
Strategi 2020/21: 

SPIRER AF HÅB 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 1. marts 2020. 

 
Den seneste folketingsvalgkamp er et klart bevis på, at når vi organiserer os i folkelige 
bevægelser, kan vi flytte bjerge. Vores generation har stillet sig i spidsen for et globalt 
klimaopgør, der har vækket verden, skræmt magthaverne og stillet spørgsmålstegn ved 
kapitalismens evige jagt på profit og vækst.  
 
Vigtigst af alt har klimabevægelserne sået håb om en anden og bedre fremtid. Som Danmarks 
rød-grønne ungdom er vores største opgave at forankre dette håb i en landsdækkende 
kampagneorganisation, der kan omsætte radikale krav til reel forandring. 
 
Vi vil organisere os med andre unge, hvor vi bor, går i skole og arbejder, og vi vil banke på døre 
og opbygge magt med vores naboer. 
Vi vil rykke dagsordenen for den offentlige debat, og vi vil gøre klar til en valgkamp, hvor vi skal 
have valgt unge kandidater, der vil tage ansvar for klimaet og fællesskabet.  
 
Vi skal udnytte Enhedslistens stærke position i Folketinget til at vinde sejre på klima- og 
velfærdsområdet, og vi skal samtidig være klar til at fordømme og forpurre enhver idé, 
Socialdemokratiet kunne få, om at indskrænke vores frihedsrettigheder, fortsætte tidligere 
regeringers racistiske politik eller løbe fra løfter om vores fælles pension. 
 
I Rød-Grøn Ungdom vil vi kort sagt gøre alt, hvad vi kan, for at skabe et mere bæredygtigt, 
retfærdigt og lige samfund. 
 
I denne strategi beskriver vi vores syv vigtigste arbejdsområder for det kommende år samt 
vores konkrete målsætninger for hvert område. Nu skal vi omsætte håb til handling.  
 
1. Socialisme i et nyt årti 
I 2010’erne fik feminismen et nyt gennembrud, en global klimabevægelse rystede magthaverne 
og nye tanker om demokratisering og socialisering af økonomien har sat sine spor. Hvis vi skal 
bygge en bevægelse, der kan indsætte en socialistisk regering i Danmark, bliver det 
altafgørende, at vi kan formulere en socialisme, der er moderne, grøn og engagerende. Op til 
vores første landsmøde skal lokalafdelinger, samarbejdspartnere og unge på skoler og 
arbejdspladser være med til at udforme et sådant principprogram. 
 
Målsætninger: 

- Vi vil udforme vores første principprogram i en demokratisk proces, der involverer 
lokalafdelingerne, samarbejdspartnere og andre unge mennesker 



- Vi vil have 150 unge fra alle landets storkredse til at deltage i Landsmødet 2021 
 
2. En landsdækkende græsrodsbevægelse 
Kun med en organiseret ungdom kan vi tackle den voldsomme ulighed, vende klimakrisen på 
hovedet og gøre Danmark til et sikkert sted for mennesker på flugt. Med lokal og kollektiv 
handlekraft, kan vi flytte holdninger og forandre samfundet i en rødere og grønnere retning. Vi vil 
bygge en græsrodsbevægelse, der afspejler den mangfoldighed af unge, der bor i landet. Vi vil 
gøre det nemmere for venstreorienterede unge at engagere sig politisk, og det kræver, at vi er i 
kontakt med dem. Og vi vil bevise, at det nytter at blande sig at engagere sig i kampen for en 
bedre verden.  
 
Målsætninger: 

- Vi vil have 300 medlemmer 
- Vi vil have aktive lokalafdelinger i halvdelen af de ti storkredse 
- Vi vil afholde mindst et landsdækkende træf, der skal danne grobund for lokal handling 

 
 
3. En kontrast i den offentlige debat 
I en verden hvor kapitalismen opfattes som naturlov, gør vi os ingen forhåbninger om, at vores 
kamp bliver let. Tværtimod. Mens den yderste højrefløj har haft held med at få deres ekstreme 
neoliberale politik til at virke realistisk og nødvendig, får venstrefløjen stadig vores realistiske 
krav om omfordeling og bæredygtighed til at virke radikale. For at være en reel kontrast i 
mediebilledet og den offentlig samtale, bliver vi nødt til at øve os i at formulere os, så vi 
overbeviser – uanset om det er i en debat på landsdækkende tv, et læserbrev i lokalavisen eller 
i en samtale med sidemakkeren.  
 
