Ibrahim Benli
Mand, 40 år
cand. mag. i Kultur- og sprogmødestudier
projekleder
Dansk Magisterforening
Jeg vælger at stille op, for jeg gerne vil arbejde for at Danmark får en anstændig og solidarisk
politik, der prioriterer investeringer i vores velfærd frem for skatterabatter til eliten.
Uligheden stiger i hele verden men også i Danmark. Derfor er jeg stolt af at være medlem af et
værdifuldt fællesskab som Enhedslisten, hvor kampen mod ulighed er højt prioriteret. Uligheden
skal vi kæmpe mod såvel lokalt som nationalt. Denne kamp skal bl.a tage afsæt i en mere
solidarisk beskæftigelsesindsats og bedre levevilkår for sygemeldte, arbejdsløse, reformramte
familier, handikappede og børn, der lever i fattigdom. Som kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev
arbejder jeg ihærdigt for at sikre en anstændig social- og beskæftigelsespolitik lokalt. Ligeledes
bruger jeg kræfterne på at sikre en styrket lokal grøn omstilling med fokus på bekæmpelse af støj
og et totalt forbud mod sprøjtegift i nærheden af drikkevandsboringer.
Ved sidste kommunalvalg har jeg sammen med min afdeling i Herlev været i stand til at mobilisere
nye vælgere, der er bosiddende i de sociale boligområder. Denne erfaring vil jeg tage med til
folketingsvalget.
Jeg er 40 år gammel og har boet 17 år i Danmark. Aktuelt er jeg projektleder i Holbæk Kommune
for flygtninge indsatsen. Oprindeligt er jeg journalistuddannet fra Ankara i Tyrkiet. I 2008
færdiggjorde jeg min kandidatuddannelse på RUC.
Enhedslisten i hhv. Herlev, Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Brøndby og Taastrup støtter mit
kandidatur.
Jeg bor i almennyttig boligforeningen Lille Birkholm i Herlev sammen med min kone og tre døtre.
ibbenli@gmail.com
https://www.facebook.com/ibrahmbenli
https://twitter.com/IbrahimBenli2
https://www.instagram.com/ibbenli/
https://www.linkedin.com/in/ibrahim-benli-58865a2a/
https://vores.enhedslisten.dk/wpcontent/uploads/sites/116/vfb/2019/02/FTV19_Valgplakat_Ibrahim-uden-logo.jpg

Pernille Grumme
Kvinde, 72 år
Skuespiller, instruktør
Formand for Kunstnere for Fred.
Uden sandhed ingen frihed, lighed og fred!
Uligheden stiger med missilfart, arbejdskraftens fri bevægelighed skaber social dumping,
fagbevægelsen nedbrydes, arbejdstilsynet beskæres, kontrolmulighederne fjernes, antallet af
arbejdsulykker stiger, og kriminelle arbejdsgivere får frit spil,- alt sammen til erhvervslivets fordel.
Eliten slipper afsted med hvidvask og skatteunddragelser, den offentlige sektor privatiseres,
østeuropæere og immigranter holdes som slaver, stadig flere sulter, udstødes, eller bliver
hjemløse. Utrygheden og vreden vokser dag for dag.
Vi tvinges til at købe dyre angrebsfly, der investeres og forskes i våben,- på bekostning af
velfærden - for der er formuer at tjene på krig!
EU/NATO og dermed Danmark bakker op om USA, der udplyndrer og udskifter regimer i olierige
stater. Vi ”imødekommer USA ønsker om militære bidrag”, dvs. vi følger USA i krig tilmed på
baggrund af åbenlyse løgne. Konsekvenserne er totalt smadrede lande, et utal af døde og sårede,
samt millioner af flygtninge, der ikke kan integreres i EU. Problemerne ignoreres af dem, der tjener
milliarder på våben. Man udnævner bare den næste fjende, - nu er det atter Rusland.
Propagandaen mod Putin er derfor massiv, på trods af at Rusland er militært 10-12 gange svagere
end NATO. Man skaber konflikter, der kan udløse en 3. verdenskrig, igen på baggrund af
ubekræftede påstande.
Alle, der modsætter sig dansk krigsdeltagelse og tvivler på, at krigene handler om at udbrede
demokrati, mistænkeliggøres og sågar kriminaliseres.
At Danmark er blevet en krigsførende nation frem for en fredsbevarende, den tiltagende censur og
den voksende ulighed må og skal være højt prioriterede områder for Enhedslisten.
pgrumme@get2net.dk
https://www.facebook.com/pernille.grumme
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Jette Gottlieb
Kvinde, 70 år
Tømrer
A-kasse-vejleder
3f - BJMF
Jeg er pt. opstillet som nr. 4 i København og venter utålmodigt på, at valget bliver udskrevet. Jeg
mener, at der er gode muligheder for at blive valgt, og ser frem til en aktiv indsats i folketinget. Jeg
var valgt fra 1994 til 2001, og trods store forandringer i folketingsarbejdet, mener jeg at kunne
bidrage med erfaringer, der kan gøre nytte i den kommende valgperiode, - uanset regeringens
farve. Strategi og samfundsvision skal være en stor del af folketingets arbejde. Enhedslisten har
formået at bevare kvalitet og seriøs politisk prioritering, ikke mindst på det grønne område. Det
skal fortsætte.
Jeg kan ud fra min faglige forankring og mit professionelle arbejde i a-kassen bidrage med stor
indsigt og mange ideer på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, som jeg opfatter som et af de
vigtigste konfrontationsområder i den kommende periode.
Jeg er engageret i regional udvikling I Danmark. Vi skal stoppe skævvridningen og skabe gode
livsbetingelser I alle egne af landet.
Gennem mine udsendelser som nødhjælpsarbejder har jeg fået en international vinkel, en indsigt i
kriser og brændpunkter i verden.
Endelig håber jeg på at kunne bidrage til et løft i folketingets måde at arbejde på, så reelle
diskussioner viser klar forskel mellem forskellige linjer. Jeg melder mig på banen til en
genopstilling i København, fordi jeg dér har min faglige og politiske forankring.
Om mig selv: Jeg er udlært tømrer (+ en del andet), ansat som A-kassevejleder i byggefagene i 3f.
Jeg bor på 40. år i kollektiv på Christianshavn.
jette@amagergade1.dk

https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/Jette-billede1.jpeg

Susanne Flydtkjær
Kvinde, 56 år
Socialformidler
Sagsbehandler
HK

Jeg nærer ingen -har aldrig næret nogen illusioner om socialdemokraternes vilje og evne til at
gennemføre forringelse for arbejdsløse og andre udsatte grupper - gennemføre forringelser, eller
undtagelser når det handler om at beskytte miljøet og sikre en ansvarlig klimaindsats.
Jeg står fast på vores grundlæggende principper om at være imod enhver forringelse - og for
enhver forbedring.
Jeg ser Enhedslistens parlamentariske repræsentationer som en mulighed for at rykke
styrkeforholdene i den ideologiske klassekamp - kaste grus i maskineriet - og være med til at få
forbedringer igennem- om muligt.
Jeg er p.t. Valgt til regionsrådet i Nordjylland og har været faglig aktiv og haft tillidsposter i Dansk
Magisterforening, LVU og HK.
Jeg har i mange år siddet i bestyrelsen i Aalborgafdelingen, regionsbestyrelsen og ind imellem i HB.
flydtkjaer@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=1089982676

https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/F8E49ACF-E7ED44D8-AD14-744C5BE860CF.jpeg

Fatih Baran
Mand, 41 år
Skolelærer
Undervisning
DLF
Fatih Baran
Skolelærer, folkeskolelærer, Danmarks Lærerforening (DLF)
Jeg er dansk statsborger med kurdiske rødder, er gift og har to børn. Siden 2008 har jeg arbejdet
som folkeskolelærer i Herstedøster Skole i Albertslund. I hele mit liv har jeg arbejdet for at være
en aktiv del af det samfund, jeg lever i samt har altid opsøgt muligheden for at have indflydelse på
de vigtige beslutninger, der vedrører alle i samfundet. Derfor har jeg altid været aktiv hos en
række civile samfundsorganisationer frivilligt og siddet i en række bestyrelser for at gøre en forskel
til fordel for fællesskabet, som jeg selv er en del af. I mit arbejdsliv har jeg altid formået at være en
solid og loyal del af arbejdspladsens fællesskab, hvor jeg har fungeret i harmoni med mine

arbejdskolleger og elever. Som underviser er jeg desuden stolt af at bidrage aktiv til at eleverne
opnår færdigheder i at begå sig i et demokratisk samfund.
På baggrund af min faglige og personlige interesse for at gøre en aktiv indsats for mine
medmennesker socialt, kulturelt, politisk og økonomisk, har jeg valgt at være aktiv i Enhedslisten. I
2012 var jeg med til at etablere Enhedslisten Brøndby, som siden 2013 er repræsenteret i byrådet
med et medlem. I den tid har jeg sammen med den øvrige bestyrelse støttet vores byrådsmedlem
i Brøndby Kommune omkring de vigtige beslutninger, der har en betydning for alle borgere i
Brøndby.
Mine mange års erfaring i en række samfundsorganisationer og mit faglige engagement i
lærerfaget har givet mig et godt fundament for at gøre en forskel for borgere.
fatih_baran_2@hotmail.com
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Helle Nielsen
Kvinde, 58 år
Pædagog
Serviceassistent
FOA
Tilværelsen for folk på overførselsindkomster bliver mere og mere uudholdelig. Syge bliver nægtet
førtidspension og fleksjob. Arbejdsløse bliver jagtet rundt i et nedbrydende aktiveringscirkus. Jeg
har selv været der og ved hvor nedbrydende, det er. Derfor skrev jeg i 2018 en bog om mine egne
oplevelser: ”1825 som kontanthjælpsmodtager – Fange i systemet.”
Jeg laver bevægelsesarbejde i Randers mod Nedskæringer. Vi har eksisteret siden 2014. Vi gør et
ihærdigt forsøg på at få politikere, befolkning og medier i tale.
Asylansøgere overlever på en integrationsydelse, der nærmer sig sultegrænsen. De er vores nye
fattige. Jeg kan se, hvordan de gør sig umage med at blive integreret. Men de har svært ved at
komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg laver frivilligt arbejde i Venligboerne og er mentor for 2
syriske familier.
Nedrivning af gode boliger i alment byggeri i vores såkaldte ghettoer er hovedløst. Det
stigmatiserer befolkningsgrupper, som ikke lige passer ind det ”pæne” Danmark. Derfor deltager
jeg selvfølgelig i Almen Modstands aktioner.

