
 
 
 
Pressemeddelelse! 
 
 
 
Tårnby Listen siger nej til valgforbund. 
 
 
-  Vi samarbejder godt med alle partier, men vi vil gerne slå fast, at en stemme på Tårnby 
Listen er en stemme på os – og ingen andre. 
 
Sådan siger Liv Gam, Tårnby Listens stifter og spidskandidat. Kommunalvalget nærmer sig, 
og Liv Gam oplever i stigende grad forespørgsler om, hvordan Tårnby Listen stiller sig til 
spørgsmålet om valgforbund. Henvendelserne kommer fra både politiske 
samarbejdspartnere og potentielle vælgere, fortæller Liv Gam, som derfor føler det rigtigst 
at melde klart ud allerede nu. 
 
- Jeg ved godt, at valget 16. november er langt væk, men det er vigtigt for os i Tårnby Listen 
at spille med helt åbne kort. Vi har oprettet listen, fordi vi ser et behov for et lokalpolitisk 
forankret parti, der ikke er bundet af nationalpolitiske mærkesager og traditioner. Men 
også fordi vi mener, at vi trænger til et opgør med politisk topstyring og ’plejer’-mentalitet. 
Og vi mener det alvorligt, når vi siger, at politik for os udelukkende handler om de lokale 
forhold og arbejdsvilkår, om indsigt og indflydelse, om inddragelse og åbenhed og - vigtigst 
af alt - om medmenneskelighed, respekt og ordentlighed i vores kommune, fastslår Liv 
Gam.  
 
Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister 
for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder 
partierne i valgforbundet. Det betyder, at stemmer afgivet på et parti, kan ende med at 
tilfalde et andet indenfor valgforbundet. Det er helt almindelig praksis i dansk politik, men 
har altså den konsekvens, at vælgerne kan opleve, at deres kryds tilfalder en helt anden, 
end de troede. Og det er Tårnby Listen ikke interesserede i at bidrage til. 
 
- Vi oplever i øjeblikket, at politik kommer længere og længere væk fra borgerne, der sidder 
forundrede tilbage og betragter diverse slagsmål og rævekager, mens politikerne forklarer 
situationen med, at ’sådan er spillet’. Politik er ikke et spil for os i Tårnby Listen. Det er 
blodig alvor for både os og vælgerne, og vores ambition er ikke stemmemaksimering eller 
taktik, men derimod at gøre en reel forskel for alle i Tårnby Kommune. Vi er glade for at 
samarbejde bredt i det politiske arbejde – og gør det det da også dagligt. Men vi vil gerne 
slå fast allerede nu, at en stemme på Tårnby Listen til kommunalvalget den 16. november, 
er en stemme på os – og ingen andre, siger Liv Gam. 
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