Arbejdsplan for SF 2002-2004
Vedtaget af SF’s landsmøde 26.-27.-28. april 2002
1. Nye tider – nye udfordringer
Udfordringerne for SF er ikke blevet mindre af det historiske højreskred ved valget og SF’s
skuffende valgresultat. Der er derfor brug for at fortsætte og udvikle den fornyelse af vores
partiorganisation, som Landsmødet vedtog i 2000 – målet er fortsat skridt for skridt at skabe
et mere attraktivt parti: Et parti med selvtillid, et parti, der kan og vil diskutere fremtidens
udfordringer, og som kan byde på spændende arrangementer, både lokalt og centralt. Kort
sagt: Et parti, hvor flere end i dag føler, at de går glip af noget, hvis de ikke er medlemmer af
SF.
Folketingsvalget får også en anden synlig konsekvens, idet valgresultatet har betydet at SF’s
økonomi med et slag er blevet kraftigt forringet. Dette får selvsagt direkte konsekvenser for
vores organisation: Der er ganske enkelt ting, vi ikke kan realisere eller også må realisere i en
anderledes (og mere beskeden) form.
Men der er også lys i mørket: Siden valgets udskrivelse har vi oplevet en historisk tilgang af
nye medlemmer, hvilket med andre ord vil sige, at godt nok fik vi ikke det valgresultat, vi
kunne ønske, men det er tilsyneladende ikke ensbetydende med, at vi ikke ses som et
interessant politisk parti (i den nuværende politiske situation). De seneste år har vi haft en
konstant stigning i medlemstallet, men aldrig i det omfang, vi ser i øjeblikket. I skrivende
stund er der lige over 7000 medlemmer af SF. Siden valgets udskrivelse har vi fået godt 900
nye medlemmer.
Landsmødet vil på denne baggrund pointere, at hele organisationen har en stor opgave i at
sikre, at så mange af de nye medlemmer bliver glade for deres medlemskab og ikke fravælger
det igen, fordi SF ikke levede op til deres forventninger.
Med en regering, der fører en meget klar ideologisk kurs, er der brug for så mange tilfredse og
aktive medlemmer af SF, der kan være med til at skabe en ”intelligent opposition”, samt
bidrage til partiets politiske og organisatoriske udvikling. Denne Arbejdsplan bærer derfor også
præg af en fokusering på de mange nye medlemmer inden for planens 3 langsigtede
satsningsområder (Velkommen i SF, fremtidens kurser og konferencer og SF på tværs) samt
nogle aktuelle opgaver.
Det, at Landsmødet i 2000 vedtog ovenstående tre særligt prioriterede satsningsområder, er
en ny måde at tilrettelægge den organisatoriske udvikling på. Bevæggrunden for denne nye og
mere strategisk tilrettelagte arbejdsform med de organisatoriske rammer for SF’s politiske
holdninger, tænkning og udvikling, er i og for sig dobbelt:
Det er Landsmødets ambition at udstikke de bedst mulige rammer for den langsigtede
organisatoriske udvikling af SF. Rammerne skal derfor tage afsæt i medlemmernes og
partiforeningernes ønsker og behov. Det er vigtigt, fordi SF i vid udstrækning bygger på
frivillige ildsjæles engagement.
Det har samtidig været Landsmødets ambition at sætte den organisatoriske udvikling til debat
i (og uden for) SF. Den skal stile mod, at vores samlede organisatoriske prioriteringer i videst
muligt omfang afspejler de ønsker, behov, muligheder og begrænsninger, et medlemsstyret
politisk parti, som SF rummer. Landsmødet håber derfor også på, at debatten og dialogen om
udviklingen af SF kan fortsætte og intensiveres i de kommende år.

I det forløbne år har vi været igennem hele tre knaldhårde valgkampe, hvilket har betydet, at
andre initiativer og projekter ikke nødvendigvis er helt så langt i udfoldelsen og
konkretiseringen, som det ville have været tilfældet, hvis stort set alle kræfter – i hele SF – i
en længere periode ikke havde været hængt op på disse tre valg.
Set i lyset af den forandrede politiske situation og de nye politiske udfordringer for SF, lægger
Landsmødet op til, at henholdsvis vedtagelsen af et nyt principprogram og de mange nye
medlemmer får særlig høj prioritet i den kommende periode.
Derudover skal det også understreges, at det forhold, at Danmark i sidste halvår af 2002 er
formand for EU, vil komme til at præge SF’s politiske og organisatoriske arbejde.