I mit arbejde som pædagog har jeg set, hvad lave normeringer gør ved børn. Stille Anna bliver
overset, og udadreagerende Peter får for meget negativ opmærksomhed. Derfor vil jeg arbejde
for, at vi får minimumsnormeringer i daginstitutionerne.
De ældre og syge skal plejes af omsorgsfuldt personale. Men vores pligtopfyldende faggrupper
indenfor ældreplejen og på sygehusene får stress, fordi der mangler resurser. Derfor skal
Enhedslisten selvfølgelig arbejde for en pensionsalder, der tager højde for, at folk altså kan være
nedslidte, når de runder de 60.
Jeg ønsker alle et godt valg.
HelleNielsen_88@hotmail.com
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Bruno Jerup
Mand, 61 år
Cand.scient.
gymnasielærer
GL
Enhedslisten skal udvikle sin selvbevidsthed, som talerør og som organisator for venstrefløjen. Vi
er blevet et stort parti, men vi har mulighed for, at blive større og sætte dagsorden.
Det kræver at vi udvikler vores organisation, så vi bliver bedre til at organisere nødvendige
politiske diskussioner i partiet. Det kræver også, at vi kan organisere en diskussion på
venstrefløjen i den bredeste betydning af det ord.
Jeg har været med fra partiets start og var også en del af den første folketingsgruppe som
Enhedslisten fik valgt i 1994. I 2017 var jeg barselsvikar i folketinget i 8 måneder. Jeg blev i
november genvalgt til Regionsrådet på Sjælland, hvor jeg er gruppeformand for en gruppe på 3
superaktive.
Det arbejde der foregår parlamentarisk og det arbejde der foregår ikke parlamentarisk, skal efter
min opfattelses ses som en enhed. Modsætningen mellem disse niveauer er der, men det er vores
opgave at forbinde disse. Vi har mange eksempler fra kommunal, Regional og folketing, hvor vi har
formået at forbinde det arbejde som gøres i fagbevægelse, miljøbevægelse m.v. med det politiske
arbejde der kan laves parlamentarisk. Det er vigtigt for mig, at kæmpe for konkrete ændringer,
men også for at få befolkningen bevidstgjort om deres egen styrke og dermed transformere folks
frustration om til aktiv handling.

bruno.jerup@mail.dk
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Mathias Jæger Madsen
Mand, 24 år
Eventkoordinator
Studenterorganizer i PROSA, Regionssekretær i Enhedhedslisten
HK
Imens klimakrisen konstant tager til over hele verden, har højrefløjen travlt med at bruge stigende
undertrykkelse af minoriteter som et røgslør for deres skattelettelser til de rigeste og
indskrænkelse af vores basale rettigheder. Vores fornemste opgave som parti er at vise, at der er
en anden vej. At skabe grobund for håbet om et samfund, der sætter klima, menneskerettigheder
og uddannelse over hensynet til profit. Et samfund båret frem af bevægelser og lokalt demokrati,
bygget på mangfoldighed, fællesskab og tillid.
For at nå dertil skal Enhedslisten både bruge vores platform i medier og parlamenter til at vise at
vores visioner for et demokratisk, bæredygtigt og socialistisk samfund kan lade sig gøre, vi skal
prioritere at styrke bevægelserne og vores egne lokale initiativer, og vi skal sørge for at være til
stede i vores lokalsamfund med kreative aktioner og progressive alternativer. Og så skal vi
selvfølgelig gå foran med en inddragende og demokratisk partistruktur, der giver mulighed for
deltagelse uanset alder, køn, etnicitet eller uddannelsesmæssig baggrund.
Jeg arbejder til dagligt med organisering, både i mine jobs i Enhedslisten og PROSA, og i Socialistisk
Ungdomsfront, hvor jeg for tiden sidder i ledelsen og er med til at lave ungdomsvalgkamp til
folketingsvalget. Derudover bruger jeg en masse tid på lokal aktivitet i Odense, både i min
lokalgruppe i SUF og i min afdeling i Enhedslisten, hvor jeg sidder i byrådsbaggrundsgruppen og
By- og Kulturbaggrundsgruppen.

MJaeger@hotmail.dk
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/Ikke-navngivet.png

Anne Hegelund
Kvinde, 30 år
Socialrådgiver

Arbejder med unge udsatte arbejdsløse
Dansk Socialrådgiverforening
Jeg er 30 år og bor i Gellerupparken. Jeg var lokal kandidat i Århus Vest til sidste folketingsvalg og
glæder mig til den her valgkamp. Vi skal have spredt det gode budskab - Vi har en verden at vinde!
Derfor stiller jeg mig til rådighed som spidskandidat for vores parti og håber på jeres opbakning.
Vi skal være et klart alternativ til både den her regerings velfærdsafvikling og socialdemokratiets
nødvendighedens politik. Mit hovedfokus er at ingen skal leve i fattigdom og jeg kæmper for at
stoppe nedrivning og privatisering af vores almene boliger, og tvangsflytning af os der bor der.
Christiansborg skal ikke bestemme, hvor folk må bo eller hvad de må have på. Det
kvindeundertrykkende niqabforbud skal væk.
Vi skal sætte ord på, hvordan vi deler arbejdet, så ingen behøver at gå stressede i seng eller
mangle noget at stå op til, og alle kan leve et godt og værdigt liv. Vi skal insistere på at behandle
vores medmennesker med respekt, også flygtninge og arbejdsløse. Vi skal vise solidaritet med
palæstinenserne, kurderne og alle andre som kæmper for at gøre sig fri. Vi skal altid sige nej til
imperialistisk krig og støtte op om undertrykte folks oprør.
Jeg er økofeminist og revolutionær socialist. Kapitalismens evige jagt på profit går hårdt ud over
mennesker, klima og miljø. Så de røde og grønne kampe må og skal kædes sammen!
Jeg har været aktiv i både studenter- og fagbevægelsen, fredsvagt i Palæstina og
medmenneskesmugler i Danmark. Jeg har den grad tænkt mig at lytte til bevægelserne, men det
er vigtigt at vi tør at stille mere radikale krav end de gør.
anne.hegelund@enhedslisten.dk
https://www.facebook.com/annehegelund.dk/
https://twitter.com/annehegelund89
https://www.instagram.com/annehegelund/
https://www.linkedin.com/in/annehegelund/
https://vores.enhedslisten.dk/wpcontent/uploads/sites/116/vfb/2019/02/6A3A0673_BW_presse.jpg

Allan Krautwald
Mand, 66 år
Kontoruddannet/Autodidakt Radiovært
Pensionist
HK

Danmark er et af verdens rigeste samfund og alligevel lever tusindvis af børn og voksne i fattigdom
– det kan vi ikke være bekendt.
Det vil til stadighed være en kerneopgave for EL, at kæmpe for mindre ulighed og tryghed for alle,
også for de mennesker som rammes af sygdom og ledighed. Som styrkeforholdene er i dansk
politik lige nu, er det ikke nok at kæmpe for forbedringer gennem Folketinget.
Derfor må vi alliere os med de mange folkelige, sociale bevægelser, som f.eks. Næstehjælperne og
Jobcentrets Ofre. Kun gennem et pres udefra kan vi løfte virkelige forbedringer igennem.
Vi kan, med politisk vilje, mindske uligheden og øge trygheden, men et problem overskygger alle
andre – klimaet. Hvis vi ikke får styr på den grønne omstilling og den globale opvarmning, kan vi
ikke løse alle de øvrige problemer. Derfor ser jeg også med tilfredshed på, at EL fornylig kom med
et stort klimaudspil. Det skal vi brede ud i denne kommende periode – det haster.
Genetablering af velfærden i bredeste forstand er en bekostelig affære efter de mange
nedskæringer. Vi kan ikke blive med, at lade milliarder fosse ud af statskassen pga. et elendig
drevet skattevæsen og den finansielle sektors svindel. Der skal strammes kraftigt op.
Jeg er eksiljyde bosat i Svendborg. Jeg bor alene, men har en voksen søn i København. Oprindelig
kontoruddannet, men var i over 20 år studievært på en række lokalradioer og DR.
krautwald@oncable.dk
https://www.facebook.com/allan.krautwald
https://www.instagram.com/krautwald2018/
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/Allan-Krautwald1.jpg

Rune Lund
Mand, 42 år
Cand.Scient.Pol
Medlem af Folketinget
DJØF
Vi skal gå til valg på vores konkrete politik og visioner. Vi har masser af politik på hylderne, både i
form af bl.a. 100-dages plan, finanssektorudspil og klimaplan. Vi skal fortælle befolkningen, hvad vi
vil - og skabe håb og gejst ved at vise, at vi kan skabe konkrete forandringer, hvis bare der er
politisk vilje til det.

Samtidig skal vi fortsat kæmpe for alle de små og store forbedringer, vi kan hive hjem i det daglige
parlamentariske arbejde. Selv om meget er gået i den forkerte retning under den borgerlige
regering, har vi også i denne folketingsperiode vundet opbakning til sager, som vi har kæmpet for i
årevis, for eksempel en aftale om strammere kemikalielovgivning, strammere hvidvask-lovgivning,
flere ressourcer til skatteforvaltningen og fjernelse af 72-timers reglen på voldtægtsområdet, så
ofre altid kan få erstatning, selvom forbrydelsen først anmeldes efter 72 timer.
Vi skal fortsætte kampen for et mere lige samfund og fortsat arbejde for, at de rigeste, der har
fået utallige skatterabatter de sidste 15 år, bidrager mere til fællesskabet, så der er råd til det
nødvendige løft i vores velfærd.
Grundlæggende frihedsrettigheder er efterhånden noget, som for de fleste andre partier er til
salg, hvis bare den politiske pris er den rigtige. Vi skal fortsat være dem, der mest indædt vil
forsvare og udbygge grundlæggende frihedsrettigheder, herunder retten til et liv uden
overvågning.
Jeg er gift med Marianne, og vi har tre børn: Asbjørn, Magne og Nanna.
Rune.Lund@ft.dk
https://www.facebook.com/rune.lund.14
https://twitter.com/RuneLundEL
https://vores.enhedslisten.dk/wpcontent/uploads/sites/116/vfb/2019/02/BRO_20150702_FT_Rune_Lund_1348-Edit_farve1.jpg

Maja Albrechtsen
Kvinde, 32 år
Socialrådgiver/cand. pæd. i filosofi
Rådgiver i Kvindehuset i Århus
DM
Jeg hedder Maja Albrechtsen, jeg er 33 år og socialrådgiver/cand. pæd. i filosofi. Jeg har en række
konkrete visioner om forandring. Vi skal have fokus tilbage på trivsel og fællesskab, frem for vækst
og profit. Regeringen bruger vores fælles penge på banker og skattelettelser frem for at investere
dem i fremtiden - børn, uddannelse, velfærd, grøn energi - og faktum er, at nogle få rige er ved at
lave et gigantisk overtræk på vores fælles ressourcer på bekostning af dem, der arver samfundet.
Det skal stoppes. Vi skal bevare og styrke fagbevægelse, den almene boligsektor og
bevægelsesarbejdet i det hele taget, fordi de udgør rygraden og sammenhængskraften i vores
demokratiske fællesskab. Det er nogle af de ting, jeg de seneste år har arbejdet for i
Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget – og som jeg vil arbejde videre for på Christiansborg.
Mærkesager:

- Gentænk beskæftigelsespolitikken! Borgerens trivsel før virksomheder og profit. Opgør med dyre
anden aktører og meningsløse erhvervspraktikker. Mere uddannelse og selvvalg. Færre sager pr.
sagsbehandler. Kun sagsbehandlere med socialfaglig baggrund. Socialpolitikken tilbage i egen ret.
- Styrk bevægelserne! En stærk fagbevægelse er en forudsætning for et solidt og
modstandsdygtigt arbejdsmarked, hvilket kun bliver vigtigere i fremtiden. Boligbevægelsen bør
styrkes for at sikre lokalt demokrati, aktivitet og fællesskab. En generelt opprioritering af
bevægelsesarbejdet i alle former bør være en central prioritering i partiet.
majawolffalbrechtsen@live.com
https://www.facebook.com/majawolffalbrechtsen
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Helge Bo Jensen
Mand, 59 år
Kultursociolog
Økonomiansvarlig i 3F Kastrup
3F
Jeg sidder i kommunalbestyrelsen i Albertslund, hvor jeg bor med min kæreste og de to yngste på
13 og 15 år. 25 år i KB giver stor erfaring med at føre aktivistisk kommunalpolitik og med at være i
opposition til S – og samarbejde når muligt. Det er lykkedes os at fastholde og styrke venstrefløjen
i Albertslund – på trods af at de fleste af vores røde unge flytter til København.
Vi skal give præcise bud på almindelige menneskers problemer. På undermineringen af
velfærdsordningerne, på fattigdommen og udstødelsen - vi skal tage nye politiske initiativer
overalt, hvor vi kan få øje på muligheder for at skabe bevægelse og sikre små og store
forandringer. Den københavnske vestegn er særligt hårdt ramt af uligheden og markedskræfternes
hærgen. Derfor er modstanden og venstrefløjen stærk – og bør repræsenteres i folketinget.
Vi skal ikke nøjes med at regulere markedsøkonomien, men sætte fællesskab og demokrati ind
imod kapitalisme og markedskræfter. Vi stiller os ikke tilfredse med lidt mindre sprøjtegift, men
kræver omstilling til 100% økologi, Vi vil have skat på spekulation, men også en samfundsbank og
en spekulationsfri banksektor. Vi skal vise, at der er et reelt politisk alternativ til den nuværende
håbløse politik.
Jeg vil gerne være med til at styrke Enhedslisten som bevægelsernes parti, der slås loyalt og aktivt i
og med bevægelserne. Et modigt parti, der holder fast i vores socialismeopfattelse, vores EUmodstand og vores antiimperialistiske politik.

