
Derfor er det viktig at du 
stemmer grønt!
De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode 
liv uten at vi ødelegger for andre. 

Norge står ved et veiskille, der langsiktig trygghet, 
frihet og velferd for alle står på spill. Vi er nødt 
til å ta et oppgjør med målet om å hele tiden 
produsere mer for å kjøpe og så kaste mer. De 
Grønne sier nei til den rådende politikkens rovdrift 
på mennesker og miljø.

De Grønne vil ha et Norge der unge ikke blir syke 
av prestasjonsjag og kjøpepress. Vi vil ha levende 
lokalsamfunn der færre er ensomme og vi har 
mer tid til venner og familie. Ungene skal kunne 
leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. Vi 
skal fortsatt kunne gå tur i gammel skog og fiske i 
fjorden. Dyra i havet skal ikke kveles av plast. Vi vil 
skape et Norge som kjemper mot klimaendringer, 
som bidrar til at færre drives på flukt og sikrer gode 
liv også for dem som kommer etter oss.

Det skal være enklest og billigst å velge 
miljøvennlig, uansett hvor du bor. Vi lover å støtte 
alle folkene med ideer og pågangsmot til å skape 
nye grønne arbeidsplasser. 

Vi vil gi byen og bygdene tilbake til menneskene
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Kriss er viserektor ved UiT og en sentral og 
engasjert samfunnsaktør i Nord-Norge. Hun har 
doktorgrad i marine økosystemer og erfaring fra en 
rekke styreverv. 
I tillegg til å være en førsteklasses formidler, har 
Kriss en sjelden gjennomføringskraft. Hun har 
en solid faglig bakgrunn, men har gjennom sitt 
virke også vist at hun har innovatørens blikk for 
samfunnsutvikling og verdiskaping. 
Regionen trenger en grønn politiker med blikk 
for sammenhengen mellom verdiskaping, 
samfunnsutvikling og miljø!

2. Frode Elias Lindahl
Frode er lokallagsleder i MDG Alta og en 
partiveteran av de sjeldne og har vært aktiv i MDG 
i mange år. 
Han stilte på kommuneliste allerede i 2003 og i 
2011 var han førstekandidat. I dag er Frode fast 
representant for MDG både i hovedutvalg og 
kommunestyret i Alta. 
Her nyter han stor respekt for sitt grundige 
politiske håndverk - langt utenfor sitt eget parti. 
Frode har også sørget for store og små gjennomslag 
for miljøet. 
Troms og Finnmark trenger Frodes kapasitet, 
strategiske evne og tålmodig jobbing for en 
grønnere verden!



URFOLK OG nasjonale 
MINORITETER
Staten Norge er tuftet på områdene til to folk, det 
norske og det samiske. Samisk kultur har derfor 
en viktig plass både i norsk kulturarv og i vår egen 
samtid. 

Norge har klare forpliktelser til å ivareta den 
samiske befolkningens rettigheter, inkludert retten 
til selvbestemmelse. Også i dag er kunnskapen 
om samisk historie, språk og kultur begrenset i 
store deler av den norske befolkningen, og samer 
opplever fremdeles diskriminering.

Språklig mangfold
Det språklige mangfoldet i Norge er en viktig 
kulturell verdi og ressurs som må ivaretas og 
dyrkes. 

De Grønne vil la språkmangfoldet synes og høres i 
hverdagen og utnytte mulighetene det gir. Brukere 
av regions- og minoritetsspråkene samisk, kvensk, 
skandoromani og romanes må få styrket sine 
rettigheter. 

Sørsamisk og lulesamisk, samt samisk i 
kystområdene, trenger et særskilt løft i 
samepolitiske spørsmål.

Språk og Kultur på 
NORDKALOTTEN

• Øke bruken av samisk og kvensk i det offentlige 
rom

• Sikre videre drift av de nye kvenske språksentrene 
i Vadsø, Porsanger og Kvænangen, samt å styrke 
kvenske og norskfinske institusjoner

• Styrke bruken av samiske språk, blant annet ved 
økt støttet til oversettelse av litteratur og film, 
spesielt rettet mot barn og unge

• Opprette stimuleringsordninger for å få opp 
antallet kvenske, norskfinske og samiske kunst- 
og kulturproduksjoner rettet mot barn og unge

• Sikre forutsigbar og likeverdig finansiering 
av organisasjoner, foreninger og festivaler 
som mottar fast driftstilskudd fra de to 
fylkeskommunene i dag.

• Sikre at alle fylkeskommunale tjenester skal 
kunne tilby informasjon og veiledning på samiske 
språk og kvensk.  

• Sørge for at alle barn skal kunne lære seg 
sitt morsmål, og at foreldrenes innsats som 
språkforbilder blir anerkjent.

• Jobbe for at flere velger samisk, kvensk og 
finsk på videregående, og finne tiltak som øker 
rekruttering og fagenes status. 

• Sørge for at utdanningsløpet fremmer elevens 
flerspråklighet og flerspråklige kompetanse. 

• Styrke bibliotekene som inkluderende og 
flerspråklige møteplasser 

• Sørge for gode tjenester for minoritetsspråklige 
elever

Det historiske, språklige og kulturelle mangfoldet 
er en styrke og en særegenhet for Troms og 
Finnmark. Vi har et særlig ansvar for samisk og 
kvensk språk og kultur, og at disse skal være en 
naturlig del av hele kulturfeltet.  

Begrepet mangfold skal både omfavne det 
historiske og møter med nye kulturer. Vår region 
har alltid vært avhengig av en tilflytting, og vi vil 
jobbe for god integrering av tilflyttere fra innland 
og utland.

De Grønne vil:


