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Vedtaget på Transform!Danmarks Generalforsamling den 27. maj 2021

Arbejdsplan for Transform!Danmark 2021 -22

Arbejdsplanen følger ikke kalenderåret - men går fra den ordinære generalforsamling 

*   Det europæiske tænketanks-netværk transform!europe’s har haft to members’ meetings 
(GF) i april og maj 2021. Tidligere er GF blevet afholdt en gang årligt i september i Wien. Der 
er blevet indført en regel om at medlemsorganisationerne kun kan sende en repræsentant pr. 
organisation. Dette for at minimere udgifterne ved at afholde GF i transform!europe’s lokaler i
Wien. Men siden Corona-krisen er møderne blevet afholdt online, hvilket betyder at flere fra 
bestyrelsen kan deltage.

*  Transform!Danmarks bestyrelse besluttede for otte år siden, at den internationale 
transform konference i København skal være en årligt tilbagevendende begivenhed i marts. 
Næste års konference finder sted lørdag den 12. marts 2022 (alt. den 19. marts 2022) og er 
Transform!Danmarks hovedprioritering.
Konferencerne planlægges sædvanligvis i god tid. Deadline til transform!europe vedr. forslag 
til aktiviteter i 2022 og ansøgninger om tilskud til arrangementer er den 15. august 2021.  

*  I lighed med tidligere perioder vil Transform!Danmark i det kommende år søge at arrangere
offentlige debatmøder med fokus på centrale temaer i den politiske udvikling samt på de mere
langsigtede alternativer og perspektiver. Der er behov for en dybere debat for at fremme en 
politikudvikling på venstrefløjen.  
Vi planlægger en fortsat opfølgning på temaerne fra de internationale Transform konferencer 
i marts 2019 og 2021 samt de offentlige debatmøder – dels om EU og klimakampen, 
venstrepopulisme, dels om transformative cities og boligpolitik, borgerløn, lighed/ulighed, 
økosocialisme og økofeminisme mm - for at styrke udbredelsen af debatten om dette.
Her følger en foreløbig liste over planlagte møder i efteråret og vinteren 2021-22. 

- Politisk sommeruniversitet om "utopier og generationer" – især for unge – planlagt til 
sommeren 2021, har måttet aflyses grundet Corona-krisen. Sommeruniversitetet var 
oprindeligt planlagt til juni 2020.

- Offentligt møde med Sabrina Fernandes, Brasilien, i september 2021 med udvikling af 
temaerne fra hendes oplæg på Transform konferencen i marts 2021. Der satses på et 
fysisk møde. Starten af september. Det koordineres med besøg i Aalborg (AAU), Lunds 
Universitet, RUC/Kbh. Universitet.   

- Offentligt møde om lighed/ulighed i Europa/EU, der skal finde sted i 
november/december 2021 – alt. Januar 2022 som opfølgning på mødet med Martin 
Wilkinson fra Equality Trust, England, den 31. januar 2019.

- Offentligt møde om borgerløn der skal afholdes sammen med Enhedslistens 
borgerlønsnetværk – planlægges til oktober/november 2021.

- Offentligt møde efter sommeren 2021 med lancering af transform!europe’s Yearbook 
2021. Også for at opreklamere transform!europe’s og Transform!Danmarks arbejde.

- Offentligt møde om nyliberalismen og dens konsekvenser i vinteren 2021-22 med Linn
Stalsberg og andre, forfatter til DET ER NOK NU - Nyliberalismen ødelægger mennesker 
og natur (Forlaget Solidaritet).
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*Transform!Danmark  fortsætter sit løbende arbejde med følgende emner:
- Transformative/rebel cities og boligpolitik. Til dels som led i samarbejdet i transform 
Commons Working Group. Til dels som led i samarbejdet med Enhedslistens Boligpolitiske 
Udvalg og en gruppe ”Bypolitisk Forum” der blev nedsat på det offentlige møde den 17. 
september 2019 om ”Byernes Jord”. 
- Kampen for afprivatisering/indlicitering i kommunerne. Vi har været med til at opdatere 
TNIs (Transnational Institute) database over danske indliciteringseksempler, men arbejdet er 
pt. gået i stå. 
-  Vi vil også tage spørgsmålet om Degrowth (modvækst) op til en nærmere diskussion og 
stillingtagen og udvikle diskussionen om nødvendigheden af systemiske ændringer for at 
bekæmpe klimaforandringerne, herunder langsigtede perspektiver som øko-socialisme og 
øko-feminisme.

