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Grete Alise Nilima
Monsen var lei av å
krangle med politi-
kerne på Facebook.
Hun meldte seg hel-
ler inn i Venstre.

Pensjonisten Grete Alise Nilima
Monsen er en av mange kvinner
som har et voldsomt engasjement,
men som inntil nylig bare har
brukt det under kaffebesøk eller på
Facebook. For en stund siden satt
hun hjemme foran PC-en og disku-
terte med en gjeng politikere.

– Jeg satt på Facebook da jeg kom
over noe Arnt Ivar (Pedersen)
hadde skrevet. Jeg gikk da inn og sa
min mening, og dermed var debat-
ten i gang, med både Arnt Ivar og
Trine (Noodt), og etter hvert Tor
Bjørnar (Henriksen). Det ble en dis-
kusjon med 20-30 tilbakemelding-
er, ler Nilima Monsen.

Kvensaken avgjorde
Diskusjonen på nett gikk på flere
temaer, deriblant kvenspørsmålet.
Et tema Grete Alise som leder i Alta
Qvænforening er brennende opp-
tatt av.

– Det er kvensaken som gjorde at
jeg bestemte meg for å melde meg
inn i politikken, og da partiet
Venstre, sier 54-åringen, som er en
av mange kvinner som har deltatt
på politikerskolen i regi av det
kvinnelige politikernettverket i
Alta.

Politikerskolen verdifull
Onsdag ble del to av politikersko-
len arrangert i Kunnskapsparken i
Alta, hvor det var omlag 30 opp-
møtte. Et av temaene var media.
Hvordan media jobber og hvordan
politikerne bør opptre i møte med
journalister. Rut Olsen fra
Kystpartiet holdt blant annet et
innlegg om hvordan hun har opp-
levd å være i medias søkelys
gjennom sine år i politikken. 

– Selv om jeg allerede hadde
meldt meg inn i Venstre før politi-
kerskolen, har skolen gjort meg
enda tryggere på at jeg har gjort et

riktig valg med å melde meg til
politisk arbeid. Dette med media
var spesielt nyttig, sier Nilima
Monsen.

Vil inn i kommunestyret
Hun har hatt sin yrkeskarriere i
Posten, hvor hun også var et offent-
lig fjes.

– Men det var helt ufarlig. Som poli-
tiker blir du fritt vilt og meningene
dine blir eksponert offentlig. Det
kan føles skremmende, men ikke
skremmende nok til at jeg vil la
være å engasjere meg, sier politi-
kerspiren.

– Kunne du tenke deg en plass i
kommunestyret fra neste valg?

– Ja, det hadde vært spennende,

men det er jo
lang vei dit.

– Tror du at ditt
engasjement vil
utgjøre en for-
skjell?

– Ja. Ellers
hadde det ikke
vært noen vits i
å bli med. Slik
kvensaken står,
er det bedre å gå
inn og gjøre noe
selv, fremfor at
man skal stole
på at andre gjør
det. Jeg liker å
gjøre ting sjøl. 

Brillehuset Alta
Apotekgården • Markveien 14 • Alta sentrum

KONTORDAG
Øksfjord

• Øksfjord Helsesenter tirsdag 30/11Timebestilling
for syns-

undersøkelse
på tlf.

78 43 70 60

ALTAPO
STEN

TOK SATS: Grete Alise Nilima Monsen har tatt steget ut i politikkens verden. I går deltok hun på politikerskolen som hun mener har vært svært nyttig. (Foto: Hanne Larsen)
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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)       
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Rut Olsen fra Kystpartiet for-
talte om syv år med media
som følgesvenn. På godt og
vondt. 

Olsen er ensom høne i Kystpartiets
kurv, noe som har gjort henne til en
fremtredende figur også i medi-
ebildet. Under politikerskolen ons-
dag ga hun etablerte og kom-
mende politikersøstre et innblikk i
hvordan dette har fortonet seg. 

Journalistene «hjelper» deg
Rut fortalte om stort sett gode erfa-
ringer med media, og hun beroli-
get kvinnene med at dersom man
uttaler seg litt krøkkete, så trår
journalistene til med hjelp.

– De er jo interessert i å finne ut
hva jeg mener, og ikke å sette
masse dårlige formuleringer på
trykk. Så om du ikke er verdens
beste til å formulere deg, trenger
du ikke være redd for at dette kom-
mer ordrett i avisa, sa Olsen.

