SF Østjylland stiller med et stærkt rødt og grønt
hold til et kommende Folketingsvalg
Holdet er bredt sammensat med både rutinerede og yngre kræfter i et fælles mål om,
at kæmpe for størst mulig indflydelse til SF´s værdier.
Kredsformand Ivan Lauridsen glæder sig over det stærke hold.
”Vores kandidater er klar til, som hold, at få SF til at gå forrest for at skabe et bedre
bæredygtigt og demokratisk samfund.
”Generelt er vores stærke hold enige om, at vi skal udvikle et tolerant samfund, hvor
lighed er i centrum. Vi kæmper stadig for, at der er nok voksne til vores børn – både i
dagtilbud og skole. Vi vil arbejde for at sikre mere lighed i sundhed. Alle har ret til at
leve et aktivt liv med kvalitet og indhold på egne betingelser,” siger Ivan Lauridsen.
Kredsformanden fortsætter ”Vi skal geninvestere i unges uddannelse. Alle skal have
ret til en uddannelse.
På det grønne område er alle enige om, at vi skal have højere ambitioner for klima og
al grøn omstilling, både kortsigtet og især langsigtet. Vi skal styrke landbruget ved at
lægge det om – ingen er imod landbruget, men der skal tænkes anderledes. Natur
skal bevares, gendannes og plejes og biodiversiteten skal være i højsædet, så der
også er en jord med mangfoldigt liv til vores børn og børnebørn.”

Resultatet af urafstemning i Østjylland (klik på navne for yderligere oplysninger):
1. Kirsten Normann Andersen , tlf. 6162 3040
2. Charlotte Broman Mølbæk
3. Anna Brændemose
4. Sofie Lippert
5. Rasmus Nordqvist
6. Charlotte Vindeløv
7. Morten Siig Henriksen
Med venlig hilsen
Formand for SF i Østjyllands storkreds
Ivan Lauridsen, tlf. 2488 1574, Mail: ila@aarhustech.dk

Lidt mere om SF Østjyllands holdet som tæller:

1. Kirsten Normann Andersen er også nuværende folketingsmedlem hvor hun
er Sundhedsordfører, Ældreordfører og Afbureaukratiseringsordfører. Kirsten
har gennem sit virke i Folketinget stor fokus på de ældre og pårørende og
kæmper for mindre privatisering og en lighed i vores system. En ny
sundhedsreform.
2. Charlotte Broman Mølbæk sidder i Folketinget for SF med poster, som bl.a.
Kommunalordfører, Handicapordfører og Kulturordfører. Charlotte kæmper for
minde ulighed, bl.a. med fokus på bedre retssikkerhed og at stoppe
nedskæringer. Som uddannet pædagog har Charlotte et naturligt fokus på børn
og unge.
3. Anna Brændemose vil gå forrest for kampen for et mere lige samfund. Hun er
optimist og går i særdeleshed ind for ”Ro På” for vores børn. Den grønne
omstilling skal ske med et udgangspunkt i, at vi ikke skal drive rovdrift på
jordens ressourcer, og ikke aflive landbrug, men gentænke det, så det bliver
bæredygtigt.
4. Sofie Lippert er nuværende landsforkvinde i SFU med store visioner for vores
land. Hun er ikke bange for at tænke ud af boksen, og hun kæmper aldrig
imod, men kun FOR – for investeringer, for progressivt skattesystem, for
klimaet og for lighed i vores samfund.
5. Rasmus Nordqvist er allerede en del af vores stærke hold på Borgen. Han
sidder med poster som bl.a. Naturordfører, ordfører for grønt iværksætteri,
Landbrugsordfører og Fiskeriordfører. Danmark er en del af verden og derfor er
samarbejde og udsyn vigtigt. Tiden er inde til at vi mennesker indordner os
under naturens dagsorden, og ikke omvendt – og for Rasmus kan det kun gå
for langsomt.
6. Charlotte Vindeløv er nuværende 2. suppleant og aktiv i Hovedbestyrelsen af
Danske socialrådgivere. Charlotte tager udgangspunkt i mennesket, både lokalt
og globalt. Kvoteflygtninge skal igen være en del af. Charlottes fokusområder
vil være stærk velfærd og børnene først. De er vores fundament i samfundet,
og for at der er en fremtid for dem, kan det kun gå for langsomt med at
omstille vores samfund til et mere grønt et af slagsen.
7. Morten Siig Henriksen udviklingsorienteret og initiativrig. Han har erfaring fra
3 år i byrådet i Syddjurs. I sit virke i byrådet arbejder Morten ikke kun for at
skabe ny natur, men er stor fortaler for gendannelse af natur, som f.eks.
Kolindsund. Morten har også opnået at få indført gratis psykologhjælp til unge i
Syddjurs. Morten er klar til at smøge ærmerne op og trække i arbejdstøjet for
SF nationalt.

