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Skulle det ske – så er SF Aarhus klar
Nyt stærkt hold af folketingskandidater med Kirsten Normann Andersen,
Rasmus Nordqvist, Anna Brændemose og Sofie Lippert stiller op for SF i Aarhus
Det er med stolthed, at SF Aarhus kan præsentere et hold bestående af gamle som nye folketingskandidater
til et kommende folketingsvalg.
Skulle der komme et folketingsvalg inden for de næste to år har SF Aarhus valgt fire stærke politiske
profiler, der med hver deres kompetencer kan sikre, at SF vil stå med et stærkt kandidatfelt med en tydelig
politisk profil inden for SF-kerneområder.
I vilkårlig rækkefølge har bestyrelsen valgt følgende folketingskandidater; Anna Brændemose, Rasmus
Nordquist, Sofie Lippert og Kirsten Normann Andersen.
Der er tale om et meget stærkt kandidatfelt, der alle allerede har erfaring med arbejdet på Christiansborg.
Samtidig er det fire kandidater, der kan supplere hinanden godt inden for SF politikområder og kan
samarbejde som ét samlet hold.
Kirsten Normann Andersen sidder allerede nu i folketinget og er bl.a. ordfører for sundhed og
ældreområdet. Kirsten er oprindeligt uddannet sygehjælper og har i en årrække været forkvinde for FOA i
Aarhus Kommune. Kirsten har en meget stærk politisk profil inden for velfærdsområder og er stærk
tilhænger af et samfund, hvor de stærkeste skuldre skal bære mest og at der skal være lige muligheder for
alle
Rasmus Nordqvist sidder ligeledes i folketinget nu og er bl.a. ordfører inden for naturområdet, international
udvikling og grønt iværksætteri. Rasmus er nok en af de største politiske kapaciteter i landet inden for miljøog klimaområdet. Rasmus er oprindeligt uddannet designer og har bl.a. inden sin politiske karriere været
designer, konsulent og underviser bl.a. på Designskolen i Kolding. Samtidig har Rasmus et europæisk udsyn,
der gør ham til en stærk folketingskandidat for SF.
Anna Brændemose har været suppleant til folketinget og har vikarieret der i foråret 2020. Anna har en
bachelor i statskundskab fra Aarhus Universitet og er ved at afslutte sit kandidatspeciale. Anna har under sit
vikariat i folketinget været kulturordfører og brænder ellers for velfærdsområderne bl.a. socialområdet og
vilkårene for børn, unge og studerende med afsæt i, at uddannelse er en forudsætning for, at vi kan skabe lige
muligheder for alle.
Sofie Lippert har de sidste par år været forkvinde for SFU i Danmark og har i den forbindelse været
involveret i mange nationale debatter. Sofie har været med til at sætte klare SFU-mærkesager på dagsordenen
nationalt og kommunalt. Sofie har især været en stærk politisk profil inden for klima, integration og ulighed
og for ligestilling. Oprindeligt har Sofie en bachelor i matematik.
Med ovenstående kandidatfelt er SF i Aarhus klar, hvis der skulle blive udskrevet folketingsvalg inden for de
kommende to år. I SF Aarhus glæder vi os til samarbejdet med folketingskandidaterne fra Aarhus og
samarbejdet med de andre stærke SF-folketingskandidater, der stiller op i regionen
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