helge.bo.jensen@albertslund.dk
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Jakob Sølvhøj
Mand, 64 år
Ufaglært
Medlem af Folketinget
FOA
Jeg har siddet i Folketinget siden 2015. Valgt i Vestjyllands storkreds. Jeg er gruppeformand for
folketingsgruppen og ordfører på områderne børn, undervisning og handicap. Mine erfaringer er
især hentet i fagbevægelsen, hvor jeg var tillidsvalgt i næsten 40 år, senest som sektorformand og
medlem af FOAs forbundsledelse. Herfra har jeg et stort netværk, ledelseserfaring, grundigt
kendskab til arbejdsmarkedet og den offentlige sektor samt erfaringer med internationalt arbejde.
Medlemskabet af Enhedslisten rækker tilbage til listens start. I flere perioder været medlem af
hovedbestyrelsen – aktuelt siden 2012. Bopælen er i Herlev. Jeg er gift med Karen, og tilsammen
har vi 4 børn og 3 børnebørn.
Vi står i Enhedslisten med gode muligheder for fornyet fremgang. Dem skal vi udnytte
• ved at lade vores kritik af det bestående ledsage af konkrete politiske alternativer
• ved at træde tydeligt frem med vores politiske visioner om samfundsforandring
• ved at være partiet, der både kan være skarp opposition og søge politisk indflydelse
• ved at forbinde aktivt arbejde i bevægelserne med vores parlamentariske arbejde
• ved at skabe tydelig sammenhæng mellem arbejdet i kommuner, regioner og folketinget
• ved at søge inspiration og viden fra venstrepartier og bevægelser i andre lande
• ved hårdt arbejde og udvikling af et endnu stærkere fællesskab i Enhedslisten
Vi skal skabe håb om forandring.
jakob.solvhoj@ft.dk

https://www.facebook.com/jakob.solvhoj
https://twitter.com/JakobSoelvhoej
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/Jakob-Sølvhøj1039_low-Karina-Tengberg.jpg

Janne Toft-Lind
Kvinde, 47 år
underviser
Ledig
DLF
Janne Toft-Lind, Korsør, 47 år, 2 voksne børn (fløjet fra reden)
Jeg er tidligere medlem medlem af Enhedslistebestyrelserne i hhv. Slagelse,Region Sjælland og
nuværende medlem af Rød fond,
(Har lige haft en lille pause hvor jeg passede min mor hendes sidste tid og efterfølgende slikkede
mine sår)
Jeg blev 18 i 1989 og har ALDRIG stemt andet end Enhedslisten – jeg er enig i principprogrammet –
som det foreligger!
Jeg er født i Korsør, flyttede tidligt til Kbh boede bl.a i Ryesgade 58, Ungdomshuset og har boet på
Christiania af flere omgange. Jeg har været politisk aktivist så langt tilbage jeg kan huske og har
arrangeret både store og små demonstrationer, happenings og deltaget i rigtig ,rigtig mange
aktioner i det ganske Danske land.
Mærkesager: Først og fremmest brænder jeg for det sociale område, det leder jo til det næste:
Mennesker før marked, Miljø, Ytringsfrihed, ret til forskellighed, omfokusering fra EU Til NU
(Nordisk union), Afvikling af ""Det EU vi kender"" Og ""Det Danmark vi skuer"" Apartheit er på vej DET SKAL STOPPES NU!
og ikke mindst flere aktioner og demonstrationer - mobillisering - Jeg er ikke bange for at sætte
mig ind i eller kaste mig over nye opgaver.
Udover mit virke i listen er jeg også aktivt medlem og admin i Jobcentrenes ofre - og
Næstehjælperne Ligesom jeg er en del af bestyrelsen i Stop Diskrimination
Toftlind@gmail.com
https://www.facebook.com/JanneToftLind/
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Ditte Marie Thejsen
Kvinde, 35 år
Den frie lærerskole
Afdelingsleder på en døgninstitution
Danmarks Lærerforening (DLF)
Når jeg for 15 år siden fortalte folk at jeg var medlem af Enhedslisten, var det ofte årsag til
hovedrysten. I dag er billedet forandret - jeg oplever at repræsentere et parti, der er langt mere
respekt omkring, og som når meget bredere ud. Enhedslisten er vokset - det kræver ansvar,
ydmyghed, ambitioner og ikke mindst, at vi holder fast i os selv og vores grundlæggende værdier.
Ved kommunalvalget i 2017 blev jeg for anden gang valgt i byrådet i Odder kommune. En lille
østjysk kommune, hvor kampene adskiller sig meget fra storbydilemmaer, og hvor landbrug,
manglende tilflytning og færgefart fylder i debatterne. Her har jeg sagt benhårdt nej til forringelser
af nogen art og været stålfast på mine værdier og Enhedslistens principper.
Også Venligboerne og især kampen imod udvisninger af somaliske flygtninge til enten et krigsramt
land eller til livslange ophold på umenneskelige udrejsecentre, har fyldt meget i mit politiske liv
det seneste år. I Odder kommune lykkedes det at skabe opmærksomhed omkring dette - et tema
som ellers har været ret overset. Vi fik sagt fra og vi fik gjort opmærksom på, at Socialdemokratiet
bærer en del af ansvaret for den behandling af flygtninge, vi ser i dag. Det skal vi sørge for, at
ingen glemmer.
Jeg har en bred politisk interesse, men har særlige kompetencer i forhold til handicapområdet, det
kommunale arbejde, skole og uddannelse, og så banker mit hjerte for flygtningeområdet.
dthejsen@gmail.com
https://www.facebook.com/dittemarieenhedslisten/
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Rasmus Vestergaard Madsen
Mand, 27 år
Pædagogstuderende
Økologisk Landmand
3F/Socialpædagogerne

Vores opgave bliver ikke nemmere de kommende år. Mens de andre partier roder rundt i nuancer
af blå, står vi på en række centrale områder næsten helt alene. Romancen mellem Frederiksen og
Thulesen-Dahl bliver samtidig mere og mere intim. Det kræver, at vi i højere grad spiller os selv på
banen. Vi skal nemlig ikke undervurdere, hvor stærk vores kombination af græsrodsgejst og
gennemregnede, konkrete politiske udspil er over for højrefløjen og Socialdemokraterne. Vi
leverer konkret venstreorienteret politik, som vi har gjort det med klimaplanen: reelle alternativer
til den førte nedskæringspolitik. Vi er venstrefløjen i egen ret, når vi både er aktivistiske og
ansvarlige, når vi skaber bevægelse og samtidig levere konkret politik. Den strategi skal vi forsat
følge og udvikle.
Med de nuværende regeringsudsigter bliver vi nødt til at stå stærkere uden for Christiansborgs
mure, hvis vi vil skabe forandring. Vi skal blive endnu bedre til at koordinere og arbejde sammen
som parti mod fælles mål og med bevægelserne. Som folketingskandidat er det en af mine
hovedprioriteter at udnytte potentialet i et stærkere samarbejde mellem bevægelser, afdelinger,
byråds- og folketingsmedlemmer.
Mens flere og flere børn vokser op i fattigdom, pensionsalderen stiger, og klimakatastrofen truer
vores alles fremtid er der mere end nogensinde brug for solidariske og grønne løsninger på
verdens problemer. Det kræver et stærkt Enhedslisten og en mangfoldig folketingsgruppe. Det
hold vil jeg gerne være en del af.

rasmusv@enhedslisten.dk
https://www.facebook.com/Rasmusvestergaardmadsen/
https://twitter.com/RasmusVMadsen
https://www.instagram.com/rasmus.v.madsen/
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/Rasmus-tale-1.jpg

Mikkel Skovgaard Hansen
Mand, 23 år
stud.scient.pol
Studerende
DJØF
I år er det fire år siden, Lars Løkke blev statsminister for anden gang – det er både godt og skidt.
Skidt, fordi Danmark med Lars Løkke ved roret har fulgt en kurs, som har gjort vores samfund til et
mindre solidarisk og mindre tolerant sted. Godt, fordi vi derfor skal til valg i år og sikre det bedste
valg for Enhedslisten nogensinde. Vi skal starte udviklingen mod et bedre samfund fremadrettet.
Den bevægelse melder jeg mig ind i.

Netop bevægelse er et kerneord for mig. Jeg er 23 år gammel og studerer på Københavns
Universitet til daglig. Lige så længe jeg har været i uddannelsessystemet, har jeg været en del af
elev- og studenterbevægelser. Sidste år, mens forhandlingerne om en ny overenskomst for de
offentligt ansatte var ved at gå i hårdknude, arbejdede jeg selv som pædagogmedhjælper og tog
aktiv del i den faglige kamp på min arbejdsplads og på gaden. Jeg er overbevist om, at
forandringen i vores samfund starter med mennesker, der vil en forandring. Og det er vi mange,
der vil.
Derfor stiller jeg mig selv til rådighed for vores parti. Hver dag snakker jeg med folk, der vil et
andet samfund, og som vil være med til at sætte en ny kurs for Danmark. Sammen skal vi kæmpe
for at få lukket hullerne i vores velfærd – huller, som Socialdemokratiet, Venstre og mange andre
har skabt og nægter at gøre noget ved. Vi kan fikse problemerne, hvis vi kæmper sammen. Den
kamp vil jeg være med til.
mikkelskovgaardhansen@gmail.com
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Margit Kjeldgaard
Kvinde, 64 år
cand.polit.
selvstændig
tidl. Djøf
Tag magten tilbage fra folketingsgruppen
Jeg plejer at sige, at som folketingsmedlem er det ikke så vigtigt, hvad man nøjagtigt mener om
dette og hint. Det er derimod vigtigt, at man kan formidle partiets politik, som årsmødet og HB
definerer. Desuden er det vigtigt at man kan snakke med folk, lede nogle ansatte og forhandle.
Men de sidste par år synes jeg desværre, at folketingsgruppen er blevet lige lovligt selvkørende.
Der er kommet udspil som ”100 dage”, ”regnemaskinen” og ”klimaplan”, der ikke nødvendigvis
hænger sammen med hvad medlemmer og organisationen har været optaget af.
Er vi ved at få et ”folketingsparti”? Det vil jeg gerne forhindre, for jeg mener, det er partiets
medlemmer, der har fingeren på pulsen, og som er afgørende for om udspil og kampagner faktisk
vinder opbakning på gadeplan og i de små hjem. Fundamentale forandringer og socialisme
kommer nedefra og vi bør beskæftige os mere med folks fundamentale livsvilkår.
Derfor har jeg arbejdet med boligpolitik, som venstrefløjen har forsømt i mange år. Boligmarkedet
er skyld i en stor del af uligheden i Danmark.

