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Damene støtter opp
om hverandre tvers
over partigrensene,
der målet er å klatre
oppover til makten.

Det er nylig gått ut invitasjon til
alle kvinnelige listekandidater til
høstens lokalvalg, til en tverrpoli-
tisk samling.  Det er siste samling i
prosjektet «Utstillingsvindu for
kvinner i lokalpolitikken» før val-
get.

Politikerskole
Dit skal selvfølgelig Toril Evjen (H)
og Cicilie Kåsbøll (SV), som begge
er nokså ny i det politiske spillet, i
hvert fall på listene.

Begge har gått på politikerskolen i
regi av prosjektet. Vinterens møte
med Elin Ørjasæter ga inntrykk.
Dama som ikke var redd for å utta-
le seg, også om ting hun ikke
hadde greie på, og dermed risiker-
te å dumme seg ut. Hun ble riks-
synser.

Kåsbøll meldte seg på politiker-
skolen, og ble senere spurt om å
stå på SVs liste. Men førsteside-
uttalelsen vil hun ikke komme
med, selv om hun får tilbudet.

– Jeg har ikke trang til det, sier
hun og innrømmer at hun er redd
for å dumme seg ut. Hun støtter
seg til de gamle traverne i partiet
når noe skal sies på vegne av parti-
et.

Heller ikke Toril Evjen vil ha
avisoppslag og komme fram i
lyset som kjendispolitiker, selv
om hun har jobbet på bakrommet
hos Høyre i flere år.

– Men man vokser inn i det, sier
hun om politikerlivet hun har
kastet seg inn i.

Kommunen som organisasjon
Tema onsdag ettermiddag på
Høgskolen blir Alta kommune
som organisasjon.

– Mange har etterlyst informa-
sjon om hvordan kommunen er
organisert, hva er administrasjo-
nens oppgave, og hva er politiker-
nes rolle, sier Anita Håkegård
Pedersen, og forteller at også hun
lurte på mange slike ting da hun
var ny i politikken.

– Vi skal også snakke om tiden
frem mot valget, sier hun om
damene som både skal slåss mot
hverandre og støtte hverandre.
Pedersen håper også at de som er
«gamle i gamet» stiller og bidrar
med sin erfaring.

Listene, med totalt 237 personer,
har en kvinneandel på nesten 43
prosent, sammenlignet med for-
rige valgs knappe 41 prosent.

– Sammenligningsgrunnlaget

er litt endret ved at vi har ett nytt
parti som stiller liste, Samefolkets
parti, sier Pedersen.

Hun forteller også at der er flere
blant de 10 første, med 46 prosent
mot 40 prosent i 2007, og hun
mener det betyr at damer var mer
listefyll før. Nå er tre listetopper,
mot to før. Målet er å få mer enn
34 prosent kvinner inn i lokalpoli-
tikken, som i dag.

– Vi sleit for å få en kvinne på

topp i Ap, røper SV-politikeren om
den felles kvinnekampen.

– Kvinner tenker mer med hjer-
tet, sier Pedersen.

– Vi er så heldige å ha fått Eva
Borkenhagen som jobber som
prosessveileder i KS i dag. Hun har
tidligere vært ordfører i
Kvænangen, sier hun og lover at
etterpå skal de på Alfa å mingle og
stille seg ut.

Henrik Johannessen og Wiljam Johansen, sistnevnte fra Hammerfest, er her utenfor hytta ved
Nasvannet i Kåvdalen, ved Langfjorden. Båten foran var laget av helharde plater, som var lagt utpå et
skjellett.  Båten var ennå i bruk i år 1966-67. Bildet er innsendt av Sigrun Johansen.
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Kvinner på utstilling

POLITIKKEN ET BRA
UTSTILLINGSVINDU:

Prosjektet
«Utstillingsvindu for

kvinner i lokalpolitik-
ken» får kvinner til å

våge å være på
utstilling. Her Toril

Evjen som stiller for
Høyre, Monica

Nielsen for Ap, Cicilie
Kåsbøll og Anita

Håkegård Pedersen
for SV.
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