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Landsledelsens organisatoriske beretning  

Denne beretning dækker det organisatoriske arbejde i SF siden sidste landsmøde i 2018. Samtidig samler 
beretningen op på arbejdsplanen ”Et parti i bevægelse – næste skridt”, der løber fra 2018 til landsmødet 
2020. Arbejdsplanen fra 2018 bygger videre på ambitionen om, at SF skal styrke de partiforeningerne, og 
fortsætte arbejdet med at inddrage og engagere medlemmer og borgere på stadig nye måder.  

Valg til Folketing og Europaparlamentet i sigte   

Særligt arbejdet med at forberede det valg til Folketinget og Europaparlamentet har fyldt meget. Både rent 
praktisk og politisk-strategisk har der været en række ting, der skulle på plads. Storkredsenes opstilling af 
folketingskandidater blev afsluttet pr. 1. juli 2018, således at SF har opdaterede kandidatlister klar til det 
forestående folketingsvalg. Der blev i efteråret holdt urafstemning om SF’s kandidater til 
Europaparlamentet. 

Intern strategiproces  

For at forankre SF’s strategiske rolle efter det forestående folketingsvalg igangsatte landsledelsen for snart 
halvandet år siden en proces først med vedtagelse af fem visioner på landsmødet og derudfra med at 
formulere en række forhandlingskrav til en ny rød-grøn regering. For landsledelsen har det været vigtigt, at 
kravstrategien er blevet diskuteret i alle SF’s hjørner og kroge for at sikre, at de endelige forhandlingskrav 
er hele SF’s forhandlingskrav. Desuden har det også givet anledning til en sund diskussion om SF’s rolle som 
pragmatisk og forandringsskabende parti.  

Processen kulminerede i efteråret med kick-off af SF’s folketingsvalgkamp, hvor de 15 forhandlingskrav 
også blev præsenteret. Inden er strategien og kravene bl.a. blevet debatteret på flere dialogfora, 
landsmødet 2018 og en lang række lokale møder. Også SF’s medlemsforum på Facebook er blevet brugt 
som platform til at vende strategien.  

Ud over at være et vigtigt redskab efter valget udgør kravene også SF’s vigtigste mærkesager til et 
kommende folketingsvalg. Syv af de 15 forhandlingskrav er blevet udvalgt som kampagnemærkesager, der 
vil blive fokuseret særligt på op til og under folketingsvalget i 2019.  

Kampagner  

I løbet af året har SF ført en række større og mindre kampagner til at understøtte vores prioriterede politik. 
Kampagnen i foråret handlede om EU’s rolle ift. vild natur, biodiversitet og bæredygtighed. Særligt med den 
vinkel, at Danmark med længder er det land i Europa med mindst vil natur. Kampagnen havde et særligt 
fokus på også at få unge i tale, hvilket var grunden til, at meget af kampagnen foregik via video på Facebook 
og Youtube.  

Sensommeren blev brugt på at sætte fokus på behovet for en ro-på-reform: et stigende antal danskere er 
pressede af de forventninger, de møder fra dem selv og samfundet. Det gælder ikke mindst børn og unge. 
SF mener, det er afgørende at gøre op med en række af de mekanismer i uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet, der har været med til at skabe dette pres.  

I de første måneder af 2019 lavede SF desuden en kampagne med fokus på EU rolle ift. de 
grænseoverskridende udfordringer vi står overfor, og som kun kan løses i fællesskab. Her er en helt 
presserende udfordring det store antal af spontane flygtninge og migranter, men også emner som 
plastforurening, grøn omstilling, lyssky kapitalstrømme og hvidvask er det afgørende, at vi samarbejder om. 
Kampagnen har således været med til at øge opmærksomheden på EU-spørgsmål op mod valget til 
Europaparlamentet den 26. maj. 



 

 

Landsledelsen bemærker, at rigtig mange partiforeninger og kandidater har deltaget i de nationale 
kampagnedage om bl.a. klima og kontanthjælpsloftet. Det er positivt, at partikontoret har fokus på at 
understøtte SF’s syv kampagnemærkesager med en række koncepter og kampagnekits, der visuelt 
understøtter SF’s budskaber.  

Uddannelse af kandidater, kampagneledere og aktivister 

SF afsluttede i efteråret en uddannelse af såvel folketings- som EP-kandidater. Uddannelsen fulgte efter en 
række af kurser for kandidater og kampagneleder på alle niveauer, der er afholdt de seneste år. For ikke at 
trække unødvendige veksler på kandidater og kampagnelederes tid, er der ikke igangsat nye kurser af 
længere varighed. I stedet har fokus været på at afholde en række workshops og oplæg om mere specifikke 
kampagnetemaer i forbindelse med eksisterende SF arrangementer som sommertræf og vintertræf. 
Dialogforum i november blev ligeledes omdannet til at være særligt kampagnerettet, hvorfor kandidater 
også var inviteret, og mange deltog.  

Der er desuden blevet afholdt en række kampagneaftener rundt i hele landet om folketingsvalgkamp, hvor 
kampagneredskaber og mobilisering har været det helt centrale indhold. For at klæde SF’s 
folketingskandidater bedst muligt på politisk har den eksisterende gruppe for folketingskandidater på 
Facebook været brugt til at lave Facebook-Live sessioner om bestemte emner – både politiske og mere 
kampagneorienterede. Det påtænkes at gruppen også fremadrettet anvendes til dette. 

Ud over fysiske kurser er der blevet udarbejdet og opdateret en række håndbøger til brug i forbindelse med 
både partiforeningernes daglige arbejde (partiforeningshåndbogen) og det forestående folketingsvalg 
(kampagne- og politikhåndbog).  

Et åbent parti – deltagelse og inddragelse  

Sommertræffet blev igen i år afholdt på Askov Højskole, og landsledelsen bemærker med tilfredshed, at det 
er lykkedes at skabe en ramme, hvor det i højere grad er muligt at deltage med børn. Det er et vigtigt 
element for at SF kan fortsætte en udvikling i retning af større diversitet, og hvor flere har mulighed for at 
deltage. 

Vintertræffet blev i år lagt sammen med fejringen af SF’s 60-års fødselsdag. Ud over at tjene som 
kommunalpolitisk landsmøde havde vintertræffet også stort fokus på folketingsvalget. Jubilæumsfesten 
foregik efterfølgende på Arbejdermuseet.  

Det er af landsledelsen blevet bemærket, at folketingsgruppen i det seneste år har været flittige til at 
komme rundt i landet – både til lyttemøder, arrangementer om nyskrevne bøger og møder om den 
politiske situation generelt.  

Som noget nyt har SF lanceret podcasten ”Den Røde Tråd”, hvor SF’s gruppeformand og politiske ordfører 
med skiftende gæster diskutere relevante problemstillinger og vender aktuelle politiske temaer. 
Landsledelsen mener, det er positivt, at der afprøves nye kommunikationskanaler til både intern og ekstern 
kommunikation. 

SF har i løbet af det seneste år fået ny hjemmeside, der modsat den gamle er optimeret til at fungerer 
sammen med bl.a. mobiltelefoner. Desuden hænger hjemmesiden bedre sammen med SF’s 
medlemssystem, hvilket gerne skulle lette arbejdet med den og frisætte ressourcer til andre opgaver. 
Arbejdet med en ny hjemmeside er også en bestræbelse på, at give de danskere der søger information om 
SF’s politik – ikke mindst op til det kommende valg – en bedre og mere brugervenlig oplevelse end hidtil.  

Det seneste år har SF også intensiveret samarbejdet med oplysningsforbundet SFOF med tanke på et 
tættere samarbejde fremadrettet. 
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For at forbedre mulighederne for inddragelse og for at fremme delingen af viden på tværs af partiet er der 
oprettet seks tematiske debatfora på facebook. Disse er tænkt som supplementer til hhv. medlemsforum 
”forum for organisationsudvikling” på facebook.   

Partikontoret har desuden udarbejdet en ny partiforeningshåndbog ”en guide til det gode 
medlemsdemokrati”. Boden findes på www.sf.dk/pfhaandbog - her findes også andre retningslinjer, 
håndbøger og andet som kan hjælpe partiforeninger.  

Politikudvikling  

Udviklingen og debatterne om SF’s kravstrategi har fyldt meget det seneste år. Derfor har der i 
arbejdsplanen ikke været lagt op til at igangsætte så mange politikudviklingsforløb som i sidste periode. 
Aktuelt arbejdes med tre med tre større separate politikudviklingsforløb om hhv. feminisme, det gode 
arbejdsliv og socialpolitik 2.0. Arbejdet er forankret i hver sin arbejdsgruppe nedsat af landsledelsen. I 
arbejdsplanen er lagt op til endnu et politikudviklingsforløb om ”robotter, digitalisering og teknologi”, som 
igangsættes i efteråret 2019. Udover disse større politikudviklingsforløb bør det bemærkes, at SF’s udvalg 
også løbende har arbejdet med politikudvikling.  

SF er en del af den grønne bølge i Europa  

Det kommende år skal danskerne ikke blot sætte et, men to vigtige krydser – den 26. maj er der nemlig valg 
til Europa-Parlamentet. SF er godt i gang med forberedelserne og i mange henseender fuld i gang med at 
føre kampagne.  

I årets løb har SF sendt repræsentanter til en række møder i regi af Det Europæiske Grønne Parti. Her har 
flere af de øverste kandidater til Europa-Parlamentet også være med til at repræsentere SF for skabe en 
tæt relation til SF’s grønne søsterpartier.  

SF afholdt desuden konferencen ”European Ideas Lab” i foråret af 2018 i samarbejde med Det Europæiske 
Grønne Parti og Den Grønne Gruppe i Europa-Parlamentet. Rækken af European Ideas Labs holdes på skift i 
forskellige europæiske lande, hvor det danner ramme om, at aktivister og politikere kan mødes og 
diskutere fremtidens løsninger. Temaet i København var særligt grønne løsninger i en tid, hvor Europa står 
over for afgørende forandringer, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen.  

http://www.sf.dk/pfhaandbog

