
Enhedslistens arbejdsplan 2019-2020 
Den politiske retning for Enhedslistens arbejde i de kommende år er beskrevet i den politiske 
hovedudtalelse fra årsmødet 2020 ”Sammen ud af krisen – sammen om ny og bedre 
fremtid” 
I arbejdsplanen beskriver vi, hvordan vi vil føre politikken ud i livet i perioden frem til 
årsmødet 2021.  
 

1: En social retfærdig og grøn vej ud af krisen 
 
Enhedslistens politiske hovedopgave er at samle venstrefløjen og arbejderklassen om en 
grøn og solidarisk vej ud af krisen og tilbagevise arbejdsgivernes og højrefløjens forsøg på 
at vælte regningen over på almindelige mennesker.  
 
Det sker ved, at hele partiet engagerer sig i at oplyse om den politiske retning og de 
konkrete initiativer, som beskrives den politiske hovedudtalelse fra dette årsmøde og som 
bliver konkretiseret gennem udspil i folketing, kommunal- og regionalbestyrelser.  
 
Det sker ved, at Enhedslistens medlemmer engagerer sig i udviklingen af stærke folkelige 
bevægelser, der sætter magt bag krav, som kan styrke grøn omstilling og social 
retfærdighed. Det gælder især følgende bevægelser: 
 

- Klimabevægelsens kamp for grøn uddannelse og grønne job og opbygningen af en 
landsdækkende slagkraftig alliance mellem græsrodsaktiviteter, NGO´er og 
fagbevægelse i for eks. ”Broen til fremtiden”  

- Fagbevægelsens kamp for bedre dagpenge, social tryghed, og imod højere 
pensionsalder og social dumping  

- De aktive fagforeningers og mange kommunale kræfters kamp mod budgetloven, 
som er til revision i efteråret 2020  

- Kampen mod nedskæringer og for geninvesteringer i sundhed og uddannelse på 
finansloven. 

- Elev- og studenterbevægelsens kamp for billige ungdomsboliger 
- Modstanden mod ”ghettopakken” og andre angreb mod den almene boligsektor 
- Græsrodsbevægelser der forsvarer velfærden, som for eks. ”Hvor er der en voksen”  
- De ”reformramtes” bevægelse for at sætte fokus på, hvordan arbejdsløse og syge 

behandles i kommunerne 
- Initiativer som støtter flygtninges ret til en værdig behandling 
- Opbakning til den antiracistiske bevægelse, der er under udvikling 

 

2: Partikampagne i 2021 
 
I begyndelsen af 2021 iværksættes en bred partikampagne, som involverer alle dele af 
partiet. Formålet med kampagnen er at styrke billedet af Enhedslisten i den brede 
befolkning, som partiet der kæmper konsekvent for grøn omstilling og social retfærdighed. 
Kampagnen er samtidig en medlemshvervekampagne, målrettet de mange aktive i 



fagforeninger, elev- lærlinge og studenterorganisationer, lejerbevægelsen og forskellige 
enkeltsagsbevægelser, som sympatiserer med Enhedslisten. Budskabet skal være, at et 
stærkere Enhedslisten er en af forudsætningerne for at opnå grundlæggende 
samfundsforandringer. Ambitionen med kampagnen er at mobilisere alle led i vores parti til 
en aktiv udadvendt og koordineret indsats for at sætte politisk dagsorden og hverve nye 
medlemmer. Hovedbestyrelsen fastlægger de nærmere politiske og organisatoriske rammer. 
Inden kampagnen skydes af, skal det især sikres, at vi kan tage godt imod de nye 
medlemmer, så de hurtigt bliver en del af partiet. Som opvarmning til dette vil det være en 
styrke med nogle signaler, der klart viser, at vi er bevægelsernes parti. Det skal vi vise ved: 
Tydeligt at bakke op om borgerforslaget mod Lov 38 og ghettolisterne, som skal nå 50.000               
underskrifter til december. 
 