*   transform!europe arrangerer hvert år et sommeruniversitet i samarbejde med European 
Left. Her indgår transform!europe  i arrangementet af plenums, seminarer og møder. Sidste 
års sommeruniversitet, der skulle have fundet sted i Evora, Portugal, blev aflyst grundet 
Corona-krisen. Dette års sommeruniversitetet kommer til at foregå online. Transform!
Danmark vil prioritere at deltage i dette.
*  Desuden afholder transform!europe i samarbejde med European Left igen et European 
Forum, denne gang planlagt til at foregå  i Athen i november 2021, hvis det kan lade sig gøre 
pga restriktioner. Her vil Transform!Danmark søge at deltage.
*  transform!europe aflyste ”Feminist Marxist Forum” i 2020 grundet Corona-krisen. Det er 
udsat til 11. – 13. november 2021 i Bilbao. Dette plejer vi at prioritere at deltage i.

*COP26 afholdes i Glasgow, Skotland, den 1. – 12.  november 2021. Dette vil vi prioritere at 
deltage i. Kan evt. gøres i fællesskab med transform!europe.

*   AlterSummit:  Transform!Danmark er betalende medlem af AlterSummit, og modtager 
jævnligt info og indkaldelser til møder herfra. På grund af for få ressourcer har Transform!
Danmark ikke været i stand til at opretholde en aktiv deltagelse siden deltagelsen i 
AlterSummit i Athen den 7. - 9. juni 2013. Det har længe været en prioritet at blive mere 
aktive, så snart der er ressourcer hertil. 
AlterSummit er et led i at forsøge at skabe en europæisk bevægelse mod EU’s krise- og 
nedskæringspolitik. Netværket består af faglige organisationer, sociale, miljø- og politiske 
bevægelser og NGOer. 

De følgende punkter er prioriterede fra de seks sidste års generalforsamlinger, samt 
udbygget.  De er stadig nødvendige for at skabe grundlag for en organisatorisk konsolidering 
der bl.a. kan sikre en udvikling af Transform!Danmark som en spiller i den offentlige debat:

*  Der er behov for at Transform!Danmark i højere grad kommer til at gøre sig gældende i den 
offentlige debat.  Hertil er der brug for ikke bare flere ressourcer, men også at vi får 
videreudviklet foreningens hjemmeside, deltagelse i debatten i medierne mv.  Vi har i det 
forløbne år bidraget med artikler til Kritisk Revy og Solidaritet om bl.a. EU’s klimapolitik, 
oversættelse af Walden Bello’s tale på den seneste internationale Transform klimakonference.
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*  Vi søger fortsat at styrke vores kontakter blandt ligesindede NGO’er, samt politiske partier, 
så vi i fællesskab kan hjælpe hinanden mht. afholdelse og opreklamering af offentlige 
møder/debatmøder, ideer/kontakter til talere mv. Vi har indtil videre etableret et nærmere 
samarbejde med Global Aktion (tidl. Afrika Kontakt) og NOAH, Friends of the Earth, og har 
samarbejdet med især dele af Enhedslisten vedr. offentlige debatmøder.

* Det prioriteres også at opbygge et system med en fastere medlemsskare og kreds af 
interesserede end vi har nu - også for at skabe et mere solidt økonomisk fundament for 
Transform!Danmark, der kan sikre gennemførelse af aktiviteter og udviklingen af foreningen. 
Mange tilmeldte til den aflyste internationale Transform konference i marts sidste år valgte at 
donere deres 100 kr. til Transform!Danmark i stedet for at få dem refunderet og er således 
blevet  medlemmer.

*  Den internationale Transform konference i København lørdag den 12. marts 2022 (altern. 
19. marts 2022). Bestyrelsen satser denne gang på at kunne afholde en konference med fysisk 
tilstedeværelse. Vi vil søge at inddrage og udbygge de relevante temaer fra konferencerne i 
2019 og 2021 konference (vedr. dette se Transform!Danmarks beretning).
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