
Arbejdsplan for Enhedslisten 2017-2018 
 
I 2015 vedtog Enhedslistens årsmøde den politiske udtalelse om opbygningen af fremtidens 
venstrefløj. Her igangsatte vi processen mod, i højere grad, at opbygge og styrke en ny venstrefløj 
med sit eget politiske projekt, i modsætning til både højrefløjen og Socialdemokraterne. Som 
venstrefløjens største parti påtog vi os opgaven at drive venstrefløjens opbygning frem – både 
politisk og organisatorisk. I årsmødeperioden 2017/2018 står denne opgave fortsat som den 
vigtigste for Enhedslisten. Denne arbejdsplan fremhæver de politiske og organisatoriske 
arbejdsområder, som vi i det kommende år vil prioritere højest, alt sammen med det fælles mål; at 
styrke en venstrefløj, der sætte egne dagsordener og udgør en selvstændig politisk kraft til at 
skabe solidariske og progressive forandringer. 
 
30-timers arbejdsuge 
I det forgange år har vi tydeligst løftet opgaven med at blive venstrefløj i egen ret og med egen 
retning, i vores forslag om 30-timers arbejdsuge. Her lykkedes det Enhedslisten at sætte en stærk 
og radikal dagsorden i den offentlige debat. Derfor skal dette arbejde fortsætte. Efter vores 
succesfulde lancering af forslaget, skal vi det kommende år arbejde på at skabe opbakning til 
forslaget, og indgå alliancer med andre partier, faglige organisationer og andre bevægelser, der vil 
være med til at skabe et pres for en realisering af forslaget. 
 
Fokus på et bedre arbejdsliv understøttes af forslag om retten til tidligere tilbagetrækning ”Godt 
seniorliv”, forslag om et tryggere arbejdsmiljø og dokumentation af, at der er råd til et bedre liv for 
lønmodtagerne. 
 
“8. marts hele året 
Kampen for ligestilling i hverdagen er ikke noget Enhedslisten kun kæmper i skåltaler på 8. marts. 
Det er derimod en kamp, som skal kæmpes hver eneste dag på så mange platforme som muligt. 
Derfor forbereder HB i samarbejde med relevante udvalg og Landskontoret materialer og et 
idekatalog til aktiviteter, som afdelingerne kan anvende i det daglige arbejde. Idekatalog og 
materiale ligger tilgængeligt fra 8. September (præcis 6 måneder før og efter 8. marts), og kan 
ligeledes anvendes i anledning af Kvindernes Sidste Arbejdsdag.” 
 
Kommunal- og regionsrådsvalg 2017 
Den altoverskyggende hovedprioritet i det kommende år er kommunal- og regionsrådsvalget 
tirsdag d. 21. november.  
 
Vores mål for KV17 og RV17 skal være, at vi skal stadfæste og nogle steder øge vores fremgang 
fra 2013.  
 
Men valgkampen er også anledning til at opnå andre mål, og kan derigennem spille en afgørende 
rolle i opbyggelsen af fremtidens venstrefløj:  
 
-Vi skal bruge vores lokale og regionale repræsentation til at bygge alliancer med fagbevægelsen, 
brugergrupper og nyopståede bevægelser som ”Næstehjælperne”, ”Velfærdsalliancen” og 
”Bekæmp fattigdom nu”. I mange kommuner vil og skal vi være dem, som tager initiativer til at 
skabe alliancer på tværs af de forskellige foreninger/organisationer og bevægelser, som alle 
sammen kæmper for et styrket velfærdssamfund og imod nedskæringer på den fælles velfærd. 
 



- En politisk styrkelse af vores parti gennem videreudvikling af konkrete og visionære lokale 
politikker for byer og lokalområder.  
 
- En organisatorisk styrkelse af vores parti, gennem træning af kandidater og den lokale 
organisering af valgkampen. 
 
-Skabe kontakter og organisering i flere boligområder. Det kommende år gennemfører vi 7 
pilotprojekter, hvor landsorganisationen og afdelinger arbejder sammen om lokalt forankrede 
kampagner, hvor vi udvikler nye kampagnemetoder og erfaringer, som skal deles med resten af 
partiet. 
 
Valgkampen gennemføres lokalt af afdelinger og regionale organiseringer, men understøttes af 
den centrale partiorganisation; ansatte, folketingsgruppe og hovedbestyrelse. 
 

Europa/EU 
I det kommende år skal vi fortsætte vores samarbejde med de øvrige internationale 
venstrefløjspartier, men vi vil have specielt fokus på vores samarbejde med de europæiske 
kammerater. Opstillingen til EU-parlamentsvalget i 2019 gør, at vi kan engagere os endnu 
stærkere i en fælles europæisk kamp mod den EU-dikterede sparepolitik. Dette arbejde skal 
tænkes sammen med det europæiske Plan B-arbejde, hvor der arbejdes på at skabe modstand 
mod EU’s neoliberale politik, samt alternativer til EU-samarbejdet som sådan. Arbejdet skal 
bidrage til, at Enhedslisten og venstrefløjen bliver mere offensive i fremlæggelsen af vores EU-
modstand, og gøre os bedre i stand til at pege på alternativer til EU. 
Til årsmødet 2018 skal hovedbestyrelsen fremlægge forslag til politisk valgprogram for EU-
parlamentsvalget 2019, samt sikre, at årsmødet vælger kandidater til EU-parlamentsvalget. 
 