Jeg arbejder også med import af tøj. Tøj er en anden af vores fundamentale behov, som imidlertid
produceres i ekstreme mængder under elendige løn- og arbejdsforhold i fattige lande med
tilsvining af jord og vandløb, samt tyveri af enorme vandressourcer.
Jeg er 64 år og har tidligere arbejdet i folketinget, i ulandsforening, i fagforening og i
daginstitution.
margit.kjeldgaard@gmail.com
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Anja Radeka
Kvinde, 29 år
Cand mag. i Tværkulturelle Studier
Nyuddannet
Akademikernes A-kasse
Enhedslisten har i mange år haft solidariske løsninger på integrationspolitik og det er et område vi
kan nå endnu længere frem med. Jeg er flygtningebarn fra Bosnien og har personligt oplevet at
Danmark kan noget på integrationsområdet hvis vi vil. Vi har gode erfaringer med integrationen
men det hele er kørt skævt med venstres integrationspolitik, der fratager flygtninge og
indvandrere lige rettigheder til at opnå et godt liv. Et angreb på nogle menneskers rettigheder i
vores samfund virker kontraproduktivt.
Jeg har en viden om problematikker på dette område og ved hvad det vil sige at være en minoritet
og møde diskrimination. Jeg har set på tæt hold hvordan det skubber folk ud at deres rettigheder
fratages alene fordi de har en anden hudfarve. Jeg har et ønske om at vi som parti bliver mere
synligt rummelige, og jeg vil gerne være med til at udvikle partiets minoritetspolitik. Vi skal stå
sammen med de kvinder, der vælger at gå med tørklæde og burka og samtidig de kvinder, som
vælger at gøre op med social kontrol. Det er alle sammen mennesker som står udsat i vores
samfund og som har mange kampe både på hjemmebanen og udebanen. I Enhedslisten skal vi
igennem nogle snakke om hvordan vi forholder os til dette sådan at vi som parti bedre kan rumme
minoritetsdiskussioner. Vi har mange stemmer at høste blandt minoriteter som vi ikke har høstet
endnu.
Jeg er mor til Uma, feminist, politisk aktiv i kampen for almene boliger og nyuddannet med
speciale i negativ social kontrol.

anjaradeka@hotmail.com

https://www.facebook.com/anja.radeka
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Peder Hvelplund
Mand, 51 år
Pædagog
Folketingsmedlem
HK
Enhedslistens parlamentariske rolle er at arbejde for at klart, utvetydigt og realistisk alternativ til
de nuværende regeringskonstellationer. Selvom det ikke skulle vise sig muligt ved dette valg, er
det den strategiske målsætning vi skal arbejde videre med.
Vi har vist at vi kan sætte den politiske dagsorden, med vores pensions-, 30 timers-,
regnemaskine-, finanssektor-, og klimaudspil.
Vi kan blive bedre til at styrke sammenhængen mellem det parlamentariske og det aktivistiske
arbejde. Bedre til at mobilisere og skabe grobund for aktivisme. Vi kan flytte den politiske
dagsorden, når det samarbejde lykkes. Vi skal vise, at der findes et begrundet håb, for en bedre
verden.
Biodiversitet, lighed i sundhed, bedre mental sundhed, kampen for de reformramte og opgør med
medicinalindustriens overindtjening er blandt mine højst prioriterede dagsordener.
Jeg er 51 år og gift med Louise, som sidder i byrådet i Hjørring.
Jeg er i øjeblikket Sundheds-, ældre-, psykiatri- og indfødsretsordfører. Er spidskandidat i
Nordjylland og vil gerne fortsætte det arbejde også fordi jeg tror, at lokal repræsentation har stor
betydning.
Jeg synes det er en spændende og udfordrende opgave, at være en del af arbejdsfællesskabet på
Christiansborg, som jeg gerne vil være med til at videreudvikle.
Jeg har været med i Enhedslisten siden starten i 1989 og har deltaget i partilivet på diverse
niveauer. Jeg ser mig derfor i stand til, at løfte opgaven med, at være blandt spidskandidaterne for
Enhedslisten.
peder.hvelplund@ft.fk
https://www.facebook.com/peder.hvelplund

https://twitter.com/pederhvelplund
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Louis Jacobsen
Mand, 33 år
Murersvend
Murersvend
3F
Enhedslisten er i min optik det eneste parti der er et arbejderparti. Det kan vi se i vores politik. Vi
kæmper for et ordentligt dagpengesystem, imod socialdumping, for en værdig pension, for
ligestilling og for en effektiv og social retfærdig, grøn omstilling. Jeg har ofte været frustreret over
at repræsentationen af arbejdere var for smal i politik herhjemme. Et godt sted at starte hvis man
vil ændre det, er selv at stille op. Bliver jeg folketings kandidat for enhedslisten og valgt, kommer
jeg forhåbentlig til at kunne gå direkte fra de Københavnske byggepladser og ind på tinge. Det
betinger selvfølgelig at jeg har et arbejde. Og det er vigtigt at vi husker, at det at være et
arbejderparti ikke kun handler om dem der er i arbejde. Det handler i lige så høj grad om dem der
ikke er i arbejde. Om det er sygdom, sociale problemer eller slet og ret manglende arbejde, skal vi
være der. Vi skal som parti sikre et samfund med et ordenligt sikkerhedsnet, både for nedslidte,
fattig-gjorte, voldsramte eller hvem der kunne komme galt afsted. Det er ingen kunst at være der
for dem der har rigeligt.
I skrivende stund 33 år. Far til to. Kom i lære i 2002. Udlært i 2006. Arbejder på diverse
byggepladser i og omkring København. Bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub i
København. Bestyrelsesmedlem i Bygge, Jord Og Miljø arbejdernes fagforening I København.

sejelouis@gmail.com
https://www.facebook.com/louis.jacobsen.1
https://twitter.com/LouisJacobsen
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/IMG_4282.jpg

Øjvind Vilsholm
Mand, 51 år
Cand. mag. i retorik og økonomi
medlem af Folketinget
Dansk Magisterforening

De fleste er opmærksom på klimakrisen. Og vi har med Enhedslistens klimaplan anvist, hvad vi i
Danmark kan gøre for at vende skuden. Biodiversitetskrisen – den 6. masseuddøen – er mindre
kendt. Men ikke desto mindre lige så vigtig at gøre noget ved.
Naturen i Danmark er presset helt i bund - både til lands og i havet. Danmark er det EU-land, der
har udpeget absolut mindst beskyttet natur, og Danmark er et af de mest opdyrkede lande i
verden.
Vi er nødt til at stille os på naturens side og sikre langt mere både vildere og mere
sammenhængende natur. For naturens skyld – og fordi en rig natur er helt central for vores
livskvalitet som mennesker.
Alene i Danmark har vi 2262 rødlistede dyre- og plantearter, og 369 af dem er kritisk truet. Der er
brug for mere natur, hvor naturen får lov til at passe sig selv. Vores skove er i dag næsten kun til
for at producere træ. Alt gammelt træ fjernes i stedet for at blive liggende og være med til at sikre
biodiversiteten.
Regeringen fører en kulsort politik, men forsøger alligevel at pynte sig med grønne fjer.
Det er Enhedslistens opgave at afsløre løgnene og komme med konkrete og realiserbare løsninger.
Inden jeg overtog Maria Gjerdings plads i Folketinget i april sidste år, har jeg de sidste 15 år været
aktiv i kommunalpolitik. Jeg er blevet valgt til Furesø Byråd tre gange – første gang i 2005.
Arbejdsmæssigt har jeg i mange år været forhandlingskonsulent i Dansk magisterforening og har
over 10 års erfaring som AC-tillidsrepræsentant.

vilsholm@enhedslisten.dk
https://www.facebook.com/OejvindVilsholm/
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Jakob Nerup
Mand, 57 år
Maskinarbejder
Arbejdsmarkedsrådgiver Enhedslisten
HK
Enhedslisten er den vigtigste sociale, humanistiske og grønne stemme på Christiansborg. Vi taler
imod fattigdomsydelser og højere pensionsalder, så det høres. Vi taler velfærden op, og deltager i

kampen for at bevare den. Vi står op for flygtningene og står fast på humanistiske værdier. Vi
kæmper ikke bare imod. Vi har visioner om en bedre fremtid, hvor der er 30 timers arbejdsuge,
godt seniorliv, ligeløn og social retfærdighed. Vi er går all in på grøn omstilling for at redde
klimaet, og sørger for at det er socialt retfærdigt. Vi er ikke bange for at sige, at der er råd til en
bedre fremtid. Vi skal udfordre elitens fortælling om, at der ikke er råd til velfærd og social
tryghed. Virksomhederne og de rige har i årevis hævet milliardoverskud, og det er de penge vi skal
omfordele. Enhedslistens politik tager sit afsæt i de manges hverdagsliv, og der sætter jeg af. Et
langt arbejdsliv som tillidsrepræsentant for HK’ere, metalfolk og 3F’ere har lært mig, at man både
kan være skarp i systemkritikken og formulere sociale krav med bred gennemslagskraft. At stille
op til Folketinget er et tillidshverv, hvor der skal leveres til parti, vælgere og medier. Mit bidrag
handler om kant mod de rige og at skabe håb for de mange. Vi skal tale livet, klassekampen,
fællesskabet og feminismen op. Jeg har fødderne solidt plantet i det faglige og min lokale afdeling
og har siden 2015 været Enhedslistens arbejdsmarkedsrådgiver. Jeg er 57 år, bor på Frederiksberg
med Kathrine, og vi har to voksne børn.
jakobnerup@gmail.com
https://www.facebook.com/jakob.nerup
https://twitter.com/JakobNerup
https://www.instagram.com/jakobnerup
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Mai Villadsen
Kvinde, 27 år
Politisk rådgiver
HK
Klimakrisen truer. Skoleelever strejker og mange demonstrerer hver uge foran Christiansborg.
Vælgerne vil have et klimavalg, men Løkke og hans kumpaner lukker øjnene. De har de sidste fire
år bremset den grønne omstilling i deres evindelige leflen for den sorteste industri og det
konventionelle landbrug.
Vi skal arbejde for et opgør med det kapitalistiske økonomiske system, som både er årsag til
ulighed, udnyttelse af mennesker og den eskalerende klimakrise. Vi skal vise vejen til en social
retfærdig grøn omstilling. Vi skal stoppe udhulingen af vores velfærd. Vi skal fjerne de
fattigdomsgørende ydelser, og sige højt og tydeligt fra, når højrefløjen og socialdemokrater
konkurrerer om, hvem der kan gøre livet allermest surt for flygtninge.

Venstrefløjen blomstrer heldigvis rundt om i verden. Vi kan nå samme højder – men det kræver, at
vi har en politik, der tør vise vej. Med visioner for en bedre verden og konkrete løsninger på de
enorme udfordringer, vi står overfor.
Jeg vil arbejde for, at der ikke er langt imellem bevægelserne og Borgen. At vores politik er
relevant og klar, ligegyldigt om man bor i København, Kolding eller landsbyen Kibæk, hvor jeg er
vokset op. At vi er et parti, der får holdninger til at blive til handlinger.
Mine interesser: Klima- og miljø, velfærds-, social- og flygtningepolitik. Jeg er 27 år, tidligere ansat
og valgt i hhv. elevbevægelsen og fagbevægelsen. Til dagligt er jeg rådgiver i Enhedslisten, hvor jeg
har været politisk aktiv i 10 år.

mai.villadsen@ft.dk
https://www.facebook.com/mai.villadsen.3
https://www.instagram.com/mai_villadsen/?hl=da
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Torsten Ringgaard
Mand, 42 år
Lokomotivfører
Lokomotivfører
Dansk Jernbaneforbund
Jeg vil gerne stille mig selv til rådighed for Enhedslisten til i forbindelse med kommende
folketingsvalg.
Jeg er 42 år gammel, lokomotivfører, far til en teenager og kontaktperson i Enhedslisten
Mariagerfjord.
Jeg har været aktiv i dansk politik siden jeg var 18 år og i Enhedslisten siden 2008. Jeg er
forholdsvis skarp til strategisk tænkning, politiske debatter og i mødet med vælgeren på gaden.
Jeg er drevet af en stærk social indignation og af kærlighed til vores natur.
I mit job som godstogslokomotivfører mærker jeg konkurrencen fra svinende lastbiler, når vi i
liberalismens hellige navn skal konkurrere om kunderne - en konkurrence hvor miljøet og
arbejdsforholdene ofte bliver taberne.

