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Der skal
ikke være

nogen tvivl om, at
Enhedslistensmål
er at få såmange
stemmer sommu-
ligt. Har vimulig-
hed for at få over-
borgmesterposten,
tager vi den gerne.
Line Barfod (EL), borgmester-
kandidat, København

LINE BARFOD (EL)
• Født 24. maj 1964 i
København.

• Cand.jur. fra Københavns
Universitet i 1992.

• Advokat og partner i Advokaterne
Foldschack Forchhammer Dalager
Barfod fra 2002.

• Folketingsmedlem fra 2001 til
2011, hvor hun blandt andet var
retsordfører og kommunalordfører.

• Borgmesterkandidat ved KV21.
• Gift med Klaus, som hun
har fire børn med.
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D et tegner til at blive næ-
sten dødt løbmellem de
to største partier i Kø-
benhavn. Skulle vælger-
ne sammensætte en ny
borgerrepræsentation
i dag, ville 23,8 procent

sætte kryds ved Socialdemokratiet, mens
Enhedslisten halser lige eftermed 22,2
procent. Det viser enmeningsmåling, som
Epinion har foretaget for Altinget.
Dermed ligner situationen den forud for
kommunalvalget i 2017. Siden da er over-
borgmester Frank Jensen (S) gået af på
grund af sine#MeToo-sager, og nuværende
regionsrådsformand SophieHæstorpAnder-
sen (S) har taget over somoverborgmester-
kandidat,mens ogsåEnhedslisten har skiftet
ud på toppen af listen. Teknik- ogmiljøborg-
mesterNinnaHedeagerOlsen genopstiller
ikke. I stedet harmedlemmerne peget på
tidligere folketingsmedlem, advokat Line
Barfod, somnyborgmesterkandidat.
Altså ikke overborgmesterkandidat.
– Det er det, vi har valgt at kalde det. Det er
første gang, vi har en separat afstemning
om, hvem der skal være borgmesterkandi-
dat, forklarer Line Barfod.
Skal man lægge i det, at I har skruet ned for
ambitionerne?
– Nej, vi påtager os meget gerne overborg-
mesterposten.
Vil I kræve den, hvis I bliver det største
parti?
–Der skal ikke være nogen tvivl om, at En-
hedslistensmål er at få såmange stemmer

sommuligt. Har vimulighed for at få over-
borgmesterposten, tager vi den gerne.Men
det er jo op til en forhandlingmed andre
partier, siger Line Barfod.
Da hun i 2011 stoppede som folketingsmed-
lem som følge af partiets rotationsregel,
kastede hun sig over arbejdet som advo-
kat, hvor hun i dag er partner i et selskab,
der også tæller den kendte advokat Knud
Foldschack. I Folketinget var hun blandt
andet kommunalordfører, og nu ser hun
frem til at få fingrene helt ned i den kom-
munale bolledej.
– Kommunalpolitik er der, hvorman fører
ting ud i livet. Der går ikke årevis, som der
gør i Folketinget.Man ser tingene blive til
virkelighed, siger Line Barfod.

Mere demokrati
Noget af det, hun vil tage fat på, er demo-
kratiet i København. I en hovedstad, der er
inde i en hastig befolkningsvækst, er der
ifølge Enhedslisten brug for at gøre noget,
så politikken kommer tættere på vælgerne.
– Jeg vil gerne skrue op for det lokale de-
mokrati og lave nogle eksperimentermed
direkte demokrati. Det kan være i form af
vejledende folkeafstemninger og borger-
møder, hvor borgerne kan væremed til at
beslutte, hvad der skal ske i deres områder,
siger Line Barfod.
Københavns Kommune har i dag 12 lokal-
udvalg, der fungerer som bindeledmellem
rådhuset og borgerne i de enkelte bydele.
De fungerer ret forskelligt, men er bredt
sammensat af partier og organisationer.

ENHEDSLISTEN GØR
IKKE KRAV PÅ
OVERBORGMESTERPOST
Borgmesterkandidat Line Barfod (EL) varsler nye eksperi-
menter med mere lokalt demokrati og flere boliger, der er
til at betale til københavnerne.
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Demkunneman også givemeremagt, me-
ner Line Barfod.
– Jeg vil også gerne give mere reel magt
til bestyrelserne i børnehaver og skoler,
siger hun.
Den øgede inddragelse bliver særligt nød-
vendig, hvis alle skalmed ombord på den
grønne omstilling af København, der alle-
rede er i gang.
– Når vi tager borgernemed, kan vi få rig-
tigmeget udvikling. Dengang vi fik grønne
gårde i København, var det beboerne selv,
der tog teten. Det er selvfølgelig ikke alle,
der er interesserede i at væremed,men
meget kommer an på, hvordanman spør-
ger. Et kedeligt brev i e-Boks har ikke sam-
me effekt, som hvis vi tager ud og talermed
folk, siger Line Barfod.
Foruden den grønne omstilling har Line
Barfod også noteret sig, at det ikke er gået
videre godtmed at bygge billige almene bo-
liger. Det vil hun gøre noget ved.
–Københavnhar haft et forfejlet fokus på
at bygge løs i håb om, at priserne ville falde.
Det er ikke sket. Derfor er der brug for at
tænke helt anderledes. Det duer ikke, at
man sælger grundene dyrestmuligt. Byen
skalmere i balance, og derfor skal vi have
finkæmmet byen for at finde steder, vi kan
opføre nye almene boliger. Det behøver ikke
væremegaprojekter, siger LineBarfod, som
ogsåmener, at bofællesskaber og byggefæl-
lesskaber kan være en del af løsningen.
Det lyder, som om du vil være miljø- og
teknikborgmester?
–Det er noget, vi beslutter i fællesskab.
Men det er klart, at vores dagsorden passer
godt til en post som klima- og boligborg-
mester.•mdbr@kl.dk

NEJ TIL KØBENHAVNERBASHING
Line Barfod bor på Nørrebro og er kø-Line Barfod bor på Nørrebro og er kø-
benhavner med stort K. Derfor ærgrer detbenhavner med stort K. Derfor ærgrer det
hende, at der er så meget fokus på at talehende, at der er så meget fokus på at tale
om de store forskelle mellem Københavnom de store forskelle mellem København
og resten af landet. Det, der også er blevetog resten af landet. Det, der også er blevet
døbt københavnerbashing.døbt københavnerbashing.
– Det hjælper ikke resten af landet, at Kø-– Det hjælper ikke resten af landet, at Kø-
benhavn får det dårligt. Vi skal både sørgebenhavn får det dårligt. Vi skal både sørge
for, at hovedstaden og resten af landet fårfor, at hovedstaden og resten af landet får
det godt. Alle må gerne få det bedre, mendet godt. Alle må gerne få det bedre, men
jeg tror ikke på, at man tager fra hinanden.jeg tror ikke på, at man tager fra hinanden.
Vi skal bygge hinanden op. Det indebærerVi skal bygge hinanden op. Det indebærer
også, at staten må betale for infrastruktur iogså, at staten må betale for infrastruktur i
hovedstaden, siger hun.hovedstaden, siger hun.