2. Særlige satsningsområder
De tre særlige satsningsområder fra Arbejdsplanen 2000-2002 skal fortsat være de ledende
overskrifter for SF’s organisatoriske udvikling. Det drejer sig om a)Velkommen i SF,
b)Fremtidens kurser og konferencer og c)SF på Tværs.
a. Velkommen i SF
Med Arbejdsplanen for 2000-2002 blev introduktionen af nye medlemmer opprioriteret
markant. Arbejdet med at sikre nye medlemmer en markant bedre modtagelse og introduktion
til SF er på visse centrale områder allerede blevet fast procedure. Det gælder f.eks. målrettede
nyhedsbreve til nye medlemmer i det første år, indeholdende særligt relevante oplysninger i
forhold til mulighederne i organisationen, gratis introduktionskurser, samt at 100 nye
medlemmer hvert år inviteres til at deltage i Landsmødet som særlige gæster.
Landsmødet foreslår, at arbejdet med at gøre nye medlemmers første kontakter og indtryk af
SF positivt skal have en høj prioritet i den kommende 2-års periode. Både på baggrund af de
entydigt gode erfaringer, som der er kommet med projektet Velkommen i SF, og i forlængelse
heraf: At SF under og efter valget d. 20. november har fået ekstraordinært mange nye
medlemmer.
Med hensyn til medlemsboomet er der allerede igangsat en stribe konkrete initiativer for at
samle op på de mange nye medlemmer.
Med hensyn til SF’s samlede medlemstal vil Landsmødet gøre opmærksom på, at den egentlige
akilleshæl i dag i al væsentlighed handler om en relativ stor gennemstrømning i
medlemsmassen. I flere år har en mere gennemgribende afdækning af gennemstrømningen
trængt sig på – en sådan afdækning er kun delvist blevet realiseret, og Hovedbestyrelsen skal
på den baggrund nedsætte et ad hoc-udvalg med det formål henholdsvis at blive klogere på
problematikken og på den baggrund komme med konkrete forslag til, hvordan
gennemstrømningen mindskes. Gennemstrømningsproblematikken har på denne baggrund
også været inddraget i forbindelse med den forestående brugerundersøgelse af
Folkesocialisten.
b. Fremtidens kurser og konferencer
HB skal generelt udvikle kursus- og konferencesektoren og specifikt opprioritere aktuelle
emne/tema kurser og introduktionskurser for nye medlemmer.
Ud fra vores viden om medlemmernes ganske begrænsede antal timer til frivillig politisk
aktivitet, samt efterspørgslen efter en større sammenhæng i det samlede udbud af kurser
m.v., mener Landsmødet, jf. vedtagelsen af Arbejdsplanen for 2000-2002, at der i fremtiden

skal udbydes kurser på en anderledes måde end det er tilfældet i dag.
Essensen i det nye kursusudbud kan i korte træk skitseres på følgende måde:
- Der skal være en større gennemskuelighed i det samlede udbud, således at det bliver lettere
at navigere rundt i tilbuddene. Det betyder også et tættere samarbejde mellem
kursusudvalget, SFOF og andre potentielle kursusudbydere (f.eks. HB-nedsatte udvalg).
- Der skal fremover være et klarere defineret indhold og klarere målgruppe-overvejelser for de
enkelte udbud, således at det enkelte medlem nemmere kan finde de udbud, der passer til
vedkommende.
- Der skal være bedre sammenhæng i kursusaktiviteterne og øget fleksibilitet i
kursusprogrammet. Det handler kort sagt om, at i fremtiden vil det ikke være sådan at stort
set alle kurser m.v. er weekendarrangementer, men derimod oftere enkelt dage eller f.eks. fra
fredag aften til lørdag eftermiddag.
- Aktuelle og mere ideologiske udbud vil blive opprioriteret.
På trods af den partiets økonomiske situation kan og skal vores samlede kursusudbud udvikles
– både for at fastholde nye og nyere medlemmer, og for at understøtte et levende og
diskuterende parti.
De kurser, der i dag og i fremtiden skal udbydes, kan indeles i tre grupper:
- Introduktion (de regionale introkurser og Socialisme på Dansk 1).
- Håndværksbetonede kurser (kassererkurser, mediekurser og lignende).
- Ideologiske og aktuelle kurser.
Introduktionskurser og Socialisme på Dansk 1 skal begge være mere målrettet til ny/nyere
medlemmer. Det skal være vores langsigtede mål, at 50% af de nye medlemmer deltager på
introduktionskursus, og at 25% af de nye medlemmer efterfølgende deltager i Socialisme på
Dansk 1.