Som student var jeg udvekslet et år i Sydamerika, hvor jeg udførte frivilligt socialt arbejde for
internt fordrevne og deres børn i Colombia.
Jeg har en temmelig dogmatisk tankegang, der er iblandet en portion pragmatik. Vi skal altid have
vores mål for øje og arbejde for at gøre Danmark til socialistisk samfund - i det arbejde er
kompromisser vigtige, vi skal ikke tabe den enkelte smed, sosu-assistent, lokomotivfører eller
hjemløse på grund af højpandet retorik, men derimod tale til hjertet hos de udstødte og de
udbyttede.
Samtidigt vil jeg med mit kandidatur være med til at få os bedre repræsenteret i gruppen af
arbejdere fra mindre byer
For tiden arbejder jeg en del med valgkampen til Europa-Parlamentet, hvor jeg er opstillet for
vores allesammens parti, Enhedslisten.
torsten@torsten-ringgaard.dk
https://www.facebook.com/tringgaard/
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Søren Søndergaard
Mand, 63 år
Skibsbygger
Folketingsmedlem
Dansk Metalarbejderforbund
Hvis folketingsvalget fører til et nyt flertal, så afspejler det et udbredt ønske i befolkningen om at
komme af med Lars Løkke & Co. Lige præcis i den situation tror jeg ærligt talt ikke, at vi vil blive
belønnet for at stille os i vejen for en ny regering, heller ikke under ledelse af Mette Frederiksen.
Til gengæld skal vi stemme imod enhver forringelse for den almindelige befolkning, også selvom
det bringer regeringen i mindretal. Og vi skal ikke ryste på hånden med at fremtvinge et valg, hvor
befolkningen spørges, hvis en socialdemokratisk regering går langt over stregen, sådan som da
Thorning greb ind i lærerkonflikten, gav skattelettelser til de rigeste og solgte dele af
energiforsyningen til udenlandske spekulanter. Vi er ikke sat i verden for at holde en
socialdemokratisk regering ved magten, som fører borgerlig politik.
Kampen mod ulighed og klimaforandring skal stå øverst på vores dagsorden. Men skandalerne i
f.eks. Nordea og Dansk Bank handler ikke om moral, men om at vi befinder os i en tidsalder, hvor

kapitalisme og kriminalitet vokser mere og mere sammen. Derfor skal kampen mod dette
fænomen stå stærkere i vores politik – både i folketinget og udenfor.
Var med til at stifte Enhedslisten for 30 år siden og har siden da været aktiv på mange forskellige
områder, f.eks. p.t. som kontaktperson for Kurdistan-solidaritetsgruppen. Har siddet i EUparlamentet for Folkebevægelsen 2007-14. Er aktiv i Gladsaxe-afdelingen og bor i Vadgårdsparken.
Er gift og har to voksne børn.
soren.sondergaard@ft.dk
https://www.facebook.com/S%C3%B8ren-S%C3%B8ndergaard47908701568/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA0lz9jO1e4doAtn6P8PDY9N7rlYAXkr
faDhqWRaPvPs5hfyNUwqUoIHoMR9jW-KeVQugOVdWbRWrfz
https://twitter.com/SrenSndergaard3?lang=en
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Martin Schmidt Konradsen
Andet, 32 år
Jordbrugsteknolog AK
Studerende i Jordbrugsøkonomi
JID (Jordbrugsteknologer i Danmark)
Klimadebatten har endelig fået sin retmæssige plads. Den er endelig på den politiske dagsorden.
Både i politiske debatter, på skoler, hvor unge strejker for en bæredygtig retning, og derhjemme,
hvor vi køber bæredygtigt og genanvender. Vi tager ikke længere rent drikkevand og elforsyning
for givet, men forlanger stop for sprøjtegifte og investerer i vindmøller og solceller. Og med vores
egen Klimaplan er der sat kroner og ører på en grøn omstilling, der ikke kun er bæredygtig for
klimaet, men også socialt bæredygtig.
Men vi skal ikke glemme de ting, der ikke er så lette at sætte kroner og ører på. Vi skal ikke
glemme naturen.
For overdrev, heder, urørt skov, det åbne landskab har trænge kår, fordi det ikke gavner på
bundlinjen. Men alligevel bliver vi fattigere år for år med masseuddøen af arter, færre
naturbeskyttede områder og vandløb, der forurenes. Det, der mangler allermest, er plads. Plads,
lige fra de store naturkorridorer til de mindre områder med moser og våde enge. For det er for
fattigt, hvis den arv vi giver videre, kun består af monokultur, majs og metropoler. Naturen har en
værdi i sig selv.

Vi kan, som med klimadebatten, gøre naturkærligheden til en folkelig bevægelse. Det kan vi netop
gøre gennem vores fortsatte engagement i grønne bevægelser, hvor vi sammen presser de øvrige
partier i Folketinget til at lægge reelle planer for sammenhængende natur. Sammen kan vi gøre
plads til naturen.
mkonradsen@gmail.com
https://www.facebook.com/martinschmidtkonradsen/
https://twitter.com/konradsenmartin
https://www.instagram.com/martinschmidtkonradsen/
https://www.linkedin.com/in/mkonradsen
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Eva Flyvholm
Kvinde, 37 år
Roskilde Universitet
Folketingsmedlem
DJØF
Vi må gøre op med den stigende ulighed i Danmark. Vi har brug for bedre uddannelser, flere
pædagoger, værdige forhold for syge og arbejdsløse. Vi har brug for mere økologi, en stærk
kollektiv trafik, og vi har brug for at styrke landområderne. Vi har brug for socialisme.
Derfor er jeg glad for at være en del af Enhedslisten, og derfor genopstiller jeg til Folketinget.
Som Enhedslistens Freds- og forsvarsordfører har jeg modarbejdet det vanvittige kampfly-køb. Der
er i den grad brug for at sætte en ny dagsorden om at forebygge krig og konflikt i stedet for at
opruste militært, og jeg kæmper som udenrigsordfører for at styrke den internationale solidaritet.
I mit arbejde som IT- og teleordfører er jeg desuden dybt engageret i kampen for at modarbejde
overvågning af borgerne og at sikre et frit internet.
Jeg er folketingskandidat i Sjællands storkreds, og det vil jeg meget gerne fortsætte med. Vi er et
stærkt parti på hele Sjælland, Lolland og Falster, og det er jeg stolt af. Enhedslisten skal være det
oplagte valg for de, der gerne vil sætte deres kryds et mere solidarisk sted end DF eller S.
Jeg er 37 år, opvokset ved Jyderup på Vestsjælland og er i dag bosat i Sorø med min mand og vores
lille dreng.
elevfl@ft.dk

Søren Egge Rasmussen
Mand, 57 år
Tømrer og økologisk landmand
folketingsmedlem
3F Rymarken
Jeg har siddet i Folketinget i knap 4 år og er klar til at tage en tørn mere. Jeg er uddannet tømrer
og økologisk landmand og har erfaringer fra Århus Byråd, bestyrelsesarbejde i forbrugerejede
energiselskaber, græsrodsorganisationer og boligforeninger.
Jeg bor i et økologisk andelssamfund i Hjortshøj og omstillingen til økologisk landbrug ligger mig
nært. Mine erfaringer fra det virkelige liv bruger jeg direkte som ordfører for klima, energi, bolig,
landbrug, fødevarer og fiskeri. Enhedslisten har en ny ambitiøs klimapolitik, og vi skal stille krav
om hurtigere omstilling til vedvarende energi, reduktioner i forbrug og flere økologiske løsninger.
Vi skal samtidig turde opprioritere de grønne områder og sikre, at alle dele af samfundet bidrager
aktivt til at løse klimaforandringerne. Gennem den grønne omstilling skal vi skabe lokale kollektive
resultater og prioritere globalt samarbejde. Omstillingen til et bæredygtigt samfund kan sikre
meningsfyldte arbejdspladser, som de arbejdsløse og samfundet har så hårdt brug for.
Der skal investeres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi og bedre boliger. Udsatte
boligområder skal hjælpes og ikke ryddes med bulldozer. Vi har brug for billige boliger både til
studerende, flygtninge, og de mennesker, som rammes af kontanthjælp og andre lave ydelser
hjælpes. Lad os sammen kæmpe for, at vi efter valget får et stærkt, grønt alternativ til den
nuværende regering. Mere klimahandling nu – vi har kun 10 år til at løse klimakrisen.
soren.egge.rasmussen@ft.dk
https://www.facebook.com/Søren-Egge-Rasmussen-947582238609972/
https://twitter.com/SorenEggeRasmus
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Rosa Lund
Kvinde, 32 år
Kandidat i samfundsvidenskablig jura
Vikar
Djøf

Vores fællesskab er under pres fra mange sider. Uligheden stiger og i dag bliver man fattig, hvis
man mister sit arbejde eller bliver syg. Velfærden er under pres og der er ikke nok ansatte eller tid,
til at sikre den nødvendige omsorg og kvalitet, hverken i vuggestuen eller på hospitalet. Samtidig
gør højrefløjen og Socialdemokraterne alt hvad de kan for at give vores medborgere der er flygtet
til Danmark, den mest utålelige tilværelse. Alt dette sker, mens flertallet af politikerne på
Christiansborg lukker øjnene for, at vores planet er ved at kollapse.
Det betyder at der er brug for Enhedslisten til at levere grønne og røde løsninger.
Vi skal sikre, at vi flytter holdninger, og arbejde sådan, at vi kan aktivere den vrede og afmagt der
findes bliver vendt til handling for skabelsen af et mere lige samfund. Enhedslisten skal fortsat
være et parti, der inddrager, begejstrer, skaber håb og kæmper. Vi kan ikke alene skabe
forandringer fra Christiansborg. Derfor skal vi gøre alt hvad vi kan, for at støtte de bevægelser som
kæmper for et lige og socialt retfærdigt samfund. Vi skal som parti bakke bevægelsernes krav op –
og samtidig pege på løsninger. Vi skal udfordre højrefløjen og kapitalismen hver eneste dag, og det
vil jeg gerne være med til.
Tidligere har jeg bl.a. været formand for DGS, talsperson for ”Velfærd til alle” og Kirkeasyl, siddet i
SUFs ledelse og været børne, uddannelses og retsordfører i Folketinget samt siddet i
Hovedbestyrelsen
Rosa.Lund@ft.dk
facebook.com/rosalunddk
twitter.com/RosaLundEl
instagram.com/rosa_lund
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Astrid Vang Hansen
Kvinde, 31 år
Geografi
Bogholder i brugerstyret kulturhus
HK
Enhedslistens opgave er at gøre dét muligt i morgen, som ikke er muligt i dag. Derfor skal vi rejse
krav, der på én gang bryder med det samfundssystem, vi lever i, og samtidig peger frem mod det
samfund, vi ønsker at skabe. I Folketinget har vi to hovedopgaver:

1) Vi skal arbejde målrettet på at rykke magt i samfundet væk fra pengemænd og markedskræfter
og over til demokratiske forsamlinger. Det betyder både, at vi skal styrke den offentlige sektor, og
at vi benhårdt og målrettet skal styrke de sociale bevægelsers magt og kampredskaber.
2) Vi skal foreslå reelle løsninger på problemerne i vores samfund. Klima- og miljøkatastrofen kan
ikke afværges indenfor kapitalismen, og justeringer af velfærdsstaten kan ikke gøre op med
udbytning og ulighed. Reelle løsninger kræver, at vi gør op med vækst, og at vi overgår til en
demokratisk styret økonomi.
Enhedslisten er i opposition til både højrefløjen og socialdemokraterne. Vi har vores eget projekt
og vores egen kurs. Derfor skal vi sætte vores egne dagsordner og vise en vej frem, der på én gang
er rød, grøn og feministisk. Vi skal give mennesker håb og kampgejst til at engagere sig i
samfundsforandrende bevægelser. Det kræver mod, evne, vilje og en snert fandenivoldskhed.
Som medlem af Enhedslisten og SUF siden 2005, har jeg været aktiv i bevægelser for velfærd,
feminisme, fred, EU-modstand, grøn omstilling, flygtningesolidaritet og meget andet. Jeg håber på
jeres tillid til at blive en del af Enhedslistens hold i Folketinget.
astridvanghansen@gmail.com
https://www.facebook.com/astrid.hansen
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Jakob Lindell Ruggaard
Mand, 29 år
Bachelor i litteraturhistorie og sociologi
Rådgiver i PROSA - forbundet af It-professionelle
Dansk Magisterforening
Vi har brug for en helt anden politik i Danmark. Klimakrisen kalder på dybe, seriøse og radikale
løsninger - både parlamentarisk og i udenomsparlamentarisk. Næsten alle partier i Folketinget er
blevet enige om at føre umenneskelig politik i forhold til flygtninge og indvandrere, som vi
utrætteligt skal udfordre og tale midt imod. Uligheden galoperer derudaf, fordi højrefløjen har
travlt med at forgylde de rigeste i samfundet og Socialdemokraterne ser passivt til. Danmark har
brug for offensive krav og aktivistisk modstand mod den førte politik. Og et parti, som tålmodigt,
vedholdende og modigt fremlægger systemkritisk og socialistisk politik. Et parti som vil gøre
almindelige menneskers liv bedre og kæmpe for de svage og fattige i samfundet. Jeg at stiller op
for at biddrage til den kamp. Jeg vil tage min min bevægelseserfaring, medietræning og politiske
træning fra fagbevægelsen og SUF og bruge den til at slås for en radikalt anden politik til fordel for
de mange i samfundet. En politik, som inspirerer til modstand, bevægelse og handling uden for

