvalget har bekræftet vedtagelserne fra årsmødet i 2015 om, at Enhedslisten
står i en ny politisk situation. Enhedslisten skal nu løfte opgaven som et ledende oppositionsparti både i
det parlamentariske arbejde, i forhold til bevægelserne og bredt i offentligheden. Kampen mod
regeringen og dens politik står helt centralt for os.
Derfor skal vi hele tiden overveje, hvordan vi bedst muligt bruger vores kræfter parlamentarisk,
lokalpolitisk, formidlingsmæssigt og udenomsparlamentarisk 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 på alle planer.
Organisationens udvikling
På årsmødet 2015 vedtog vi et organisatorisk arbejdsprogram for perioden 20152018. Vi er gået i gang
med at føre vedtagelserne i dette ud i livet og dette arbejde vil fortsætte i det kommende år. Arbejdet
tager udgangspunkt i den implementeringsplan, som HB har vedtaget. Der lægges op til en proces, hvor
afdelinger, udvalg m.v. inddrages i arbejdet i så stort omfang, som muligt.
Nye metoder til inddragelse og politikudvikling
Arbejdet med at udvikle nye former og metoder, hvor medlemmer, videnspersoner, bevægelser og
interesserede sikres til især at se på muligheden for at understøtte gennemførelse af ømedlemmer
inddrages bedre i vores samlede politikudvikling, fortsætter. HB, afdelinger, udvalg og netværk opfordres
til at tage initiativ til åben seminarer, politiske værksteder, lyttemøder m.v. som et led i denne proces.
Udarbejdelse af politiske delprogrammer
Som led i at gennemføre beslutningen fra årsmødet i 2015 om vedtagelse af delprogrammer skal der
frem til årsmødet i 2017 udarbejdes et forslag til et delprogram om feminisme og kønspolitik.
HB behandler i efteråret delprogrammet om Enhedslistens sundhedspolitiske delprogram udarbejdet af
sundhedspolitisk delprogram.
Hvorledes vi kan sikre,
 at medlemmerne og organisationen som helhed er inddraget i udviklingen af delprogrammer
 at delprogrammerne kommer til at udgøre en samlet afrundet helhed i form af et radikalt
reformprogram med et klart økosocialistisk perspektiv
 at delprogrammerne bliver et aktiv for partiet i udformningen af dagsaktuelle politikker og Enhedslistens
deltagelse i de politiske diskussioner i samfundet.
Og hvorledes vi undgår delprogrammernes tilfældige A og Bhold i form af de årsmødevedtagne, de
HBvedtagne og evt. udvalgsvedtagne delprogrammer.
Enhedslisten – lokalt, regionalt og nationalt
Enhedslistens repræsentation i byråd og regioner har givet os nye muligheder i forhold til at understøtte
lokale og landsdækkende bevægelser mod den nedskæringspolitik i kommuner og regioner, som er en
væsentlig del af regeringens politik. Frem til sommeren er der fokus på at forhindre KL i at indgå en
økonomiaftale med regeringen, som betyder forringelser i kommunernes mulighed for at sikre og udvikle
velfærden. Som et led i dette arbejde er det vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem vores valgte
repræsentanter i byråd og regioner, afdelinger, folkelige bevægelser, relevante udvalg i Enhedslisten og

vores folketingsgruppe. Dette er en indsats, hvor der fortsat skal prioriteres ressourcer i alle dele af
partiet. Når resultatet af økonomiforhandlingerne kendes i juni måned, besluttes det, hvilke konkrete
initiativer, vi skal følge op med.
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 alle medlemmer af udvalg og netværk får mulighed for at blive inddraget i arbejdet – uanset
hvor i landet i de bor.