For at øge kvaliteten i vores kurser skal alle vores kurser have klare målgrupper – de skal
være målrettede i deres tilbud.
Der skal indføres en ny prisdifferentiering, så det gøres mere attraktivt at deltage i SF’s kurser.
Landsmødet foreslår at Socialisme på Dansk 1 bliver gratis for ny/nyere medlemmer på linje
med introduktionskurserne. Det skyldes de entydigt positive erfaringer med gratisgørelsen af
introduktionskurserne – denne har mere end fordoblet antallet af deltagere.
Herudover foreslår Landsmødet, at partiforeningsformand/bestyrelse på lidt længere sigt (når
vi får det fornødne økonomiske råderum) tilbydes gratis deltagelse i udvalgte arrangementer.
Det kunne f.eks. være sommertræf og kurser om bestyrelsesarbejde.
Der skal være en større fleksibilitet i hvordan kurserne placeres. Med dette forstås, at det
f.eks. skal være muligt at deltage i Socialisme på Dansk som et dags kursus eller som to
dags, som det er i dag. Det vil sige, at et kursus kan sagtens have samme navn, men et lidt
forskelligt indhold. Flere af de aktuelle kurser skal kunne være halvdags eller forgå en aften.
Nye medlemmer kan karakteriseres som vidensmedlemmer. Det vil sige, at de har et ønske
om at få en øget viden om politik og politiske sammenhænge, samt muligheden for at
diskutere politik og ideer i al almindelighed. Landsmødet finder ingen grund til, at andre
medlemmer skulle adskille sig fra de nye på dette område. Denne opgave er ikke blevet løftet
godt nok – der skal derfor arbejdes mere med bl.a. aktuelle kurser og konferencer. Den
centrale organisation skal i fremtiden indrettes, så SF samlet set er i stand til at løfte denne
opgave.

Der skal i den videre planlægning af kurser i SF ske en koordination med SFU, så der bliver
mulighed for deres medlemmer at gøre brug af vores kurser.
Derudover er det vigtigt, at der for hvert enkelt kursus bliver udarbejdet et standardiseret
skema vedrørende kursusbeskrivelse. Heri skal indgå kursets formål, målgruppe,
ambitionsniveau, oplægsholdere mv. Dette er endvidere også en forudsætning for, at man kan
tilmelde sig kurser på hjemmesiden. Hvis de enkelte tilbud på hjemmesiden ikke er opbygget
(nogenlunde) identisk, hvad angår program, målgruppe m.v. bliver det uoverskueligt for
medlemmerne at orientere og tilmelde sig via nettet. Det er faktisk grunden til, at denne
mulighed ikke tilbydes p.t. Dette arbejde implementeres umiddelbart efter Landsmødet.
Som konsekvens af den betrængte økonomi er det Landsmødets opfattelse, at hvis
intentionerne i denne arbejdsplan med hensyn til kurser m.v. skal kunne realiseres, så skal
SFOF forpligtes langt mere direkte i dette arbejde. I den forbindelse aftales en mere klar
arbejdsdeling mellem de enkelte kursusudbydere.
Det handler først og fremmest om at løfte det kommende års essentielle opgave vedrørende
en engageret og levende debat om indholdet af principprogrammet, samt arbejdet med at
geare organisationen med hensyn til kunne gribe vigtige politiske dagsordener i form af både
aktuelt betonende kurser og/eller understøttelse af politiske kampagneforløb, samt at skabe de
bedst mulige rammer for de mange nye medlemmer.
c. SF på Tværs
Det tredje særlige satsningsområde, som Landsmødet vedtog i 2000, er SF på Tværs. Dette
handler primært om at skabe mere optimale rammer for og anderledes måder at tænke
tilrettelæggelsen af partiforeningslivet på. Nøgleordene for disse nye tanker er, at
partiforeningslivet og -kulturen også udfolder sig på tværs af organisationsstrukturen.
SF har en ambition om at blive det attraktive parti for både medlemmer og vælgere. Samtidig
har partiet fået færre økonomiske ressourcer, som gør, at vi er blevet mere bevidste om,
hvordan vi bruger pengene. Heldigvis har vi i partiet mange andre ressourcer end de
økonomiske: medlemmernes ideer, entusiasme, viden, tid, arbejdskraft og kampgejst. Det skal
vi blive bedre til at bruge.