Christiansborg og flytter styrkeforholdene i debatten. Når sort, blå og umenneskelig politik bliver
mainstream, så skal vi være ekstra opmærksomme på at formulere, udbrede og organisere et reelt
politisk alternativ til mennesker. Et alternativ, som indgyder håb. Jeg stiller op, fordi jeg synes at
det arbejde er vanvittigt vigtigt.
Jeg har baggrund som formand for Danske Studerende Fællesråd, rådgiver i fagbevægelsen og
frivillig i bestyrelsen og FU i Oxfam IBIS. Derudover sidder jeg i arbejdsudvalget i min afdeling i
Brønshøj-Husum og i Hovedbestyrelsen i Enhedslisten.
j.l.ruggaard@gmail.com
https://www.facebook.com/j.l.ruggaard
https://twitter.com/JakobRuggaard
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Reza Javid
Mand, 56 år
Cand.psych.
Lektor i psykologi
Dansk Psykolog Forening
Vi står i en situation, hvor ekstreme holdninger er blevet normaliserede. En gang var DF ikke
stueren. I dag dominerer de dansk politik. Det er ikke det samfund, jeg lærte at kende, da jeg i
1984 kom til Danmark som politisk flygtning fra Iran. De reaktionære kræfter er blevet stærkere.
Der er langt mellem forbedringer, men forringelser? De kommer som tsunamier på alle områder:
Krigsdeltagelse, støtte til Israel, fattigdomsreformer, ghettoplaner, paradigmeskift, nedskæring på
uddannelser osv.
Det er en hård kamp, men der er mange gode kræfter, som kæmper i mod den stigende forråelse
og kynisme. Der er mange, som er utilfredse med udviklingen og ønsker et alternativ: grøn,
fredelig, retfærdig og lige. Mange ønsker en anden slags politik og en anden slags politikere:
Autentiske politikere, som ikke gå på kompromis med deres principper for at beholde magten.
Vores vigtigste mission i en valgkamp er at være os selv, uden manipulation, uden spin. At være
dem vi er. Dem, der står fast. Dem, der vil et alternativ til systemet, til det kapitalistiske
markedssamfund, et alternativ til markedsmenneske og til markedspolitikere. Vi må fortælle om
vores drømme om et anderledes samfund og vi må vise, at de er realistiske ved at fortælle
konkret, hvad vi vil gøre for at realisere vores socialistiske visioner.

Lidt om mig selv: 56 år, bor i Aasum i Odense med min kone og vores 2 børn. Uddannet psykolog
fra Københavns Universitet, lektor på socialrådgiveruddannelsen i Odense og tillidsrepræsentant.
Aktiv i Almen Modstand, medlem af Odense Byråd og kontaktperson for Enhedslisten Odense.
reza@javid.dk
https://www.facebook.com/rezajaavid/ og https://www.facebook.com/mjaavid
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Emil Ulrik Andersen
Mand, 32 år
Cand. Scient Kemi
Arbejdsløs
Dansk magisterforening
Jeg vil arbejde for medlemsinvolvering, social klimapolitik og for at genskabe livet i småbyerne.
Medlemsinvolvering giver de bedste og mest robuste resultater. 100 dags planen var god, den var
det rette redskab i den rette strategi. Den kunne have været bedre, den kunne være mere konkret
og præcis. Det sikrer mere medlemsinvolvering.
Klimakampen individualiseres, det flytter ansvaret fra store spillere som landbruget over på
borgeren. Som parti skal vi kæmpe imod individualisering af klima, for vi har ikke klimamæssigt råd
til at det kun er dem med friværdi der køber solpaneler. Vi er nødt til gennem skatten alle at lægge
lige meget i omvendelsen til et bæredygtigt samfund. For at det ikke kun er krummer fra dem der
har i overflod og hjerteblod fra dem som har mindst.
Det ganske land affolkes, biblioteker, institutioner og skoler lukker eller er lukket i de små byer.
Imens er der massiv boligmangel i de store, med ekskluderende boligpriser til følge. Vi skal vende
udviklingen ved at vende politikken om: En skole skal ikke ""kunne betale sig"" en børnehave skal
ikke ""give overskud"" et storcenter skal slet og ret ikke være lovligt. Vi skal igen give liv til
lokalsamfundene ved politisk at tage handling.
Venstrefløjens tid er nu, det bliver tydeligt for flere hver dag. Vi er ikke urealistiske, vi er dem med
løsningerne.
Jeg har været medlem af EL i under 1 år. Jeg skulle have meldt mig ind for længe siden, for hvor er
det fantastisk at arbejde sammen for et bedre samfund.
euandersen@gmail.com

https://vores.enhedslisten.dk/wpcontent/uploads/sites/116/vfb/2019/02/DSC0077BWsmall.jpg

Mathilde Vinther
Kvinde, 25 år
lærerstuderende
lærerstuderende
DLF
Mistilliden og afmagten stiger. Skandaler i finanssektoren, sort klimapolitik, hævet pensionsalder
og nedskæringer i velfærden viser, hvordan magthaverne prioriterer. Det skaber utryghed - også
for mig. Jeg læser til lærer og oplever, hvordan min uddannelse udhules, mit kommende arbejdsliv
ikke tegner så lyst, som det burde, alt imens mine elever måske ikke engang har en klode at leve
på, fordi klimaforandringerne har bragt den i knæ.
Vi skal vende afmagten, som mange sidder efterladt med, til vrede og styrke til at forandre
samfundet i fællesskab. Vi bliver hele tiden bedre til at komme med konkrete svar på utrygheden,
og vores opbakning på Christiansborg stiger. Det er positivt. Vi skal fortsætte med at komme med
progressive svar og aldrig falde i den fælde, som S og SF for længst er faldet i.
Vores håb for verden rækker langt ud over Christiansborg. Siden jeg i min spæde ungdom i det
jyske var med til at starte SUF Skanderborg, har jeg brugt min tid på at bygge magt med
mennesker. Både som forkvinde i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og i mit arbejde med
fagbevægelsen, flygtningebevægelsen og med Enhedslisten Nørrebro, hvor vi går dør til dør og
organiserer lokalsamfundet. Vi skal bygge magt med mennesker, og det kan vi blive endnu bedre
til. Det kræver, at vi får alle led i partiet til at spille sammen, så vi kan lave stærke inddragende
kampagner, der bygger magt på Christiansborg og udenfor. Derfor stiller jeg mig til rådighed som
kandidat og håber på jeres opbakning.
mathilde.l.vinther@gmail.com
https://www.facebook.com/mathilde.l.vinther
https://twitter.com/m_vinther
https://www.instagram.com/mathilde.vinther/?hl=da
www.linkedin.com/in/mathilde-vinther
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Sarah Nørris

Kvinde, 40 år
Radiograf
Receptionist mm hos Fiskeri og Søfartsmuseet
HK Privat
Jeg har boet 10 år i Esbjerg og før det har jeg boet i Odense, København NV, på Bornholm og i
Næstved hvor jeg er født og opvokset. Jeg er uddannet radiograf og arbejdede indtil maj 2017 på
Sydvestjysk Sygehus.
Mit hjerte brænder for retfærdighed. Uanset om det er stort eller småt. Hvis der er noget der kan
få mig hidset op, er det når jeg oplever uretfærdighed. Når nogen springer køen over i
sundhedsvæsnet fordi de har en forsikring, når nogen får en bolig hurtigere end andre fordi de
kender en der kender en, men ikke mindst i den daglige tale og omtale af andre mennesker der af
en eller anden grund står på kanten af vores samfund. De bliver omtalt som andenrangs borgere
der ingen værdi har i sig selv. Med de love og regler der flyder ud fra Christiansborg bliver denne
gruppe af udstødte mennesker større og større – kontanthjælpsmodtagere, udlændinge, syge og
flygtninge.
Jeg er valgt ind i byrådet i Esbjerg hvor jeg sidder i Kultur & Fritidsudvalget og i Social &
Arbejdsmarkedsudvalget samt i bestyrelsen for Business Esbjerg. Jeg
tror på at vi sammen skaber det bedste samfund. Sammen med erhvervslivet, sammen med de
studerende og sammen med de ledige.

sac1@esbjergkommune.dk
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Ole Wedel-Brandt
Mand, 63 år
Cand. Phil.
Faglærer
Uddannelsesforbundet
Jeg er 63 år og har været medlem af Enhedslisten siden 2011. Jeg var kontaktperson fra 2012-2015
og sidder fortsat i afdelingsbestyrelsen i Ishøj. Jeg er indvalgt i Ishøj Byråd siden 2014 og sidder i
Børne- og Undervisningsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget. Jeg er ned i Enhedslistens
miljøudvalg. Jeg har tidligere været aktiv i græsrodsarbejde som Militærnægterforeningen og
boligbevægelsen.
Jeg er pragmatiker, men har hele tiden for øje, at jeg skal kunne se mig selv i de forlig, jeg indgår i.

Mit formål med at stille mig til rådighed er, at der skal være en mangfoldighed blandt
kandidaterne, så der også skal være “uprøvede” ældre kandidater. Mine styrker ligger i livserfaring
og et langt arbejdsliv med unge, og i både at være lyttende/modtagende og meget selvstændig i
mine beslutninger.
ole.wb.2635@gmail.com
https://www.facebook.com/ole.wedelbrandt
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Anna Berg
Kvinde, 29 år
cand.mag. i uddannelsesvidenskab og kønsstudier
politisk rådgiver
Dansk Magisterforening
Jeg vil et samfund med plads til, at forskellige mennesker kan leve sammen. Et samfund hvor der
ikke gøres forskel på mennesker på grund af vores køn eller hudfarve. Hvor vi tør holde vores
kærester i hånden på gaden og klæde os som vi vil uden at frygte for konsekvenserne. Et samfund
hvor det at miste jobbet ikke er lig med en social deroute. Et samfund der stræber efter lighed og
hvor børnefattigdommen falder i stedet for at stige.
Desværre er den politiske virkelighed i dag en helt anden. Højrefløjen og socialdemokratiet
konkurrerer om, hvor usselt man kan behandle arbejdsløse og mennesker på flugt. Straf, tvang og
fattiggørelse har erstattet gode sociale indsatser. Måske mere end nogensinde før, er der brug for
Enhedslisten til at holde ideen om et andet samfund i live.
Jeg arbejder med ligestillings- og socialpolitik i Enhedslisten - to områder der står mit hjerte meget
nært. I vores politik formår vi at bevare visionen om et fundamentalt anerledes samfund, samtidig
med at vi leverer gode konkrete svar på aktuelle politiske udfordringer. Svar som vi udarbejder i
samarbejde med de grupper vi gerne vil lave politik for og med. Det styrker legitimiteten i vores
arbejde og er med til at sikre, at udsatte og minoriteters stemmer også høres på Christiansborg.
Det er her politik giver mening for mig og det håber jeg at få lov at lave meget mere af, som
folketingskandidat for Enhedslisten.
annaberg@gmail.com
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Mads Kofoed
Mand, 59 år
Maskinarbejder
Faglig Næstformand i Dansk Metal Fjordbyerne
Dansk Metal
Jeg har været faglig aktiv siden jeg var 20 og politisk uafhængig aktiv siden jeg var 14 år. Bliver 60 i
år. Født i Nyboder. Udlært på Amagerværket. Tillidsmand og Arbejdsmiljørepræsentant i Herning,
København og Holbæk. Og har nu været ansat i Metal i 17 år. Jeg er vant til politisk arbejde, faglige
og politiske analyser og god i forhandlingsteknik. Har et meget grundigt kendskab til faglige emner
såsom arbejdsmiljø, arbejdsret og medlemsaktivering. Jeg er nu med i Enhedslistens faglige
arbejde.
Jeg kom med i Enhedslisten på baggrund af både Ghettopakken, da jeg bor almennyttigt,
behandlingen af vores flygtninge og de utallige nedskæringer af vores pensionsforhold etc.
Dette vil være min prioritet: at få skabt værdige forhold for vores nedslidte og vores lidt op i
alderen der vil på pension. Stoppe ødelæggelsen af vores almennyttige boliger og få skabt flere
billige boliger.
Af politisk holdning er jeg internationalist og og tror på internationalt samarbejde, og udnytter
gerne indtil der kommer noget bedre EU som arbejderkampplads.
Jeg vil bringe de almindelige mennesker ind på borgen, da jeg selv er håndværker, og vant til
tonen på værkstederne.
Af mere kuriøse ting kan oplyses at jeg har haft en hundepension, været med i lidt
dyreværnsarbejde og er meget historisk interesseret.
Jeg har haft tillidsposter i København, Sjælland og Jylland og kan derved bevise at jeg kan tale med
og overbevise folk fra hele landet.