Forberedelse af KV og RV 2017
Forberedelse af kommunalvalg og regionalvalg starter nu for alvor i afdelingerne, og bliver en vigtig
opgave lokalt. Det handler både om rekruttering af lokale kandidater, lokal politikudvikling og indledende
planlægning af kampagneaktiviteter.
Forberedelserne til KV17 skal også være et gennemgående tema i det kursuskatalog, der kommer på
gaden i december 2016.
Det faglige arbejde
Det faglige arbejde skal udvikles såvel i partiets afdelinger som i de faglige netværk.
Arbejdet med at opbygge faglige netværk skal fortsætte. Formålet med netværkene er, at styrke vores
medlemmers mulighed for at indgå i faglige og politiske diskussioner på arbejdspladserne, være med til
at sætte gang i klubarbejde og andre faglige aktivitet på arbejdspladserne. Dermed står vi også
stærkere, når der opstår faglige kampe og vi får bedre mulighed for at deltage aktivt i den lokale
fagbevægelse og til at styrke venstrefløjen gennem en koordineret indsats i fagbevægelsen.
Vi skal bidrage til udviklingen af en stærk faglig venstrefløj og modvirke tendenserne til splittelse mellem
offentligt og privat ansatte.
Der skal arbejdes for at sikre en bred bevægelse for en solidarisk arbejdsmarkedspolitik, hvor der både
skal kæmpes for bedre dagpengeregler og for bedre vilkår for syge og kontanthjælpsmodtagere.
Det helt centrale spørgsmål er, at vi kan gå på arbejde uden at få skader på helbredet. 60.000
mennesker rammes hvert år af ulykker eller arbejdsbetingede lidelser. Psykiske arbejdsmiljøskader,
stress, nedslidning og alt for mange arbejdsulykker skal forebygges.
Vi skal sætte fokus på mulighederne og perspektiver i at nedsætte arbejdstiden. Dette krav skal bl.a.
rejses i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger
Det faglige arbejde skal forankres mere lokalt og der skal arbejdes med en bedre koordinering mellem
det faglige arbejde og det politiske arbejde. Her kommer kampen omkring den kommunale økonomi og
økonomiaftalen mellem regeringen og KL til stå helt centralt. Udfaldet af den kamp er afgørende for de
fremtidige muligheder og denne kamp kan også bruges til at opbygge nye alliancer og styrke
eksisterende. Derfor skal alle muligheder for mobilisering og aktivitet udnyttes både lokalt og nationalt.
Kampen om klima, natur, miljø og lighed
Der er et stærkt behov for, at vi opprioriterer at formidle vores grønne politik og vores udspil og tiltag på
det grønne område. Vores indsats for at undgå en fremtid med voldsomme menneskeskabte
klimaproblemer, masseuddøen af arter, miljøødelæggelser og forringelser af vore livsvilkår kan kun
sikres gennem en bred indsats for grøn omstilling. Den vækstkonsensus, der gennemsyrer den
økonomiske tænkning, og som flertallet af folketingets partier har tilsluttet sig, definerer en politik, der
netop fører til klima og miljøkatastrofer. På samme måde, som vækstdagsordenen gennemsyrer alle
politikområder, må Enhedslisten på alle politikområder imødegå initiativer, der skader klima, natur og
miljø. Et opgør med kapitalismens blinde vækst er nødvendigt.
På den ene side har Venstreregeringen sat sig i spidsen for en voldsom offensiv for det
miljøødelæggende industrilandbrug og mod mange års fremskridt med love og initiativer til fordel for
klima, miljø og natur. 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.

Nu er der behov for, at også politikere agerer i stedet for at lade som om den katastrofale udvikling er
uundgåelig. Grøn Omstilling forudsætter både vedvarende energi, energibesparelser, reduktion af
behovet for transport, produktion af holdbare varer, vedligeholdelse, reparation, genbrug, økologiske
fødevarer og fremme af biodiversitet. Samtidig er arbejde for mere lighed, deling af arbejde og
begrænsede ressourcer en forudsætning for Grøn Omstilling, der kun kan gennemføres fuldt ud med
socialistiske tiltag. Af alle disse grunde må området have høj prioritet i Enhedslistens arbejde. Det 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 sager.
Enhedslisten skal:
• være en del af grønne initiativer nationalt og lokalt
• understøtte at der sker en koordinering blandt de medlemmer, der arbejder med klima og miljø
• komme med målrettede konkret fremstød for at understrege nødvendigheden af grøn omstilling
• Indtænke klima, miljø og natur i alle relevante sammenhænge i det daglige politiske arbejde i folketing,
regionsråd og kommunalbestyrelser.

