Rødt Troms har nominert til Stortingsvalget
Nominasjonsmøtet ble gjennomført digitalt med ca 10 % av medlemsmassen online. Her var
lokallagene godt representert, og nominasjonskomiteen hadde gjort et solid arbeid med å få frem
mange flere kandidater enn hva det var plass til på lista.
For første gang i historien har Rødt Troms en reell mulighet til å få inn en representant på Stortinget.
Vår førstekandidat ble Hanne Stenvaag. Hun er 49 år, leder på Krisesenteret for Tromsø og omegn,
og kjent fra kommunestyret i Tromsø. Hun har et langt engasjement som flyktningaktivist og
kvinnepolitisk engasjert. Hennes engasjement er for et mer rettferdig samfunn. Kampen mot
forskjells-Norge blir styrket med henne på tinget. Med seg har hun student og ungdomspolitiker Ole
Andreas Myhrer Smith (20 år), distriktspolitiker May Tove Pryneid (32 år) fra Målselv, Kjell Erland
Pedersen (73 år) fra Tjeldsund, Marthe Kristine Opheim (33år) fra Senja.
Rødt har de siste årene vokst, både på landsbasis og i Troms. Vi er flere medlemmer og har nye
lokallag med aktive medlemmer, noe som gjenspeiles på lista. Vi lar oss representere av tenåringer,
pensjonister og alle derimellom, med ulik yrkeserfaring og tilknytning til arbeidslivet. På lista finner vi
folk som er tillitsvalgte i fagforeninger og pårørendeforeninger, sameaktivister, kvinneaktivister og
skeive aktivister. Med et slikt mangfoldig lag blir vi bedre i stand til å kjempe mot flere sider av
Forskjells-Norge.
Hver stemme i Troms vil telle når det gjelder å bidra til å få Rødt over sperregrensa. Får vi over 4%,
får vi med utjevningsmandater, 6-8 representanter. Rødt Troms er et av de sterkere Rødt-fylkene i
landet. Vår representant vil da komme i ei stor gruppe som vil gjøre seg bemerka på tinget. Første
oppgave blir å kaste den markedsliberalistiske regjeringa vi har nå, og deretter vil vi være beste
garanti for at ei rød-grønn regjering ikke skal følge samme politikken.
- Jeg takker for tilliten, og ser fram til å bidra til at Rødt på landsplan kommer over sperregrensa på
4%, sier Stenvaag. Vi har sett at Rødt sin ene stortingsrepresentant har gjort en forskjell på
Stortinget, og kommer vi over sperregrensa vil vi kunne få ei gruppe på minst 6 eller 7
representanter. Rødt har ligget på godt over 4% over lang tid på målingene, og det er en historisk
mulighet ved årets stortingsvalg til å bryte grensa, uttaler Stenvaag.
- Rødt har gjort kampen mot forskjells-Norge til sin hovedsak, og det er også min viktigste kampsak.
De økonomiske forskjellene i Norge har økt de siste 30 årene, og det er en utvikling vi i Rødt vil snu.
Skattesystemet må bli mer rettferdig, folk må ha ei lønn å leve av og gode arbeidsvilkår, og folk må få
den hjelpen de har behov for uten å føle at de står med lua i hånda. Kommuneøkonomien må styrkes
betraktelig. I dag er kommunene nødt til å gjøre store kutt, som går ut over basale velferdsbehov –
bare se på de store kuttkravene i Tromsø kommune. Velferdsprofitørene må stoppes. Kampen mot
forskjells-Norge handler også om å jobbe mot diskriminering, og for et samfunn med åpenhet for
mangfold. En åpnere og mer human flyktningpolitikk er noe jeg vil fortsette å arbeide for. Erfaringa
mi fra Krisesenteret vil jeg også ta med. Vi som samfunn kan gjøre mye mer for mennesker som lever
med vold i nære relasjoner, og for å forebygge vold.
-Rødt Troms ser det som viktig å styrke Nord-Norge i de kommende Stortingsdebattene, og Hanne vil
være en god talskvinne for landsdelen, legger Frode Bygdnes til.
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Lista for Rødt Troms:

1. Hanne Stenvaag, 1971, Tromsø
2. Ole Andreas Myhrer Smith, 2000, RU
3. May Tove Pryneid, 1988, Målselv
4. Kjell Erland Pedersen, 1947, Tjeldsund
5. Marthe Kristine Opheim, 1987, Senja
6. Frode Bygdnes, 1952, Harstad
7. Kristina Williamson, 2001, RU
8. Tore J. Haugen, 1985, Målselv
9. Anne Marith Rasmussen, 1971,
10. Ingeborg Kjellberg, 1997, Tromsø
11. Berit Nymo, 1984, Målselv
12. Jens Ingvald Olsen, 1952, Tromsø
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