madskofoed@yahoo.com

Eva Milsted Enoksen
Kvinde, 39 år
Statskundskab på KU
Københavns Kommunes indsats mod social dumping
DJØF

Jeg er stolt af at være medlem af et parti, som sætter handling bag ordene, og sammen kæmper
for en mere retfærdig og mindre ulige verden. Det skal vi gøre på alle niveauer i samfundet, også
på Christiansborg.
Vi skal kæmpe for et Danmark, hvor intet barn nogensinde oplever, at mor og far ikke har råd til
en ordentlig madpakke. Vi skal kæmpe for et arbejdsmarked, med ligeløn, hvor der er plads til
både de stærke og de mindre stærke og hvor arbejdslivet kan indrettes til de forskellige faser af
livet, med børn, gamle forældre og andet, der skal være plads til. Vi skal kæmpe mod social
dumping og sammen med fagbevægelsen sikre ordentlig løn og arbejdsvilkår for alle der arbejder i
Danmark. Vi skal kæmpe for, at vi i Danmark tager ordentligt og værdigt imod flygtninge, og giver
dem mulighed for at være den store ressource i samfundet, de kunne være, hvis bare de fik lov.
Og så skal vi selvfølgelig kæmpe for et Europa og en verden, uden oprustning og rovdrift på klima
og miljø, hvor multinationale virksomheder ikke sætter dagsordenen og en lille gruppe superrige
ikke kan berige sig på bekostning af flertallet.
Jeg har været medlem af Enhedslisten i 7 år og lokalt aktiv i 5, både som kontaktperson og
medlem af Københavnsbestyrelsen. Senest er jeg også en af kandidaterne til EU-Parlamentet. Til
dagligt arbejder jeg i Københavns Kommunes indsatsteam mod social dumping, hvor jeg også er
TR. Jeg 39 år og bor på Christianshavn med min mand og vores tre børn.
eenoksen@hotmail.com
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Jean Thierry
Mand, 40 år
cand.polit.
underviser og bestyrelsesmedlem
GL og Uddannelsesforbundet
Enhedslisten skal være en oprørsbevægelse mod kapitalismen og EU.
Vi skal naturligvis holde fast i den saglige viden, men vi skal ikke tilpasse os pænt ind i systemet.
Vi skal komme med konkrete og systemoverskridende forslag, som man kan leve sig ind i.
30 timers arbejdsuge er en god start. Det parlamentariske ben i Folketinget skal være en forlænget
arm for det der sker ude i virkeligheden, ikke omvendt.

I Enhedslisten skal vi vise, hvordan vi kan ændre verden i hverdagen og i virkeligheden, og hvordan
vi kan bruge erfaringer fra os selv og fra andre lande, til at give håbet og troen på, at vi kan skabe
forbedringer og den grundlæggende forandring til et andet samfund.
Vi skal være klare omkring den grønne omstilling og den økonomiske, demokratiske og sociale
omstilling og ikke være bange for at komme med alternative forslag.
Vi skal være tydelige i at være venstrefløj i vores egen ret og være klar til at danne regering, hvis vi
får vores eget flertal.
Hver gang vi taler om noget, som i virkeligheden er bestemt af EU, så skal vi gøre opmærksom på
det. Vi har en kæmpe opgave i at repræsentere vores socialistiske EU-modstand i Folketinget,
kommuner og regioner.
Jeg har ikke fløjet i 9 år og er blandt andet aktiv i vores Teknik/Miljø baggrundsgruppe i
København, Almen Modstand og Folkebevægelsen mod EU.
jean@fremtidsmaskinen.dk
facebook.com/jeanthierryrodgron
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/jean_1895.jpg

Jesper Kiel
Mand, 53 år
Maskinarbejder og Multimediedesigner
Kommunal Koordinator i Enhedslisten
PROSA - Forbundet af It-professionelle
Der er brug for, at Enhedslisten benhårdt kræver et stop for udhuling af velfærden! Vi skal have
rettet op på mange års nedskæringsvanvid i kommuner, på sygehuse, uddannelsessteder osv. Der
skal skabes en bevægelse, som kan forsvare velfærden og den skal vi knytte an tll. Vi kan vise,
hvor vi finder pengene og samtidigt sikrer større lighed.
Der er brug for, at Enhedslisten er det parti, der insisterer på en løsning af klimakrisen - her er
nu. Det er ikke nok med hensigtserklæringer og langsigtede målsætninger. Der findes konkrete
løsninger, som kan afvikle klimabelastningen. Dem har vi gode bud på! Der skal også tages nogle
opgør med markedsøkonomien. Dem er vi villige til at tage!
Der brug for at Enhedslisten, som socialistisk parti altid står fast på anstændigheden og
humanismen i forhold til flygtninge og indvandrere. Vi holder fast solidariteten og har en klar
kritik, når Socialdemokratiet lader sig styre af DF.

De dagsordner vil jeg gerne være med til at sætte på Christiansborg, og med min baggrund i
kommunalpolitik i Svendborg vil jeg gerne knytte an til, de problemer jeg oplever ude lokalt. Jeg
synes, det er vigtigt, at vi kan sætte sætte flere lokale ansigter på Enhedslistens politik, hvor jeg
naturligvis gerne vil fortsætte som kandidat på Fyn.
Når vi både vil stille krav, insistere og stå fast. Så skal vi også være klar til at tage kampen og
naturligvis være klar til et valg. Derfor håber jeg at være med på holdet igen.
jesper.kiel66@gmail.com
https://www.facebook.com/jesper.kiel.kandidat.svendborg.enhedslisten/
https://twitter.com/jesperkiel
https://www.instagram.com/jesper_kiel/
https://www.linkedin.com/in/jesper-kiel-256a06a/
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Sinem Demir
Kvinde, 26 år
I gang med Bachelor
Studerende og tjener
3F
Populistisk fremmedfjendskhed vokser i dansk politik, og racistiske bemærkninger i
nyhedsmedier og sociale medier er blevet alment.
Et hav af forringende reformer er indført, og de skader både vores uddannelsessystem,
sikkerhedsnetværk og livskvalitet. De katastrofale besparelser på vores sundhedssektor, øger
risikoen for fejlbehandlinger, og slider vores sundhedspersonale.
Jagten på syge og arbejdsløse er decideret tåkrummende og uacceptabelt. Vi har i dag utallige
børn, der vokser op i fattigdom. Og næsten ingen på borgen tager kampen op imod denne retning
landet har taget.
Enhedslisten er dét parti, der ønsker fællesskab og solidaritet. Dét parti, der står ved sine værdier
og gør som de siger. Jeg er stolt af at være medlem af Ø, som spiller en afsindig vigtig rolle i dansk
politik.
Det har været et fantastisk år som spidskandidat i Nordjylland, og jeg håber at jeg må fortsætte
som vores repræsentant.

Jeg er 26, og barnebarn til tyrkiske gæstearbejdere. Jeg er i gang med en bachelor på KUA,
arbejder som tjener, hvor jeg også er tillidsrepræsentant. Jeg er medlem af Enhedslistens faglige
landsudvalg, medstifter af Mangfoldige Stemmer - Mod Racisme, rådsmedlem af HDK Europa og
en af to stiftende delegerede af HDK Danmark, samt tidligere talsperson. Derudover har jeg Faglig
Meningsdanner uddannelsen fra Tænketanken Cevea og er 3Fs hovedkoordinator på Jobpatruljen
i Region Hovedstaden, Nordsjælland og Bornholm.
sinemdemir49@hotmail.com
facebook.com/sinem.k.demir.49
twitter.com/sinemkirazdemir
instagram.com/sinemkirazdemir
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/38EED3E9-0AB6465C-AB33-D357E74C9F9B.jpeg

Victoria Ninosca Risbjerg Velásquez
Kvinde, 27 år
Kandidat i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab
Fuldtidsfrivillig på Fyn og for Finn Sørensen, tidl. organiser i HK, elevrådskonsulent i LH m.m.
HK og Dansk Magisterforening
Lad os åbne en flanke. Med fare for at vi gør os sårbare, vil jeg gerne starte en vigtig samtale:
Hvordan sikrer vi, at vores parlamentariske arbejde spiller sammen med hele partiet, vores
politiske visioner og kampe i hverdagen? De demokratiske principper vores parti- og
bevægelsesarbejde bygger på, udfordres af den iboende magtforskydelse og centralisering, der er
i samfundet. Når rollen som folketingsmedlem blandt andet består af at oversætte virkelige,
konkrete problemer til national politik, så er det helt afgørende, at vi ikke indlejrer disse
magtstrukturer. I stedet skal vi blive dygtigere til, at politikken udvikles og forankres lokalt. Vi
bliver større og stærkere, hvis vi bruger den viden og de kræfter vi har i hele landet. Kapitalismen
viser igen og igen sine modsætningsforhold og det åbner op for, at vi kan kritisere den, at vi kan
mobilisere til samfundsforandring. Ved at være nærværende i folks hverdag med troværdige svar
og handlemuligheder, kan vi få afmagt til at blive til handlekraft. Hvad tænker du? Jeg vil gerne
høre dine refleksioner og byder gerne på en kop kaffe.
Jeg har trådt mine barnesko i Sydhavnen og fået Latinamerika ind med modermælken. De sidste
11 år har mit engagement været i faglige kampe, bl.a. som organiser, tillidsrepræsentant, aktiv i
studienævnet, elevråd, HK, Fremtidsfighters m.m. sideløbende med SUF og Enhedslisten. Jeg
håber på din tillid til at knokle for at rykke beslutningerne ud af borgens tykke mure og tage
kampene sammen.
victoria.velasquez@ft.dk

https://www.facebook.com/VictoriaRisbjergVelasquez/?ref=bookmarks
https://twitter.com/VictoriaRV
https://instagram.com/victoria.r.velasquez/
https://www.linkedin.com/in/victoriarvelasquez/
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Mehmet Zeki Dogru
Mand, 29 år
Offentlig administration
Forsikringsrådgiver
Serviceforbundet
Enhedslisten arbejder benhårdt imod diskrimination og for at stærke vores fællesskab!
Den kamp vil jeg gerne være en del af.
Højrefløjen har i lang tid kørt hetz imod muslimer og flygtninge i Danmark.
Enhedslisten er et mangfoldigt parti, derfor synes jeg at det er på tide, at vi giver DF og co.
muligheden for at debattere imod en socialistisk muslim i Folketinget, som ikke vil tie stille imod
deres urimelig krav!
Vi er ALLE afhængige af et godt fællesskab.
Vi kan alle få brug for at få rakt en hånd ud, når vi er i nød. Vi skal passe og stole på hinanden.
Vores samfund skal være baseret på tillid og empati. Et sådant fællesskab vil jeg kæmpe for at
skabe sammen med Enhedslisten.
Mine mærkesager:
* Investér i fælles velfærd
* Grøn omstilling og bæredygtighed
* Integration og Beskæftigelse
Jeg er 29 år, bor i Greve sammen med min kone og vores tvillinger Lavin og Ibrahim.
Jeg arbejder til daglige hos Alka Forsikring og sidder i kommunalbestyrelsen i Greve Kommune.
amozeki@hotmail.com