 
 

3: Forberedelse til kommunal- og regionsvalg 
 
Enhedslisten skal vende en mindre tilbagegang ved sidste kommunal- og regionsvalg til ny 
fremgang ved valget 16. november 2021. Det skal sikres gennem god forberedelse af 
valgkampen lokalt i kommuner og regioner. Landsorganisationen sikrer de bedst mulige 
rammer for det lokale arbejde. 
 
Samtidigt skal Enhedslisten på landsplan og i Folketinget markere sig tydeligt med forslag 
og kampagneaktiviteter, som kan bakke valgkampagnen op ved at sikre Enhedslisten en klar 
profil op til kommunal- og regionsvalg 2021. En stærk position for Enhedslisten på landsplan 
er afgørende for at opnå gode resultater lokalt.  
 
Hovedbestyrelsen sikrer en koordineret indsats gennem en nedsat styregruppe med 
repræsentanter fra kommuner, regioner, landsorganisation, HB, FU og Christiansborg. Der 
udarbejdes et politisk grundlag, som kan bakke om den lokale indsats og lægge rammen for 
folketingsgruppens og landsorganisationens politiske initiativer. 
 
Organisatorisk vil vi sikre:  

- en bred repræsentation af forskellige befolkningsgrupper blandt de lokale kandidater 
og i sidste ende blandt de valgte 

- at relevante udvalg og netværk bidrager til at udvikle politik, der kan rejses lokalt  
- uddannelse af kandidater, aktivister og organisatorer med henblik på at ruste dem til 

valgkamp 
- en prioritering af partiets indsats i kommuner, hvor vi ikke er repræsenteret, men hvor 

der er chance for at blive det, og kommuner, hvor repræsentationen skønnes at være 
truet.  

- at man lokalt nemt kommer ud med synspunkterne gennem tryksager, hjemmesider, 
video, sociale medier og gadeaktiviteter 

 
Politisk vil vi sikre:  

- skarpe bud på nødvendige klimatiltag lokalt og på landsplan 
- fokus på miljø, natur, grønne transportformer og drikkevand 
- klare mål for bedre velfærd i kommuner og regioner 
- en klar profil i sundhedspolitikken 



- en udvikling af lokalområder og byer til gavn for almindelige mennesker 
- at der findes nye former for borgerinddragelse 

 

4: Styrkelse af organisationen 
 
Sideløbende med forberedelse af kommune- og regionsvalg er der brug for en styrkelse af 
organisationen som sådan. Der er især brug for at styrke de dele af partiet, som er tættest 
på de mennesker vi gerne vil have i tale og organisere. Det vil sige vore kommunal- og 
regionalvalgte, organisatorer i lokalafdelingerne, og aktive i faglige og politiske netværk som 
arbejder udadvendt.  
 
Det betyder at vi skal: 

- fortsætte arbejdet med grøn kampagne på tværs af partiet og lokalt, som vedtaget på 
årsmødet i 2019 

- styrke lokalafdelingerne, bl. a. ved en tættere koordinering mellem landskontoret og 
de regionsansatte 

- have øget fokus på organisering af flere medlemmer, særligt medlemmer fra 
bevægelsesarbejdet 

- sikre, at vi ved nyindmeldelser får oplysninger, der giver mulighed for målrettet at 
tilbyde nye medlemmer deltagelse i udvalg og netværk og andre tilbud som gør, at 
de hurtigt finder deres plads i partiet  

- sikre at alle der melder sig ind/ud af Enhedslisten bliver kontaktet  
- understøtte arbejdet med at udvikle elektroniske mødeformer 
- udvikle uddannelsestilbud i socialistisk teori, som kan give medlemmerne redskaber 

til at analysere samfundets udvikling og argumentere for socialismen 
 

Det er desuden en selvstændig opgave i det kommende år at udvikle en strategi for, hvordan 
vi forankrer os bedre blandt den brede arbejderklasse uden for de større byer. Det kræver et 
langt sejt træk, hvor det organisatoriske og politiske arbejde i de mindre byer og 
landdistrikter styrkes. Hovedbestyrelsen får i det kommende år til opgave at udarbejde et 
oplæg til en strategi for det arbejde. 

