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Kommentar 

KRITIK AF EVT. ENEGANG I ENHEDSLISTEN I RELATION TIL 

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU. 
 

 

Enhedslisten påtænker tilsyneladende ved det kommende EU - parlamentsvalg at 

stille alene op uden om folkebevægelsen mod EU. Enhedslisten vil hermed høste 

gevinsten af sin meningsmåling fremgang hjemme i Danmark. Men liste Ø risikerer 

hermed at smadre den brede tværpolitiske kritik af EU. Og samtidig risikerer det 

blive en kortsigtet glæde for Enhedslisten: Partiet vil helt givet gå frem ved næste 

valg, men på længere sigt kan Enhedslisten igen falde tilbage til sædvanlig 

stemmeandel og så risikerer EU - skepsis at stå uden repræsentation i EU - 

parlamentet, hvis hverken Enhedslisten eller folkebevægelsen kommer ind. 

 

 

1. Skal Enhedslisten stille op til EU parlamentet uden om Folkebevægelsen mod 

EU? 

 

Ifølge Politiken 27.03.13 arbejder stærke kræfter i Enhedslisten for at partiet skal 

stille op solo ved det kommende EU - parlamentsvalg. Motivet er ganske ligetil. 

Enhedslistens fremgang i meningsmålinger skal omsættes også i egne mandater i EU 

- parlamentet. 

 

Derfor er spørgsmålet sendt til urafstemning i Enhedslisten og fremtrædende politiske 

repræsentanter i Enhedslisten taler for forslaget – dog undtaget Folkebevægelsens 

hidtidige repræsentant i EU – parlamentet: Søren Søndergaard. 
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2. Solokørsel fra Enhedslisten risikerer at sende folkebevægelsen ud i mørket. 

Men en sådan solistkørsel fra Enhedslisten risikerer til gengæld formentlig at sende 

folkebevægelsen mod EU ud af EU - parlamentet.  

Ved de seneste valg har Folkebevægelsen fået mange stemmer fra S + SF samt også 

fra borgerlige partier.   

Om de vil stemme på Enhedslisten er straks mere usikkert og fortsætter de med at 

stemme på Folkebevægelsen risikerer stemmerne at blive spildt, hvis Enhedslisten 

stiller særskilt op. 

 

3. Skal Enhedslisten være sig selv nok? 

Det kan man så i Enhedslisten mene på kort sigt kan være lige fedt, hvis der til 

gengæld kommer flere repræsentanter fra dem selv ind i parlamentet. 

Men hermed risikerer en lang række skeptikere overfor EU fra S og SF samt også fra 

borgerlige partier at stå hjemløse, fordi folkebevægelsen som den brede og 

tværpolitiske EU skepsis så muligvis ikke længere bliver repræsenteret. 

Med andre ord risikerer Enhedsliste egoisme i denne sag at koste i den videre og 

bredere sammenhæng. 

 

4. Vigtigt at tænke ud over næste folketingsvalg. 

Samtidig bør Enhedslisten være klar over, at partiets nuværende fremgang nok så 

meget er et fravalg af S + SF som et tilvalg af Enhedslisten selv.  

Når S + SF ved næste folketingsvalg formentlig bliver sendt ud af Folketing med en 

dundrende og fortjent vælgerlussing, vil Enhedslisten i næste valgperiode givet have 

afløst SF som det store parti til venstre for socialdemokraterne – i hvert fald i den 

kommende valgperiode. 

 

Men herefter vil styrkeforholdene blandt arbejder – og venstrefløjspartier på længere 

sigt være langt mere usikker igen.  

Med et S og SF tvunget i opposition til en ny borgerlig regering og tvunget til at 

profilere sig i forhold hertil, kan resultatet ved derefter følgende folketingsvalg godt 

blive anderledes igen. S + SF vil måske erobre vanlige vælgere tilbage og 
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Enhedslisten igen synke mod traditionel vælgerandel. 

 

Om det går sådan, kan ingen vide, men det er en mulighed/risiko.  

 

6. Nok så vigtigt med fortsat bred, tværpolitisk skepsis overfor EU. 

I så tilfælde vil en fortsat tværpolitisk skepsis mod EU i folkebevægelsen på længere 

sigt måske have større mulighed for at opnå fortsat repræsentation for EU - 

skeptikerne end Enhedslisten alene vil have. 

Enegang fra Enhedslistens kan ende som at tisse i bukserne: Det varmede kort, men 

kan ende som en klam fornemmelse. 

 

 

7. Konklusion. 

Med andre ord: Enhedslisten bør tøjle kortsigtede egoistiske gevinstinteresser og 

tænke til bedste for den fortsatte langsigtede EU - skepsis og derfor fortsat støtte op 

om folkebevægelsen uden selv at opstille. 

 

 

Henrik Herløv Lund, cand. scient. adm. 

ikke tilknyttet partier og bevægelser (heller ikke folkebevægelsen) 

 

HENVISNING: 

Jeg udgiver to nyhedsbreve KRITISKE ANALYSER" (om velfærd, økonomi og 

neoliberalisme) og "KRITISKE DISKUSSIONER" (om regering, politik og ikke 

borgerligt alternativ). 

Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk 

Alle rapporter og artikler kan downloades på henrikherloevlund.dk under "Artikler og 

rapporter" 

 