https://www.facebook.com/Mehmet-Zeki-Dogru-211468176285941/?ref=bookmarks
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Maria Temponeras
Kvinde, 47 år
Biolog
Selvstændig
Magisterforeningen
Klimakatastrofen kræver handling nu. Vi er nødt til at forandre vores samfund radikalt. Vores
fremtid er vigtigere end økonomisk vækst.
Køb, forbrug, smid væk og køb noget nyt. Det system skal vi lave om. Vi skal kun fremstille ting, vi
har brug for, som kan holde og repareres. Vi skal producere uden at udplyndre og forgifte jord og
mennesker.
Livet er meget smukkere, hvis vi fordeler goderne og arbejdet retfærdigt imellem os, og prioriterer
omsorg og uddannelse. Alt for mange mennesker mistrives og bliver syge af at arbejde for meget,
og af at blive presset i systemet.
Vi kan skabe forandring ved fælles hjælp, lokalsamfund, græsrødder og politikere. Der er ingen tid
at spilde.
• Akut klimagenopretning, 100% vedvarende energi og cirkulær økonomi.
• Jorden skal dyrkes uden gift og gylle, og med plads til vilde dyr og planter.
• Ingen skal leve i fattigdom, og alle skal have indflydelse på egne livsvilkår og på samfundet.
Jeg er økosocialist og radikal feminist. Aktivist, organisator og agitator. Jeg er dansk-græker, og
arbejder med vandmiljø og naturformidling. Jeg bor i bofællesskab på landet og har fire børn.
Klimakatastrofen og gyllelandbrugets hærgen er mere end teori for mig, jeg lever midt i det og
mærker konsekvenserne hver dag. Folk herude er fortvivlede og klar til forandring. Mit afsæt i
basisorganisering på landet mangler i vores FT-gruppe. Jeg vil gerne bidrage med min viden og
erfaring, og mit fokus på natur og klima i alt det vi kæmper for.
maria.temponeras@gmail.com
https://www.facebook.com/maria.temponeras
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Tobias Clausen
Mand, 32 år
Forvaltning
Udenrigspolitisk medarbejder, Enhedslisten
DJØF
Højrenationalismen vokser frem over hele verden. Det er en udvikling som vi på venstrefløjen bør
tage meget alvorligt. Det gør vi bedst ved at levere et klart alternativ til alle de mennesker, som
føler utryghed og oplever en globalisering, der alene gavner de rigeste.
Enhedslisten skal være det parti, der med et solidarisk udgangspunkt kan tale almindelige
menneskers sag, og som ikke er bange for at tale den økonomiske elite imod. Et parti som står
vagt ved sine principper, og som er parat til at levere konkrete løsninger på den stigende ulighed.
For mig er især kampen for klimaet, opgøret med skattely og grådige banker og opbygningen af et
stærkt velfærdssamfund, hvor vi tager hånd om syge og udsatte borgere vigtige politiske sager.
Som folketingskandidat kan jeg bl.a. bidrage med erfaring som politisk aktivist i både parti- og
bevægelsesarbejde. Jeg har især arbejdet med EU, skattely, ulighed og internationalt solidaritet.
Alle områder, hvor, jeg mener, det forsat er vigtigt, at Enhedslisten har en klar profil.
Jeg er i dag folketingskandidat i Brøndby og har tidligere været opstillet ved både EU-valget i 2014
og folketingsvalget i 2015. Jeg har desuden siddet i Enhedslistens hovedbestyrelse og har i en
årrække været en del af ledelsen i Folkebevægelsen mod EU og Afrika Kontakt. Jeg er 32 år, født
og opvokset i Rødovre på Københavns Vestegn, men bor i dag med min kæreste på Vesterbro i
København. Til dagligt arbejder jeg som udenrigspolitisk medarbejder for Enhedslisten.
tobias.clausen@ft.dk
https://www.facebook.com/tobiasclausen.dk/
https://twitter.com/TClausen_
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Jon Burgwald
Mand, 36 år
Miljøplanlægger

Klima- og energipolitisk rådgiver for Enhedslisten
Dansk Magisterforening
Danmarks position som et grønt foregangsland er ikke bare truet, men ødelagt af VLAKregeringens leflen for landbruget og industrien. Da jeg startede i de grønne bevægelser, var vi
kendt for vores vindmøller og visioner. Sådan er det ikke længere. Klodens fremtid er tilsidesat for
kortsigtet profit og skattelettelser til de rigeste.
Gennem min mangeårige aktivisme og senere mit arbejde, primært som Arktisansvarlig, i
Greenpeace har jeg ofte mødt konsekvenserne af klimaforandringerne og den sorte ”udvikling”.
Om det har været olieudslip i Rusland eller den smeltende is i Arktis, rammer det altid de svageste
hårdest, mens magthaverne stædigt fortsætter som altid.
Det er et af de steder, hvor vi som parti er helt unikt. Vi tør kæmpe både miljøets og de svages sag,
og vi tør sige højt, at de kampe ikke er hinandens modsætninger - tværtimod. Det grunden til, at
jeg skiftede fra Greenpeace til Enhedslisten som klima- og energipolitisk rådgiver. Og det er derfor,
at jeg nu stiller op til urafstemning. Fordi der mere end nogensinde er brug for et grønt, socialt
retfærdigt Danmark. Både for vores egen skyld og for at inspirere.
Den forståelige frustration i befolkningen har fået sociale og grønne bevægelser til at blomstre og
kræve politisk handling. Jeg har i mange år har været en del af de grønne bevægelser, og sammen
med dem skal vi tage opgøret med misforståelsen om grøn vækst og i stedet kæmpe for grøn
omfordeling. At sikre det er for mig at se Enhedslistens vigtigste rolle i disse år.
jon.burgwald@gmail.com
https://www.facebook.com/jon.burgwald
https://twitter.com/JonBurgwald
https://www.instagram.com/JonBurgwald/
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Jonathan Simmel
Mand, 31 år
Elektriker
El-faglærer
Dansk El-Forbund / Uddannelsesforbundet
Jeg ønsker at genopstille på baggrund af følgende to overvejelser:
1. Jeg tror på en anden verden er mulig, og vil kæmpe for den mindste forbedring. I folketinget vil
jeg fokusere på, at vores parti får et mere systemkritisk udtryk. Vi er partiet, som kæmper mod

hverdagens uretfærdighed, og det hænger sammen med kampen for et andet system og mere
grundlæggende samfundsforandringer. Det er fantastisk at vi vinder stemmemæssig opbakning til
valg, men vi skal i højere grad blive bedre til at bruge vores repræsentation til at aktivere folk der
ønsker forandring, til at kæmpe sammen med os i bevægelser og mobiliseringer.
2. Med en baggrund som håndværker, et netværk i byggebranchen og en praktisk tilgang til mit
politiske arbejde tror jeg at jeg kan bidrage til at vise Enhedslistens mangfoldighed og at vi skrives
ud af ’politikerrollen’. Vi skal ikke blot repræsentere de almindelige mennesker, som ønsker
at ændre den førte politik. Vi er de almindelige mennesker.
Personligt er jeg udlært elektriker, men arbejder i øjeblikket som el-faglærer på en teknisk
skole. Jeg laver alsidigt politisk arbejde, men er primært fokuseret om det faglige arbejde i el/byggebranchen og i Enhedslistens faglige sekretariat. Størstedelen af mit politiske liv har jeg lavet
fagligt- og uddannelsespolitisk arbejde, bl.a. som formand for Erhvervsskolernes ElevOrganisation
og i Dansk El-Forbund.
jsimmel@gmail.com
https://www.facebook.com/jonathan.simmel
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Hans Jørgen Vad
Mand, 63 år
Cand. mag., historie og idehistorie
Arbejdsløs friskolelærer
FSL
For en folketingsgruppe med skarp profil og tydelig kant!
I mit forrige opstillingsgrundlag efterlyste jeg ""frækhed og en markant, offensiv pro-fil i
folketingsarbejdet"". Men det blev – desværre – ikke bedre i 2018.
Det er faktisk gået fra skidt til værre, hvilket der også har været en udtalt kritik af på flere
områder, fx:
- Det er uforståeligt, at Enhedslisten har markeret sig så svagt mod ghettopakken, hvor vi intet
officielt sagde ud i over et halvt år – fra maj til november 2018.
- Det samme gælder lukningen af en række muslimske friskoler, hvor det ikke var muligt at få bare
én officiel reaktion fra Enhedslisten. Hvilket – og det skal under-streges – ikke skyldes manglende

opfordringer – inkl. flere landsmødevedtagelser i Enhedslistens lærernetværk. Ej heller en god
anledning, da der ligger flere klager og venter hos Ombudsmanden.
Men jeg savner også, at vi er mere offensive i mange andre sager. Vi skal gribe dem, når de opstår
og brænder på – ikke dage/uger efter.
Det var en stor fejl, at vi omtalte FL19 uden at nævne ø'en (en post på 3/4 mia.) med bare et ord.
Der gik lang tid før vi overhovedet sagde noget i pressen – og dermed lod vi Morten Østergaard
tage denne dagsorden.
Den svage profil skyldes ikke manglende forslag og ideer – ej heller fra min side. Derfor tror jeg, at
vi skal have nogle folk ind på Borgen, som vil kæmpe for den.
Men det kræver også, at der kæmpes for det ude i organisationen. Et godt folketingsarbejde er
ikke muligt uden samspil med et aktivt bagland.
hjvad@stofanet.dk
https://www.facebook.com/hjvad
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Tamara Aroch Rønbach
Kvinde, 21 år
Ufaglært
Organisator i Solidaritet
HK
For første gang i 80 år, er den unge generation dårligere stillet økonomisk end
forældregenerationen, antallet af børn, der vokser op i fattigdom, er steget og folkeskoleelever
verden over strejker for klimaet. De har indset, at de ældre generationer fejler ved at sætte
profitten over kloden. Der er mange grunde til at miste troen, men der er håb. I år er klima øverst
på vælgernes ønskeliste, når pædagogerne insisterer på bedre normeringer, lytter folk, og vi har
set faglige fællesskaber danne front mod de massive forringelser, der rammer offentlige ansatte.
Dette og meget mere viser, at vi kan skabe forandring, når vi står sammen. Sammen skal vi kæmpe
for et mere solidarisk samfund end det, vi har i dag - og alle skal være med. Fra Christiansborg skal
vi fortsat stille skarpe og gennemarbejdede krav, og lokalt skal vi tage dialogen med vores naboer,
kollegaer og de folk, vi møder på gaden. Selv startede jeg i Kolding med at lave tværpolitisk 8.
marts og antiracistiske caféaftener i det lokale kulturhus. Uanset hvad vi laver, skal vi omdanne
det til lokale fællesskaber, der er inkluderende og handlekraftige. De erfaringer jeg gjorde mig,
skabte grundlag for mit arbejde med ungdomsorganisering - først som ansat i SUF og senere som

en del af Enhedslistens organisationsteam. Jeg tror på, at vores politiske arbejde bliver mere
meningsfyldt, når vi rykker sammen, gennem dør-til-dør, klimastrejker og handler i fællesskab.
Derfor vil jeg gerne stille mig til rådighed som kandidat.
tamararonbach@gmail.com
https://www.facebook.com/tamararonbach
https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/sites/116/vfb/2019/02/IMG_1858.png

David Rønne
Mand, 48 år
Mediegrafiker
Freelancer
HK
Demokratiet er i krise. Klimaet er i krise. Menneskerettighederne er i krise. Retssikkerheden er i
krise. Det er kun et spørgsmål om tid før økonomien igen er i krise. Bag samtlige kriser gemmer
der sig to ting: Kapitalismen, og den højrepopulisme, som fødes af de forringelser som
nedskæringerne påtvinger samfundet.
Jeg meldte mig ind for at gøre en forskel for partiet og de politiske kampe vi kæmper. For klimaet.
For demokrati. For en frihed, som er for mennesker og ikke for banker. Det har jeg fået mulighed
for i min afdelingsbestyrelse, i lokaludvalget, i københavns bestyrelsen og som folketingskandidat
på den del af partilisten, som er sat i regionerne. Nu håber jeg, at du vil hjælpe mig til at tage
springet op på den del, som vi vælger på vores årsmøde.
For mig er klimakampen den vigtigste politiske kamp. Da disse ord blev skrevet i februar, var vores
oplæg til en konkret klima positiv politik netop blevet præsenteret. Det var et oplæg, jeg glædede
mig til at skulle ud og repræsentere som regionsudpeget folketingskandidat i valgkampen. Netop
fordi det var konkret. Fordi det viste, at vi tager klimaforandringerne alvorligt. Fordi det pegede på
handling frem for snak. Men hvis den rød-grønne omstilling skal lykkes, samtidig med, at vi sikrer
et fintmasket socialt sikkerhedsnet og en velfungerende offentlig sektor til gavn for alle, så kræver
det en en helt anden grad af økonomisk omfordeling end den vi har i dag.
Den grønne omstilling er nødt til også at være rød.
david@david-trappaud.com
https://www.facebook.com/David-R%C3%B8nne-Folketingskandidat-for-enhedslisten232399627635498
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