Ikke så smarte likevel
Hun fortalte at da hun første gang
entret kommunestyret i Alta, var
det med et skrekkslagent blikk på
talerstolen. «Dit skal jeg aldri»,

tenkte hun, samtidig som hun var
nesegrus av fryktsom beundring
for erfarne mannlige politikere
som Geir Ove Bakken, Torfinn
Reginiussen og Ole Simonsen.

– Men etter hvert syntes jeg nå
ikke det var så fornuftig alt de kom
med. Selv om de var erfarne, sa Rut
til latter fra salen.

Misforståelse om Hitler
Når det gjaldt forholdet til media,
mente Rut at hun som politiker må
tåle å bli sett i kortene.

– Det er deres jobb, fastslo Olsen,
som sa at hennes forhold til jour-
nalistene hadde blitt tryggere med
årene.

– Det er ikke slik at man drar på kaf-
febesøk til hverandre, men man
blir jo kjent med dem.

Olsen la til at hun sjelden har opp-
levd å bli direkte feiltolket. Bortsett
fra en gang da hun hadde blitt full-
stendig misforstått av en NRK-
journalist, som hadde skrevet at
hun mente at man som politiker

må tåle å bli sammenlignet med
Hitler.

– Det hadde jeg aldri verken sagt
eller ment. Det er noe verken vi
politikere eller andre skal tåle,
påpeker hun.

Olsen fikk forøvrig skryt fra sin
politiske motstander, og politiker-
venninne i nettverket, Hanne
Rosenberg (Ap).

– Du er en tøff kvinne som må stå
alene i et parti utelukkende bestå-
ende av menn, slo Rosenberg fast.
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– Blir vant til mediekjøret

DREVEN DAME: Rut Olsen har blitt vant til
mediekjøret etter syv år i Kystpartiet. –
Journalistene gjør bare jobben sin, sa hun
under politikerskolen i Kunnskapsparken i
går kveld. (Foto: Hanne Larsen)

Av Hanne Larsen

hanne@altaposten.no
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Nye kvinner skal ikke
slippes alene ut i den
skumle politikerverden.
Fra neste år innføres
mentorordning.

Det kom frem under politikersko-
len i kunnskapsparken onsdag
kveld. Her fortalte Monica Nielsen
(Ap) og Anita Håkegård Pedersen
(SV) om den nye mentorordninga,
som ventes på plass innen neste år.

– Meningen er at nye politiker-
kvinner skal kunne ha en person å
rådføre seg med, lese gjennom
leserinnlegg og til å hjelpe seg med
å bygge allianser og nettverk. Dette
er noe vi selv savnet da vi begynte i
politikken, sa Nielsen til de 30
fremmøtte kvinnene, som syntes

dette var en svært god ide.

Kan bli flinkere
Prosjektgruppa Utstillingsvindu
for kvinner i lokalpolitikken er
tverrpolitisk, og Nielsen og
Håkegård Pedersen understreket
at kvinnefellesskapet i gruppa
overvinner de politiske motset-
ningene. 

– Vi føler et helt annet samhold
etter at prosjektet er satt i gang,
mente Nielsen, mens Hege Foss
Westgaard (SV) mente at samhol-
det kunne bli enda bedre.

– Man kan bli enda flinkere til å
komme bort og snakke med hver-
andre under møter, påpekte hun.

Må bli bedre å snakke
Kommunikasjon og taleteknikk
var et annet tema, og til å skolere
seg hadde panelet hentet inn fersk
personalsjef i Alta kommune,
Robin Rasmussen. Etter foredraget

til Rasmussen spurte Håkegård
Pedersen kvinnene om dette var
noe de kunne tenke seg å lære mer
om, og det var det.

– Dermed er det bestemt at vi skal
ha en ny samling i politikerskolen
etter jul, hvor temaet er nettopp
kommunikasjon og taleteknikk,
konkluderte Håkegård Pedersen.

Solveig Andersen i Krf påpekte
under møtet at kvinner må bli flin-
kere til å argumentere på bak-
grunn av saklige fakta, og ikke spil-
le så mye på følelser. Dette fikk nik-
kende gehør fra de andre. 

Støtter ferskingene

GIR RÅD: Erfarne Monica Nielsen (Ap)
snakker med en av nykommerne under
politikerskolen. Neste år skal det etableres
mentorordninger. (Foto: Hanne Larsen)Av Hanne Larsen

hanne@altaposten.no