Hvis vi bliver bedre til at inddrage medlemmernes ressourcer, bliver det også mere interessant
at være medlem. Det kan derfor også bidrage positivt til at gøre SF til et attraktivt parti. Der
skal være gode muligheder for at bruge sin politiske interesse og sit ønske om at skabe et
bedre samfund. Partiet skal blive bedre til at inddrage de ressourcer medlemmerne besidder til
at udvikle en politik, der også er attraktiv for SF’s vælgere.
Det kan vi bl.a. gøre ved at skabe et overblik over de ressourcer, der findes hos medlemmerne
ved at oprette en idébank/ressourcebank og ved at organisere medlemmer i netværk. Begge
dele beskrives nærmere i afsnittet om SF på Tværs. Og så skal vi blive bedre til at bruge
Internet og e-mail i indragelsen og informationen af medlemmerne.
Vi skal altså til at inddrage medlemmerne mere i det politik- og organisationsudviklende
arbejde. Landsorganisationens rolle og opgaver i forbindelse med udviklingen af det attraktive
parti skal diskuteres grundigt i hovedbestyrelsen.
Både Partiforeningspuljen og Aktivitetsfondens formål er som konsekvens heraf ændret,
således at disse to puljer særligt skal understøtte ansøgninger til aktiviteter, der går på tværs
af partiorganisationen.

En mere tværgående tilrettelæggelse af nogle af SF’s samlede aktiviteter kan eksempelvis
være at to eller flere nabopartiforeninger i løbet af en halvårlig periode aftaler en
arbejdsdeling, således at én partiforening arrangerer et medlemsmøde for alle
partiforeningerne om et specifikt lokalt, regionalt eller landspolitisk tema, som alle
medlemmerne i partiforeningerne bliver inviteret til. Senere står en anden partiforening måske
bag et stort offentligt møde (med hjælp fra de andre). Mulighederne for at tænke på tværs af
organisationen, herunder også på tværs af amtsgrænserne, er mange. Det er alene fantasien,
der sætter grænsen.
Fordelene ved at øge samarbejdet på tværs i SF er selvfølgelig, at der er flere mennesker, der
deltager i møderne, og at man på denne måde møder nye mennesker, får ny inspiration og
nye bidrag til politikudviklingen. En anden oplagt mulighed for at tænke mere på tværs er at
etablere emnepolitiske samarbejder mellem to eller flere partiforeninger i et eller flere amter
om specifikke eller mere generelle politiske spørgsmål: Både som debat – det kunne f.eks.
være debatten om principprogrammet og samarbejder om regionale kampagner. Som en del af
dette vil der fremover være en særlig organisatorisk side i Folkesocialisten, hvor man både kan
efterlyse samarbejdspartnere i andre partiforeninger, videregive eller efterlyse gode ideer m.v.
Dette skal ses i sammenhæng med Landsmødets intention om at oprette både en
”Vidensbank” og en ”Ressourcebank”. ”Vidensbanken” skal tjene som erfaringsopsamling og
videreformidling af spændende og gode aktiviteter i SF-landet. I forlængelse heraf vil
Landsmødet foreslå, at der påbegyndes et arbejde med at etablere en ”Ressourcebank” af
medlemmerne. Det handler ganske enkelt om mere systematisk at opsamle den potentielle
viden, som mange medlemmer af SF sidder inde med og bruge den mere aktivt og struktureret
i vores politiske arbejde.
I forlængelse heraf vil arbejdet med at understøtte specifikke emnepolitiske samarbejder
fortsætte – for eksempelvis SF’ere der sidder i daginstitutions- og skolebestyrelser,
domsmænd, ældreråd, integrationsråd og lignende. Derudover er det oplagt at skabe fora på
tværs af mere traditionelle politikomåder – som f.eks. etablering af et fora, der på forskellig vis
arbejder og diskuterer temaet ”det gode hverdagsliv”. Det er Landsmødets intention, at disse
relativt specifikke samarbejder på tværs i vid udstrækning skal være internetbaserede, da
dette kan understøtte en hurtig og mere uformel udveksling af holdninger, ideer og
synspunkter.
Som et nyt element i den fortsatte udvikling af SF som Det Attraktive Parti skal der også
arbejdes med at forbedre SF’s muligheder for at blive mere dagsordenssættende. Resultatet af
Folketingsvalget betyder, at vi i vid udstrækning skal føre den politiske kamp andre steder end
på Christiansborg, samt at SF’s evne til at kommunikere på alternative måder skal
opprioriteres.
