Enhedslisten på Ærø sender en hilsen
til årsmødet 2019
Kære deltagere i Enhedslistens Vi vil derfor fortælle jer om en
årsmøde 2019!
sag, som har stor betydning
for rigtig mange mennesker
Fra Enhedslistens afdeling
både her på Ærø og i flere
nede i det sydfynske sender vi andre kommuner ude i landet.
hermed de bedste ønsker om,
at I må få et godt møde med
I februar 2018 fremgik det af
en god debat.
dagspressen, at den borgerlige
Vi er sikre på, at I vil tage
regering ville gøre alvor af
nogle gode beslutninger,
sine trusler og fremsætte
som vil styrke både vort eget
et lovforslag, som ville tage
arbejde og arbejdet i de
opgaven med at gennemgå
mange forskellige bevægelser, papirerne fra de borgere ude
som vi er med i.
fra verden, som ønskede at
blive viet i en dansk kommune.
Disse dage er imidlertid også
Man ville i stedet oprette en
tid til selvransagelse og en
central enhed hertil.
kammeratlig snak om, hvad
der kunne have været gjort
Da vi straks kunne se, at
anderledes – og bedre.
det var en sag, som ville

få store konsekvenser for
vort område, gjorde vi, som
enhver Enhedslisteafdeling
vil gøre: Vi gennemgik alle de
forskellige aspekter, der var. Vi
analyserede dem i forhold til
forholdene på øen. Vi stillede
tingene op imod Enhedslistens
generelle politik på disse
områder. Og vi fastlagde
Enhedslistens politik på
området.
Vi gjorde vor folketingsgruppe
bekendt med vore
synspunkter, og var derfor
meget forundrede, da vi den
4. maj kunne læse i aviserne,
at der var indgået en aftale,
hvor Enhedslisten var med,

uden at vi på nogen måde var
kontaktet om en uddybning af
vore synspunkter eller forsøg
på at forklare os om deres
bevæggrunde.
På trods af flere henvendelser
til såvel folketingsgruppen som
hovedbestyrelsen lykkedes
det os desværre heller ikke
efterfølgende på noget
tidspunkt at komme i en
dialog med nogen af parterne,
hvor vi kunne få mulighed for
at drøfte tingene og komme
med vore argumenter.

proformaægteskaber blev en
katastrofe.
Og når vi nu læser de ting, vi
har skrevet herom siden da,
har tiden desværre givet os
medhold i det meste.
Vore lokale
folketingskandidater har
været hernede og snakket
med de mennesker, som har
tingene helt inde på livet – og
har støttet øen i dens forsøg
på at overbevise omverdenen
om de urimeligheder, der er
sket.

sagsbehandlingen af
vielsespapirerne tilbage – så
hurtigt som muligt.
Hele loven må rulles tilbage.

Tiden gav os desværre ret.
Loven om forbud mod

Nu må vi imidlertid se fremad.
Kommunerne må have

Det er dem, der skal arbejde
med tingene i praksis.

TRYK HER
Og læs mere om loven og
følgerne af den

Og først og fremmest,
kammerater i den nye
hovedbestyrelse og i vor nye
folketingsgruppe:
Tag ud og snak med folk i de
afdelinger, tingene drejer sig
om.
Lyt.
Inden der bliver taget
afgørende beslutninger.

Med kammeratlig hilsen
Enhedslisten på Ærø
kontaktperson Alex Suszkiewicz
Tel. 5176 5370 - Enhedslistenaeroe@gmail.com

