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NY LISTE ER DANNET AF
SOCIALDEMOKRATER
– MEN ER TVÆRPOLITISK

Det kedeligste valg
er blevet til en
folkeafstemning
om Bjørstorp

Selvom Ishøjlistens byrådsgruppe består af tre
frafaldne socialdemokrater, agter listen at være
tværpolitisk, lyder det fra formanden.

Merete Amdisen er
stadig klar favorit til at
blive borgmester i Ishøj,
vurderer Politikens
politiske kommentator
Kristian Madsen.

tekst MADS BRANDSEN
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med den store pensel, og vi er ikke
færdige med at lave vores program.
Er Ishøjlisten reelt Ole Bjørstorps liste?
– Nej. Jeg vil meget gerne understrege, at det ikke er Ole, der er sprunget og har taget de to andre (Johnna
Starck og Sengül Deniz, red.) med.
Det er de to andre, der har taget ham
med. Vi opstiller også sideordnet.
Ifølge DK Hostmaster har du købt
jeres internetdomæne, mens jeres tre
byrådsmedlemmer var midt i et mæglingsforløb. Kan du forstå, det ser lidt
underligt ud?
– Vi ville gerne mæglingen, og vi gik
ind i den med intentionen om at få
lagt låg på. Men det er altså ikke nemt
at mægle via Microsoft Teams. Sagen
var, at vi stod med det ene ben ude af
Socialdemokratiet, og der vælger jeg
så at købe et domæne. Det koster jo
ikke mange hundrede kroner, siger
Steen Skovhus.
Det blev imidlertid aldrig til noget.
Selv om listens tre byrådsmedlemmer, borgmester Ole Bjørstorp, Johnna Starck og Sengül Deniz alle har
mange år bag sig i Socialdemokratiet,
er der ét, der er sikkert, hvis listen
kommer i byrådet til november.
– Vi peger ikke på Socialdemokratiet.
Vi kan ikke se os i samme båd som
Merete Amdisen. Som jeg ser det i
dag, kommer vi aldrig nogensinde til
at støtte hende, siger Steen Skovhus.
Den nye lokalliste har omkring 50
medlemmer, hvoraf flere ifølge Steen
Skovhus ikke tidligere har været politisk aktive. • mdbr@kl.dk
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vis man tror, at Ishøjlisten udelukkende er opstået
som følge af interne skærmydsler i
Socialdemokratiet
i Ishøj, tager man fejl.
– Det handler også om, at det er
svært at gå ned gennem Vejleåparken sammen med Mattias Tesfaye,
siger Steen Skovhus.
Det tidligere bestyrelsesmedlem i
Socialdemokratiet i Ishøj og formand
for kommunens lokalhistoriske forening er formand for Ishøjlisten.
Den er primært dannet, fordi det
med Steen Skovhus’ ord var blevet
”svært at være socialdemokrater i
Ishøj”, men også fordi partiets udlændingepolitiske linje på landsplan
harmonerer ganske dårligt i en kommune, der om føje år meget vel kan
blive Danmarks første kommune,
hvor borgere af etnisk dansk oprindelse er i mindretal.
På Ishøjlistens hjemmeside kan man
læse, at listen mener, at mangfoldighed er en styrke, at Ishøj skal have
et rigt kultur- og fritidsliv, at børn er
kommunens fremtid, og at kommunen skal måles på, hvordan den behandler de svageste.
Det lyder lidt som noget, man kan læse
hos alle partier?
– Når man ser på vores politik, kan
det da meget vel ligne noget fra Socialdemokratiet og SF. Men sådan er
det jo i lokalpolitik. Jeg kan se det her
stå i Venstres program også. Vi maler

Vi kan ikke se
os i samme båd
som Merete
Amdisen. Som
jeg ser det i dag,
kommer vi aldrig
nogensinde til at
støtte hende.
Steen Skovhus
(Ishøjlisten),
formand

Det er på papiret et helt almindeligt
byrådsvalg, der finder sted i Ishøj til
november. Men med dannelsen af
Ishøjlisten har borgmester Ole Bjørstorp gjort det til en folkeafstemning
om ham selv.
Sådan lyder udlægningen fra Kristian
Madsen, der er politisk kommentator
ved Politiken.
– Ishøj er en socialdemokratisk højborg. Det ser vi også til folketingsvalgene. Jeg har svært ved at se, at
Ole Bjørstorp er så populær, at han
kommer til at ændre på det. Merete
Amdisen er klar favorit til at blive borgmester.
De interne skærmydsler i og rundt om
Socialdemokratiet er med Kristian
Madsens ord ”hamrende farlige”, når
de varer ved helt frem mod valget.
– Der er en risiko for, at nogle vælgere
siger fra og bare vil have noget nyt.
Vælgerne kan bare ikke lide ballade,
og derfor er Socialdemokratiets mangeårige absolutte flertal klart i fare.
Kan det ende med, at oppositionen
snupper borgmesterposten?
– I denne periode består oppositionen af SF, Enhedslisten og Venstre.
Og det er jo ikke, fordi de to første
partier bare hader Socialdemokratiet.
Sandsynligheden for, at Venstre kan
finde sammen med andre partier om
noget, anser jeg ikke for at være stor.
Men den er der. Det er et valg, hvor
der er noget på spil. Før det her ville
Ishøj have fået det kedeligste kommunalvalg i Region Hovedstaden, siger
Kristian Madsen. • mdbr

