
Lilli Gyldenkilde og Ole Sohn stiller formentlig begge op 
på Socialistisk Folkepartis liste til EU-valget. De mødtes 
også i Horsens i 1991, da de - sammen med Jan Trøjborg -
fik SiD's Lyngsie-pris. (Arkivfoto: Martin Ravn)

Kamp om SF-
pladser til EU-
valget

Af Hans J Ehrhardt

HORSENS - Folke-
tingsmedlem Lilli Gyl-
denkilde kommer efter al 
sandsynlighed til at møde 
den tidligere DKP-
formand og horsensianer, 
Ole Sohn, til EU-valget 
den 9. juni.

Lilli Gyldenkilde anser 
det for »overvejende sand-
synligt«, at hun på et møde i 
aften beslutter at stille op 
på SFs liste til valget til 
EU-parlamentet. Den for-
melle beslutning tages 
først i aften på et møde 
med kredsbestyrelsen, 
men kredsformand i SF-
Horsens, Poul Rahbek, ser

gerne, at Lilli Gyldenkilde 
stiller op:

- Vi bakker Lilli Gylden-
kilde op, hvis hun beslut-
ter sig for at kandidere til 
EU-parlamentet. Vort pro-
blem bliver i givet fald, at 
vi ikke umiddelbart har en 
afløser klar som folke-
tingskandidat, siger han.

Lilli Gyldenkilde har 
været en stor stemmeslu-
ger ved folketingsvalgene, 
men må forlade Folketin-
get, hvis hun vælges til 
EU-parlamentet.

- Det både gør indtryk og 
varmer, når stærke kræf-
ter i partiet ønsker, at jeg 
fortsætter på Christiansb
org. Det er en overvejelse, 
jeg må gøre mig inden i 
aften. Omvendt skal vi 
have et mandat ved EU-
valget, og nogen må altså 
gøre noget for at sikre det 
til SF, siger Lilli 
Gyldenkilde.

Hun er glad for, at SF's 
EU-landmøde i weekenden

besluttede en sideordnet 
opstilling af kandidaterne.

Også den tidligere DKP-
formand Ole Sohn stiler 
mod at stille op til 
Europa-parlamentsvalget 
som modkandidat til SF's 
hidtidige mand i Stras-
bourg, John Iversen. De 
skal sammen med eventu-
elle andre kandidater 
kæmpe om de fire øverste 
pladser på SF-listen. De 
øvrige 16 pladser udfyldes 
af amts-kredsene og SF-
ungdom.

Lilli Gyldenkilde - som 
ellers støtter Iversen hel-
hjertet - angiver frygten 
for stemmetab som bag-
grund for sit kandidatur:

- En liste med kun Sohn 
og Iversen - det går ikke. 
Så ville det virkeligt blive 
en hanekamp, siger Lilli 
Gyldenkilde, der spåes 
som en stemmesluger til 
gavn for hele partiet.

Gyldenkilde mod Sohn
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