Målsætninger: 

- Vi skal have færdiggjort første uddannelsesforløb i en tilbagevendende uddannelse, der 
lærer unge at organisere og debattere 

- Vi vil være synlige på sociale medier og i den offentlige debat med en klar socialistisk 
dagsorden  

 
 
4. Klar til valgkamp 
I november 2021 skal danskerne til stemmeurnerne og vælge repræsentanter til by- og 
regionsråd. Det er et mål for os, at så mange som muligt får muligheden for at sætte et rødt og 
grønt kryds ved en ung, lokal kandidat. Derfor vil vi allerede nu begynde at klæde unge 
kandidater på og bygge engagerende kampagner for at få dem valgt. 
 
Målsætninger: 

- Vi vil understøtte mindst fem unge kandidater og deres valgkampe frem mod kommunal- 
og regionsvalget 2021 

- Vi vil etablere et netværk af unge kandidater for Enhedslisten til folketings-, EU-
parlaments-, kommunal- og regionsrådsvalg 

 
 



5. Fra pilotprojekt til praksis 
Vi har de seneste år været vidne til en enorm udvikling af venstrefløjens organisationer. Bernie 
Sanders-kampagnen har banket på millioner af døre, det britiske Labour Party har genopfundet 
partiet og også i Sverige er Vänsterpartiet vokset kraftigt i såvel medlemstal som i stemmer. Den 
danske venstrefløj har kopieret dele af taktikkerne i små pilotprojekter med dør-til-dør og 
rundringninger, men hvis det for alvor skal slå igennem, skal en massemobiliserende attitude 
gennemsyre vores organisations praksis.  
 
Målsætning: 

- Vi vil i optakten til valgkamp eller i selvstændige kampagner banke på 1.000 døre i 
kollegier, ungdomsboliger og udsatte boligområder 

- Vi vil have foretaget telefonopkald til alle vores medlemmer og have gennemført en 
telefonsamtale med mindst 90% af vores medlemmer 

 
 
6. En samlet venstrefløj 
Alt for længe har den unge venstrefløj isoleret sig fra resten af samfundet. Den strategi har haft 
store konsekvenser: det yderste højre står uimodsagt i den offentlige debat, et socialistisk 
alternativ til det nuværende samfund virker urealistisk, og Enhedslisten mangler den energi og 
radikalitet en organiseret ungdomsbevægelse kan bidrage med. I stedet for at gemme os væk 
skal vi engagere os i det samfund, vi vil forandre. Det kræver, at vi kan samarbejde med 
mennesker, organisationer og bevægelser, vi ikke altid er enige med. Især bliver det en opgave 
at samarbejde med ungdomsorganisationerne i forandringsblokken: Alternativets Unge, 
Socialistisk Folkepartis Ungdom og Socialistisk Ungdomsfront. 
 
Målsætninger: 

- Vi vil facilitere et møde med vores nordiske søsterpartier med henblik på at etablere et 
handlingsorienteret samarbejde landene imellem 

- Vi vil afholde mindst et fællesmøde med de andre danske venstreorienterede 
ungdomsorganisationer 

- Vi vil ansøge om medlemskab af Dansk Ungdoms Fællesråd, der er paraplyorganisation 
for alle ungdomsforeninger i Danmark 

 
 
7. Et stærkt fundament 
Indsatserne i det kommende år skal stå på skuldrene af et stærkt og bæredygtigt fundament. Vi 
vil arbejde for en økonomi, der kan bære en organisation i udvikling og som muliggør 
kontinuerlige aktiviteter, men som er uafhængig af eksterne interesser. Vi skal desuden sørge for, 
at vores lokalafdelinger har faste mødesteder for at skabe stabile handlingsfællesskaber.  
 
Målsætninger: 

- Vi vil sikre en økonomi, der kan understøtte en hurtigt voksende og handlekraftig 
organisation 

- Vi vil have fundet faste lokaler i Hovedstadsområdet til vores landskontor og finde faste 
mødesteder til alle lokalafdelinger 


