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Valgforbund – ja eller nej? 

På det kommende landsmøde skal Folkebevægelsens delegerede træffe beslutning om Folkebevægelsen 

skal indgå i et valgforbund.  

Helt konkret har Folkebevægelsen fået en henvendelse fra Enhedslisten med et forslag om, at vi skal indgå i 

et valgforbund i forbindelse med det kommende EU-parlamentsvalg.  

Baggrunden for henvendelsen er den, at Enhedslisten har valgt selv at stille op til EU-parlamentsvalget.  

Både Enhedslisten beslutning om at opstille, og den senere henvendelse fra dem om et fremtidigt 

valgforbund, har skabt diskussion i Folkebevægelsen. 

Men nu skal vi konkret forholde os til et evt. valgforbund og den betydning et sådan evt. vil kunne få for 

Folkebevægelsen – både hvis vi vælger at sige ja til det, eller hvis vi vælger at sige nej til det. 

Det er en svær beslutning, fordi ingen af os kender vælgernes reelle reaktion i stemmelokalet på den 

beslutning Landsmødet måtte træffe. Vi kan alle have nogle formodninger. Måske er disse rigtige? Måske 

er de forkerte?  

Men hvad ville vælgerne i øvrigt have stemt, hvis Landsmødet havde truffet den modsatte beslutning? 

Dernæst kommer betydningen af stemmematematikken. Vi kan stå i en situation, hvor eksistensen af et 

valgforbund ikke betyder noget for Folkebevægelsens sæde(-r). Men vi kan også være i en situation efter 

valget, hvor eksistensen af valgforbundet er afgørende. 

Nogle af disse spørgsmål kender vi først svarene på efter valget. Og resten vil vi aldrig få svar på. 

Men Landsmødet skal alligevel træffe en beslutning. Og spørgsmålet om valgforbund – ja eller nej – skal 

inden diskuteres i Folkebevægelsens komitéer. 

Derfor har vi udarbejdet en faktaartikel som fortæller hvad et valgforbund er, samt giver en orientering om 

de valgforbund Folkebevægelsen ved tidligere EU-parlamentsvalg har deltaget i. 

Ligeledes har vi lavet et kort indlæg der taler mod et valgforbund. Og tilsvarende et kort indlæg der taler for 

et valgforbund. 
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