- Det er mors skyld
24-årige Lene
Gyldenkilde
SF's topscorer
HORSENS - Jeg har et
kendt navn, og mange
har sikkert tænkt, »det er
Lilli Gyldenkildes datter,
så hende kan jeg godt
stemme på«.
Det siger 24-årige Lene Gyldenkilde fra Horsens, der blev
SF's absolutte topscorer ved
amtsrådsvalget. Ifølge en opgørelse foretaget af Horsens
Folkeblad fik hun ikke færre
end 3732 stemmer.
- Jeg troede, jeg havde hørt
forkert, og jeg blev ved med at
sige »hvabehar' «, da jeg fik at
vide, at jeg havde fået så mange stemmer, siger Lene Gyldenkilde, der stillede op til
amtsrådsvalget for første
gang.
Den nyvalgte SF'er mener,
at en del af forklaringen på det

Lene Gyldenkilde (SF) fra
Horsens fik et supervalg.
flotte valg kan henføres til
hendes mor, folketingsmedlem Lilli Gyldenkilde.
- Hun synes, det var meget,
meget flot, fortæller Lene
Gyldenkilde, der umiddelbart
efter hun havde fået oplyst sit
stemmetal, skyndte sig at viderebringe det til sin mor.
Solveig Outzen fra Kolding,
der i forvejen sidder i amtsrå

det for SF, fik 2183 stemmer,
og blev dermed overhalet indenom af Lene Gyldenkilde.
- Det er helt utroligt, og jeg
havde slet ikke regnet med, at
så mange ville stemme på mig,
siger Lene Gyldenkilde.
- Jeg glæder mig til arbejdet i
amtsrådet, men jeg er samtidig også lidt nervøs, og jeg
spørger mig selv, kan du nu
klare det.
- Det er et stort ansvar, at
blive valgt til amtsrådet, og
jeg tager det rimeligt alvorligt.
At så mange mennesker har
stemt på mig, forpligter og
stiller krav, men jeg vil gøre
hvad jeg kan, for at leve op til
forventningerne.

Skyldes også alder
Lene Gyldenkilde har andre
forklaringer på kanonvalget
end navnet.
- En anden årsag er min alder. Mange SF-vælgere synes,
der skal flere unge mennesker
ind i politik. Desuden er der
nok mange, der har stemt på
mig, fordi jeg er kvinde.

- Politikerne i amtsråd og
byråd skulle gerne afspejle befolkningen, men det mener jeg
ikke, de gør i øjeblikket. Der er
alt for få kvinder, og der er for
få unge mennesker.
- Som enlig mor er man
f.eks. udelukket fra at gå ind i
politik, da det rent praktisk
ikke kan lade sig gøre. Her
mener jeg godt, man kunne gå
ind og yde økonomisk støtte,
og det samme gælder børnefamilierne, som også burde
have bedre muligheder.
Med en uddannelse som social- og sundhedsassistent har
Lene Gyldenkilde en naturlig
interesse for dette område.
- Men jeg er helt åben, når vi
skal konstituere os, og jeg mener, at alle områder inden for
amtets regi er vigtige.
- Jeg vil helt sikkert gerne
have en udvalgsplads, men det
skal vi til at snakke om i de
kommende dage. Nu regner
jeg med stille og roligt at blive
ført ind i amtsrådet og dets
arbejde, siger stemme-magneten Lene Gyldenkilde, der i
øjeblikket er arbejdsløs. (leg.)

