Pressemeddelelse
Morten Siig Henriksen ny Folketingskandidat for SF i Syddjurs
SF’s unge nyvalgte medlem af byrådet i Syddjurs, Morten Siig Henriksen, tager en ny stor
udfordring op. ”Efter at Kirstine Bille trak sig som SF’s folketingskandidat i Djurs-kredsen har
vi været i gang med at finde en kandidat, som kunne løfte denne store opgave, og vi er
utroligt glade for, at Morten har valgt at tage denne udfordring op, og vi er sikre på, at han vil
blive en markant profil for SF og Djursland”, udtaler Jørgen Ringgaard, formand for SFSyddjurs.
”Jeg stiller op, fordi jeg er drevet af at lave politiske forandringer. Det var samme ønske, der
gav mig lyst til at være elevrådsformand i gymnasiet, tage del i ungerådet og nu
kommunalpolitik. Der skal skabes et mere socialt, lige og bæredygtigt Danmark”, siger
Morten Siig Henriksen.
Morten Siig Henriksen har allerede markeret sig som en stærk stemme for de unge på det
kommunalpolitiske plan. Denne kamp skal føres videre i Folketinget. ”I en tid, hvor
politikerne presser børn og unge hurtigere igennem uddannelsessystemet, så tror jeg, at der
er brug for nogen til at trække i den anden vej - nogen der ved, hvordan det føles. 60.000
børn lever i relativ fattigdom, hvoraf over 10.000 skyldes indførelsen af kontanthjælpsloftet.
Børn og unge bliver testet, målt og vejet i en grad, så mange bliver nervøse og føler sig
stressede, fordi de konstant er i konkurrence med hinanden. Vi har markante konsekvenser
af at “træde ved siden af” i uddannelsessystemet. Karakterer, fremdriftsreformen og
uddannelsesloftet gør min generation til den mest ulykkelige. Jeg vil kæmpe for færre krav
og mindre præstationskultur i uddannelsessystemet, større omfordeling og stærke
institutioner, der kan løfte folk, og en seriøs grøn omstilling til gavn for de mange,” slutter
Morten Siig Henriksen.

Det er samtidigt besluttet i SF-Østjyllands Storkreds, at der til næste folketingsvalg opstilles
en fællesliste for hele storkredsen med en kandidat fra hver partiforening. Rækkefølgen på
denne liste afgøres ved en urafstemning 15.-29. juni.
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