SF skal kort sagt selv sørge for at tage ordet, så vi dermed kan formulere en positiv og
nytænkende politik i højere grad end at kritisere andre partiers politik.
Hvis det på denne måde skal lykkes for SF at blive mere synlige og politisk
dagsordenssættende, så forudsætter det også, at partiet kan og vil prioritere nogle få politiske
temaer, som der arbejdes med (både politisk og organisatorisk) frem mod næste valg. Både
for at gøde jorden for vores politiske holdninger og for at påvirke befolkningens holdninger
mest muligt. Hvis vi skal vinde over den nuværende regering og dens støttepartier ved det
næste valg, skal der satses på nogle få velvalgte politiske temaer, som SF særligt prioriterer
og arbejder med. Vigtigheden af en sådan prioritering kan direkte aflæses af valgresultatet for
vores norske søsterparti, der fik et bragende valg i 2001, bl.a. fordi de flere år før prioriterede
ét område, som partiet særligt skulle kendes på – det handlede om Børn og Unge.
En sådan forandring af SF’s politiske og organisatoriske arbejde kræver ændringer af hele

vores organisation. Hovedbestyrelsen vil endvidere på grund af partiets økonomiske situation
lægge op til, at fremtidige kampagner bliver mulige ved at partiforeninger og
amtsorganisationer giver frivillige bidrag til sådanne afgrænsede og veldefinerede projekter,
der både lokalt og på landsplan kan styrke opbakningen til SF. På den politisk-organisatoriske
konference i begyndelsen af februar var der en indledende og meget berigende diskussion om
behovet for at gøre SF til det kampagnestærke parti.
Konferencens arbejde med og input i forhold til dette tema skal bruges i det videre arbejde
med at udvikle SF til et mere kampagnestærkt parti, så vi på denne måde bedre er i stand til
at sætte den eller de politiske dagsordener, som vi mener, der er behov for i de kommende år.
Gennem de seneste år – og i særdeleshed op til og under Folketingsvalget, er SF’s hjemmeside
m.v. blevet opgraderet. På baggrund af den nye politiske situation og de store politiske
udfordringer, SF står over for, skal der fremover satses yderligere på internettets muligheder.
Det kræver, at der afsættes flere ressourcer end i dag til forbedringer, videreudvikling og
vedligeholdelse af SF’s hjemmeside for både at kunne styrke dialogen i SF og for at kunne
styrke partiets muligheder for at kommunikere med befolkningen. Både når der handler om
aktuelle spørgsmål og i forhold til udbredelsen af diskussionerne om vores nye principprogram.
På den baggrund er der allerede igangsat et arbejde med at udvikle en form for netavis fra SF
under arbejdstitlen ”Stof til eftertanke”. Målet er – inden for de givne ressourcemæssige
rammer – at lave en ugentlig eller fjortendags netavis, der både er i stand til uddybe SF’s syn
på aktuelle spørgsmål, gå bagom nyhederne og styrke vores mere principielle debatter om det
nye principprogram.
SF’s medlemmer med interesse eller viden på det internationale område og SF’s internationale
udvalg vil de kommende år sammen med Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget få en
særlig forpligtelse til at gøre den internationale politik til en integreret del af den danske
politiske dagsorden.
Med henblik på at sikre en ligelig geografisk fordeling i partiets udvalg skal HB gennem
tilrettelæggelsen af partiudvalgenes arbejde tilgodese medlemmer fra provinsen.
Aktuelle opgaver
3.1 Nyt principprogram
Principprogrammet skal vedtages på det ordinære Landsmøde i 2003, og debatten om det nye
ståsted for SF har derfor en meget høj prioritet i det kommende års tid. Selve vedtagelsen af
det nye program er naturligvis vigtig, men endnu vigtigere er selve debatten af programmet i
perioden frem til landsmødet næste år.
Hvis SF’s principprogram skal være holdbart og visionært kræver det, at så mange
medlemmer som overhovedet muligt har været med til at præge debatten og dermed
programmets indhold.
Det er Landsmødets ambition, at processen med og vedtagelsen af det nye principprogram kan
være den visionære saltvandsindsprøjtning, der skal til for, at venstrefløjen i fremtiden vil stå
stærkere, end det er tilfældet efter valget i 2001.
