Arbejdsplan 2019/20
Med navneskiftet til Global Aktion er vi nu i stand til at italesætte en mere klar global dagsorden om
global ulighed med systemkritiske løsninger og alternativer som er i tråd med sociale bevægelser
og græsrødder i det globale syd, men ikke mindst også tiltaler danske græsrødder på den
udenomsparlamentariske scene.
Vi vil åbne os selv som en platform for politisk aktivisme og bygge en bevægelse der kan
samarbejde med de progressive dele af fagbevægelsen – den del der har svært ved at se sig selv i
det topstyrede internationale arbejde der er i dansk fagbevægelse. Vi vil åbne os for de danske
græsrødder der som os har solidaritet som omdrejningspunkt for deres aktivisme - uanset om det
er i nord eller i syd. Det vil betyde at vi i langt højere grad skal forholde os til de kampe der er i
Danmark, og forbinde disse til den globale kamp mod ulighed.
På den politiske scene vil vi fortsat forsøge at påvirke den brede venstrefløj på områder som
handel, klima, skat osv. Vores opgave er at være konstruktive i debatten men kritiske overfor
markedsdrevne løsninger med fokus på vækst og forbrug og uden respekt for basale rettigheder,
mennesker og miljø.
Der er 7 store opgaver vi ønsker at arbejde med det næste år. Alle skal de være med til at styrke
os som bevægelse og følge op på vores nuværende strategi.
1. Invitere andre danske græsrødder til at bruge os som platform for at organisere og
mobilisere på dagsordener der er inden for vores politiske ramme.
2. Igangsætte en inkluderende proces for at revidere vores strategi og vores
kommunikationsstrategi.
3. Indbyde danske græsrødder til sammen med os at organisere Danmarks sociale forum
2020.
4. Med afsæt i AK’s aktivist undersøgelse, forbedre rammerne for aktivisme med fokus på
introduktion og fastholdelse aktivister.
5. Styrke de eksisterende netværk om handel og madsuverænitet, ved at bygge nye alliancer
inden for områder som klima, sundhed, faglig solidaritet, ansvarlige investeringer og
feminisme.
6. Investere i at skabe en økonomisk bæredygtig forening, ved at styrke medlemsbasen og
indtægterne fra ikke offentlige midler.
7. Styrke vores partnerskaber i det globale syd og vores kampagnearbejde i Nord, ved en
målrettet indsat for at styrke den politiske analyse og forståelse mellem aktivisterne.

