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Fersk torsk 
Fra fiskedisken. i skiver 59,90/kg

49 90
/kg 

Kassesalg 10 x 1,5 l
Coca Cola Drikker/Ringnes, 
et utvalg varianter, 7,93/liter

119,-+ pant

Kjøttpålegg
Grilstad, et utvalg varianter, 

100 g, 155,40-258,30/kg

-30%

Pinnekjøtt

Matmestern, røkt/urøkt, ca 1,2 kg

Alta Tlf. 78 43 77 11. 9-22 (9-20). Bossekop Tlf. 78 44 40 80. 9–22 (20).

Irene Pettersen er vant til
å få juling på fotballba-
nen. Politikkens arena
skremmer derfor ikke 28-
åringen

Irene Pettersen var et av flere unge
nye fjes som deltok på politikersko-
len i Kunnskapsparken i går.
Ettersom mange kvinner har
uttrykt redsel for å bli hengt ut i
pressen dersom de blir politisk
aktive, var et av teamene media.
Ingenting av det som ble sagt
skremte Pettersen. 

– Nei.  Jeg er vant til media fra
idretten, selv om man der mest
presenterer gladsaker. Likevel er
jeg ikke redd. Det som kommer må
man bare takle, mener den uredde
kvinnen.

Ta av silkehanskene
Keeper Pettersen har hatt mang en
mikrofon stukket opp i ansiktet i
løpet av sin fotballkarriere på Alta
IFs damelag.

– Journalistene skal liksom ta på
oss damer med silkehansker. Det er
totalt unødvendig, mener 28-
åringen, som under seansen i går
kveld fortalte om en gang hun
hadde gjort en skikkelig brøler på
banen. Etterpå kom en mannlig
journalist fra Altaposten forsiktig
bort til henne og nærmest hvisket:
«Du Irene; du skjønner at jeg må
snakke litt med deg nå?»

– Ha-ha. Det er jo helt tøvete at vi
skal være mer skjøre enn guttene,
fastslår hun.

Opptatt av kultur
Etter å ha deltatt på politikerskolen
og vært utsatt for et visst press fra
sin svigerinne Monica Nielsen
(Ap), tok hun i går kveld steget helt
ut og meldte seg inn i Alta

Arbeiderparti. Årsaken til at hun vil
være med i politikken, er at hun vil
være med å påvirke Alta-samfun-
net. 

– Kultur og idrett er det jeg er
mest opptatt av. I stedet for å disku-
tere tingene ved kjøkkenbordet vil
jeg nå heller være med å påvirke
der beslutningene tas, sier
Pettersen, som kun hadde én
betenkelighet med å kaste seg med
i politikken.

– Det er dette med tidsbruken.

– Ønsker du en plass i kommunesty-
ret, som din bror Ottar?

– Det har jeg ikke tatt stilling til
ennå. Først og fremst skal jeg delta
på medlemsmøtene, så må jeg gå
veien derfra. Jeg er jo helt fersk. 

– Våg å snakke deg frem
Anita Håkegård Pedersen (SV) leder
prosjektet Utstillingsvindu for
kvinner i lokalpolitikken. Hun er
glad for å høre uredde stemmer
som Irene Pettersens og Grete Alise
Nilima Monsens.

– Det er så flott at kvinner tør å
stikke seg frem og faktisk si rett ut
at de vil bidra. Jeg sier til kvinnene
at de ikke må stille seg bakerst i
køen og bare bli stemmekveg.
Guttene er mye flinkere til å si at de
vil være med og bidra. Der må vi
jenter bli tøffere, mener hun.

Håper på ti nye
Prosjektgruppas mål er 50 prosent
kvinner inn i kommunestyret fra
neste valg. I dag er andelen 34 pro-
sent. Håkegård Pedersen innser at
målet er hårete.

– Men vi er nødt å sette høye mål.
Hvis ikke vil det ta 80 år å nå 50/50.
Uansett er jeg veldig godt fornøyd
med politikerskolen. Vi har hatt
mange nye fjes, og særlig mange
unge, noe som er ekstra gledelig
ettersom de er fremtida.

– Hvor mange tror du melder seg
inn i politikken etter skolen?

– Hvis jeg sier ti er jeg kanskje
optimistisk, men det er heller ikke
usannsynlig. I tillegg kommer de
kvinnene som ikke har vært med
på politikerskolen, men som like-
vel har lyst til å bli med.

– Ja, for det er ikke for sent på noen
måte?

– Nei, overhodet ikke. Man treng-
er bare ringe noen av oss politikere
og be om råd til hvordan man mel-
der seg inn i et parti. 

(Redaksjonen anmerker: Journa-
list Hanne Larsen holdt et 15 minut-
ters innlegg på slutten av debatten
i går kveld. Det gikk på medias rolle
og forventning i forhold til politi-
kerne.)

Ber media ta av 
silkehanskene

Mest synlig
i Finnmark

De synligste fotgjengerne
finner vi i Finnmark og
Rogaland, melder Trygg
Trafikk. I Finnmark hadde
47,6 prosent av de 298 kon-
trollerte refleks, mens lands-
gjennomsnittet er 24 prosent. 

Kvinner er flinkere enn
menn. Det viser tellinger gjort
mellom 8. og 11. november i år. 

35 prosent av alle fotgjenger-
ulykker skjer i mørket. Kun 5
prosent av skadde fotgjengere
brukte refleks.

Når bilen bruker nærlys er
du synlig på 140 meter hold
med refleks. Uten refleks er du
synlig først på 25 meters hold.
Kjører bilen i 80 kilometer i
timen, tilsvarer det ett
sekund. 

Trygg Trafikk og Sparebank 1
Forsikring har tidligere
gjennomført en undersøkelse
som viser at 53 prosent har
opplevd å nesten kjøre på en
fotgjenger de ikke kunne se i
mørket.

Næringsmøte
i Kvænangen
29. november inviterer
Kvænangen kommune
næringsaktører, ansatte, inn-
byggere, grendeutvalg, politi-
kere og samarbeidspartnere
til et arbeidsseminar om
næringsstrategier i kommu-
nen. 

Seminaret kommer som en
følge av verddeprosjektet, og
på møtet vil oppfølging av til-
tak og prosjekt bli presentert.

– Vi har også valgt å utdype
utvalgte temaer som er aktu-
ell for Kvænangen kommune,
heter det i en pressemelding.

Seminaret vil holdes på
Flerbrukshuset i Kvænangen.
De oppmøte vil blant annet få
et innblikk i næringsstrategi-
ene til kommunen.

LYSER I MØRKET: Bildet er tatt under
Statens vegvesens refleksaksjon blant
ungdomsskoleelevene i fjor. (Arkivfoto)

Det er jo helt 
tøvete at vi skal
være mer skjøre
enn guttene.

Irene Pettersen

TØFF FERSKING: Irene Pettersen (midten) ber media ta av silkehanskene. – Vi jenter er like tøffe som guttene, mener -åringen som
etter politikerskolen meldte seg inn i Alta Ap. (Foto: Hanne Larsen)       

Av Hanne Larsen

hanne@altaposten.no