Derfor er det også intentionen, at debatten i stor udstrækning skal spredes ud og involvere
interesserede, der ikke er medlemmer af SF. I et forsøg på at udfolde debatten så meget som
muligt i det kommende år – både blandt medlemmerne og blandt interesserede – foreslår
Landsmødet, at der målrettet arbejdes med forskellige former for tiltag, der samlet set skal

sikre en spændende og levende debat. Det handler både om offentlige konferencer,
debatmøder rundt omkring i landet, samt en satsning på at skabe en visionær debat om SF og
venstrefløjens politiske projekt via nettet på forskellig vis.
SF vil prioritere det udenomsparlamentariske arbejde. Dels i forhold til det danske
formandskab i dette efterår, men også i forhold til de nye globalt orienterede bevægelser.
EU-debat.
EU-politikken bliver en stadig vigtigere del af dansk politik, og udviklingen af EU får stadig
større betydning for Danmark. Der er til næste regeringskonference lagt op til beslutninger,
der kan få vidtrækkende betydning. Debatten herom er allerede startet og vil blive forstærket
af arbejdet i EU-konventet. Det er vigtigt, at SF har offensive svar på denne udvikling. SF’s
politiske og organisatoriske aktiviteter vil det kommende år blive præget af debatten såvel i
forbindelse med EU-konventet som i forbindelse med det danske formandskab. Partiet vil også
gå aktivt ind i folkelige arrangementer ved topmødet i december. Denne lejlighed egner sig til
at udvikle nye aktiviteter, direkte internationale kontakter og ikke-voldelige aktionsformer. SF
vil søge at påvirke den europæiske dagsorden ved traditionelle og utraditionelle aktiviteter.
Bl.a. vil SF sammen med andre organisationer bidrage til en bred konference i København for
”Et helt Europa” 19-22/9. Konferencen skal især have fokus på Øst- og Centraleuropa og
deltagelse herfra.
Landsmødet pålægger HB at nedsætte et HB-udvalg, der skal arbejde med EU-politik.
Et andet område, hvor SF gennem at arbejde kan opnå en styrket politiske profil, kan være i
højere grad at inddrage internationale perspektiver i det lokale arbejde både i
kommunalbestyrelserne og i partiforeningerne. Det handler om at illustrere politiske
sammenhænge, og at SF viser, at vi tænker globalt og handler lokalt.
Mange kommuner har allerede venskabsbyer, der ofte strækker sig til alene nordiske eller
vesteuropæiske lande. Men det forhindrer ikke SF-kommunalpolitikere og partiforeninger i at
knytte kontakt til “søsterparti” eller interessante personer eller organisationer de pågældende
steder.
Eksempelvis kan SF gennem en ny venskabskommune fra et østeuropæisk land, Balkan eller
Mellemøsten sætte eksempelvis flygtningedebatten i perspektiv.
Gennem et samarbejde med eksempelvis SF’s internationale udvalg kunne partiforeninger fx.
arrangere debatmøder om internationale emner eller med udenlandske deltagere. Man kunne
tilbyde lokale uddannelsesinstitutioner udvekslingsmuligheder eller andre friske og levende
indspark. Ja mulighederne er mange, og inspirationen kan gå flere veje i SF.
4. SF i fremtiden
I forlængelse af vedtagelsen af et nyt principprogram i 2003 foreslår Landsmødet, at der
søsættes en mere organiseret debat om fremtidens måde at organisere SF på – hænger vi fast
i stivnede strukturer eller er strukturen udmærket?
Denne debat skal ses i lyset af to forhold:
For det første er det til enhver tid gavnligt at diskutere, hvorvidt partiets struktur er den mest
hensigtsmæssige set i forhold til samfundsudviklingen og i særdeleshed om strukturen
understøtter mere langsigtede ideologiske mål, der i blandt en øget demokratisering over alt i
samfundet, som er en del af SF’s grundlag.
For det andet ved vi fra diverse undersøgelser af vores nye medlemmer, at de kan
karakteriseres som både videns- og indflydelsesmedlemmer. Nye medlemmer ønsker med

andre ord på den ene side at blive klogere på generelle og konkrete politiske spørgsmål, og på
den anden side har de et klart ønske om at få masser af indflydelse på politikudvikling,
kandidatopstilling m.v. Der er i øvrigt ikke nogen som helst grund til at tro, at nye medlemmer
skulle adskille sig voldsomt på disse områder fra andre medlemmer af SF. Hovedbestyrelsen
kan i denne forbindelse overveje at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge
medlemsdemokratiets tilstand og komme med forslag til videreudvikling af SF’s organisation.