En stærkere og mere inddragende partiorganisation 
I 2017/2018 vil fokus desuden være på at skabe en mere inkluderende praksis i partiet, herunder 
arbejdet med at implementere den feministiske praksis, som har været politisk fokus for årsmødet 
2017. 
 
Som en del af kursustilbuddene i 2017 tilbydes en debattørskole, hvor partimedlemmer skal 
trænes som meningsdannere og debattører. Det skal bidrage til, at vi bliver en mere handlende 
organisation, der i højere grad formår at kunne komme ud over rampen med vores budskaber, og 
skabe klare venstrefløjsstemmer i den offentlige debat. 
 
En mere inddragende organisation skabes også gennem bedre velkomst af nye medlemmer. Der 
er i 2016 udarbejdet inspirationsmateriale til lokal brug. Fokus skal være på at skabe positive 
arrangementer for vores nye medlemmer. Vi skal give nye medlemmer lyst til blive aktive i partiet 
ved at præsentere dem for et positivt, energifyldt fællesskab, hvor det er rart at færdes, og hvor vi 
holder fokus på de forandringer, vi sammen kan skabe. 
Velkomsten til nye medlemmer foregår lokalt og regionalt, men organisationsteamet stilles til 
rådighed for sparring og hjælp i planlægningen af introduktionerne.  
En mere inddragende organisation handler også om, at sikre medlemmerne demokratisk 
indflydelse på diskussionen op til årsmødet. Derfor pålægges den kommende Hovedbestyrelse at 
sikre, at HB’s beretning og alle hovedforslag er udsendt til alle medlemmer i god tid inden 
delegeretvalget i afdelingerne 
 
Et nyt miljøprogram  
En socialistisk fremtid er utænkelig uden en snarlig gennemgribende grøn omvæltning.  



Behovet for en bæredygtig omstilling af hele den måde vi lever, producerer og forbruger på, er 
større end nogensinde. Dette kræver et opgør med kapitalismen og omstilling til en cirkulær 
økonomi, hvor vi ikke undergraver vores eget livsgrundlag. Vi skal standse klimaforandringerne, 
forurening af vand, luft og jord og genoprette vores forarmede natur. Det kræver en socialistisk 
grøn omstilling. En vigtigt brik i det, er landbruget, som skal drives bæredygtigt og demokratiseres. 
 
Med et nyt grønt delprogram, skal vi prioritere udvikling og formidling af vores grønne visioner, og 
belyse sammenhængen mellem den grønne omstilling og en socialistisk revolution. 
Vi skal være en del af lokale, nationale og internationale grønne kampe. Derfor vil vi igen i år 
prioritere, at deltage i aktionen ”Ende Gelände” sammen med SUF og andre interesserede parter. 
Vores medlemmers indsats i de grønne bevægelser skal koordineres med det parlamentariske 
arbejde, og vi skal tænke bæredygtig ind i alle relevante sammenhænge, både når det gælder 
byråd, regionsråd, Folketinget og de internationale samarbejder, hvor vi deltager. 
 
Delprogrammer  
I de senere år har årsmødet og hovedbestyrelsen vedtaget flere delprogrammer, der er f.eks. 
vedtaget et produktionspolitisk delprogram, EU-delprogram og et sundhedspolitisk delprogram. På 
årsmødet i år vedtages der et feministisk delprogram. Selvom delprogrammerne er vedtaget, er det 
stadigvæk vigtigt at få diskuteret programmerne og få gjort vores politik konkret i vores arbejde i 
regionerne, kommunerne og generelt i afdelingernes og resten af partiets arbejde. Derfor skal 
delprogrammerne være let tilgængelige på hjemmesiden. Landskontoret sørger også for at finde 
oplægsholdere, som kan holde oplæg om delprogammerne. Afdelingerne, regionerne, de faglige 
netværk og udvalgene tilbydes således oplægsholdere igennem organisationsnyt, Rød+Grøn og 
andre relevante medier. 
Som led i at gennemføre beslutningen fra årsmødet i 2015 om vedtagelse af delprogrammer skal 
der frem til årsmødet i 2018 udarbejdes et forslag til et delprogram om miljø og i 2019 et 
delprogram om globalisering. 
 
Venstrefløjens medier 
Med lukningen af Modkraft er venstrefløjens skrigende mangel på medier blevet endnu mere 
tydelig. Der mangler venstreorienterede og kritiske medier, hvor venstrefløjen kan kommunikere 
direkte med den brede befolkning og selv sætte dagsordenen. Det gør os enormt sårbare og 
afhængige af medier kontrolleret af store kapitalgrupper og med en borgerlig dagsorden. 
 
Enhedslisten vil derfor i 2017-18 gøre en forstærket indsats for at fremme initiativer til etableringen 
af bredere venstreorienterede og kritiske medier. Vi vil tage ansvar som venstrefløjens største 
organisation til at gøre dette arbejde på en konstruktiv og usekterisk måde og baseret på vores 
ressourcer og viden omkring Rød+Grøn. 
Som minimum skal der genetableres en blogosfære, hvor venstrefløjen kan diskutere og 
muligheden for at etablere en egentlig netavis skal undersøges. 
 
Vedtaget på Enhedslistens årsmøde maj 2017 
 