Internationalt arbejde og kampen mod EU
Den internationale politiske situation forandrer sig hurtigt – krige og flygtningestrømme blusser op og
økonomien er ustabil. Denne internationale situation er også afgørende for den politiske udvikling i
Danmark.
Vi skal fortsætte kampen mod at der overlades stadig mere magt til EU. Her er sejren ved afstemningen
om retsforbeholdet et godt afsæt. Vi skal udvikle og konkretisere vores bud på internationalt samarbejde
som alternativ til EU – både når det handler om at løse klima
og miljøudfordringen,
flygtningeudfordringen eller andre grænseoverskridende problemer. Derfor vil vi udvikle vores
samarbejde med den europæiske venstrefløj i ”Europæisk Venstre” bl.a. op til dennes kongres
16
18.december. Vi skal også være åbne for samarbejde med andre venstrefløjspartier, der ikke er med i
European Left. Dette arbejde kan også være med til at styrke os, så den solidariske EU
modstand kan få
et godt valg ved valget til EU
parlamentet i 2019. Enhedslisten vil endvidere støtte de kræfter på den
britiske venstrefløj, der arbejder for et Brexit på et ikkenationalistisk grundlag ved folkeafstemningen d.
23. juni om Storbritanniens tilhørsforhold til EU.
Enhedslisten vil støtte internationale mobiliseringer i den europæiske fagbevægelse,
miljøorganisationer, og NGO’er, for at stoppe frihandelsaftalen med USA (TTIP) og andre angreb på
lønmodtagerrettigheder, velfærden og miljøet.
Konflikter og modsætninger i verden vokser og dermed også behovet for international solidaritet. Vi
prioriterer konkret solidaritetsarbejde. Enhedslisten vil generelt styrke arbejdet for fred og nedrustning.
Enhedslisten vil fortsat arbejde med at integrere det internationale arbejde i organisationen. Det er vigtigt
at medlemmer og afdelinger får større ejerskab til det internationale arbejde.
I anledning i 50året for Israels Besættelse af den palæstinensiske Vestbred, Gaza og De syriske
Golanhødjer i 2017 vil Enhedslisten
derfor medvirke til en bred markering af et krav om frihed og lige
rettigheder for Palæstinas folk.
Enhedslisten skal:
• støtte arbejdet i Tribunalforeningen, hvis formål er at forberede og facilitere et tribunal til undersøgelse
af Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan.
Velfærd
Velfærden er fortsat under pres, og med det nye politiske flertal på Christiansborg er det kun blevet
værre. Besparelser på uddannelsessystemet, på sundhedsvæsnet og ikke mindst 0 – vækst sætter
velfærden under pres, og det betyder at vi i Enhedslisten har en stor opgave i at forsvare og udvikle
velfærden. Det skal vi gøre både på Christiansborg, i regionerne og kommunerne. Samtidig er der snart
kommunal og regionsvalg, som vi i Enhedslisten gerne skal gå styrket ud af.
Derfor er det især i kommunerne at velfærdskampen skal prioriteres.
Velfærdskampen er også vigtig fordi der er et stort bevægelsespotentiale. Især har vi set at
nedskæringer på uddannelsesområdet har skabt store protester.

Enhedslisten skal;
• gøre opmærksom på at også demokratiet er truet, hvis vi ikke ændrer på uligheden og fordeler
værdierne bedre i det danske samfund.
• arbejde på at højne velfærden
• forberede kommunalvalgkampen
• understøtte kommunalbestyrelsesmedlemmer og baggrundsgrupper i deres arbejde
• opbygge netværk og alliancer med andre organisationer og enkeltpersoner der også kæmper mod
nedskæringer på velfærden
• unde
rstøtte medlemmer der er aktive i velfærdsbevægelsen

Flygtningesolidaritet og kampen mod det yderste højre
Historisk mange mennesker er i disse år på flugt og vi ser hvordan mange flygtninge søger mod Europa,
herunder Danmark. Det stiller store krav til indsatsen i forhold til at tage imod flygtninge: give dem
beskyttelse og en fremtid. Det kalder på politiske svar, ikke mindst fra Enhedslisten.
Desværre har de politiske partier med få undtagelser valgt en politisk linje med målet om, at Danmark
skal yde så lille og så ringe en hjælp som muligt.
I modsætning hertil ser vi hvordan flygtningesolidaritetsbevægelser yder en uventet stor og uvurderlig
indsats for mennesker på flugt. De gør både en forskel for den enkelte flygtning som bliver hjulpet, og
bevægelserne lægger et politisk pres på magthaverne. D et pres er helt nødvendigt for at modgå den
fremmedfjendske retorik og politik som partierne kappes om at fremsætte, og for at modgå fremmarchen
fra det yderste højre, der udnytter ankomsten af flygtninge til at styrke nationalismen og fremmedhadet.
Enhedslisten vil derfor i det kommende år støtte op om flygtningesolidaritetsbevægelserne og opfordrer
afdelingerne til lokale aktiviteter der byder flygtninge i kommunerne velkommen.
Afslutning
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 arbejde ud fra en
konkret vurdering af alliancemulighederne og de politiske brændpunkter nationalt og internationalt.
Vedtaget af årsmøde 2016