Herudover får hovedbestyrelsen til opgave at forberede den videre debat om udviklingen af 
vores organisation til årsmødet 2021. 
 
Endelig er det vigtigt, at hovedbestyrelsen lever op til sin vedtægtsbestemte opgave som             
den øverste politiske ledelse mellem årsmøderne. Dette kræver at folketingsgruppen åbent           
fremlægger eventuelle uenigheder før vigtige forlig indgås. 
 

5: Samarbejde med socialistiske unge 
 
Det ungdomspolitiske arbejde 
Enhedslisten har et påtrængende behov for at tiltrække og organisere flere unge. Det er en 
løbende opgave for alle afdelinger, udvalg og netværk, ligesom det skal være et særligt 
fokuspunkt ved opstilling af kandidater til folketing, kommuner og regioner. Det er også 
vigtigt at opsøge samarbejde med de unge socialister, der har organiseret sig i et 
selvstændigt ungdomsarbejde. I den forbindelse konstaterer årsmødet, at der efter 



dannelsen af Rød Grøn Ungdom nu er to ungdomsorganisationer der ønsker et tæt 
samarbejde med Enhedslisten, nemlig SUF og RGU. Et samarbejde med de to 
ungdomsorganisationer vil kunne styrke det ungdomspolitiske arbejde på venstrefløjen og i 
Enhedslisten, og sikre, at flere unge bliver aktive i Enhedslistens lokalafdelinger, udvalg og 
andre aktiviteter, ligesom det vil kunne styrke Enhedslisten ved valg til folketing, kommuner 
og regioner. Samarbejdet kan have form af fælles brede aktiviteter for unge, som 
Demokratiets Dag, skolevalg, ungdomsfestival, uddannelse af unge debattører, og 
samarbejde i fagbevægelsen, klimabevægelsen og elev- og studenterbevægelsen m.m. Vi 
håber dog, at de to organisationer på længere sigt kan samlet til en, men det er en 
beslutning, som kun ligger i RGU og SUF. 
 
På den baggrund vedtager årsmødet følgende:  

- Samarbejdsaftalen med SUF fortsætter 
- Hovedbestyrelsen får til opgave at forhandle og om muligt at indgå en 

samarbejdsaftale med RGU 
- Hovedbestyrelsen får til opgave, i dialog med begge ungdomsorganisationer, at 

udvikle gode rammer for et frugtbart samarbejde mellem Enhedslisten og de to 
ungdomsorganisationer.  

 

6: Samarbejde med venstrefløjen i andre lande  
 
Krisen er global og det er svaret også. Hovedbestyrelsen får til opgave at tage initiativer, der 
kan styrke samarbejdet med partier og bevægelser i andre lande, der vil samme vej ud af 
krisen som Enhedslisten.  Der skal især tages initiativ til et tættere samarbejde med vores 
søsterpartier i Norden og i Rigsfællesskabet, med henblik på at udvikle en fælles strategi 
over for krisen, og et praktisk samarbejde parlamentarisk, organisatorisk og i forhold til de 
folkelige bevægelser.  
 

7:  Programmatisk arbejde  
 
Årsmødet 2019 besluttede, at årsmødet i 2021 skal tage stilling til tre store programmatiske 
spørgsmål: Et boligpolitisk program, en revision af EU-programmet og en stillingtagen til 
borgerløn. Hovedbestyrelsen finder, at det sprænger rammerne for årsmødet i 2021, som 
både skal fortsætte diskussionen om Enhedslistens udvikling og sætte fokus på kommune- 
og regionsvalget i efteråret 2021. Årsmødet ændrer derfor rækkefølgen, således at 
boligpolitisk program behandles på årsmødet i 2021, mens revision af EU-program og 
spørgsmålet om borgerløn behandles i 2022.  
Der igangsættes i 2020 et arbejde med at udarbejde et Handicappolitisk delprogram. 
 


