
Kaffebar uten barnestol
Synes ikke det gjør noe!! Vi er for
bortskjemt med å få med barne-
vogner inn på cafeer ellers, så jeg
synes ikke det er et stort pro-
blem at en liten bedrift setter
ned foten å sier nei. Vognene er
da konstruert til å stå ute!!!!!

Hilde S. 

Synes det er helt fantastiskt at
det finnes plasser man kan gå
uten å få ørene tutet fulle av
lyder som minner om dyr i pinsel
og synet av medbragt kaffemelk
i jur som kuer ville missunt heng-
ende i friluft! Det er så mange
andre plasser småbarnsmødrene
kan dra med seg barnevogner
større enn minibusser og ta opp
x antall kvadrat i flere timer. Et fri-
sted i hverdagen :)

Torill B. 

Dette liker jeg :)
Thom A. 

Bare bra at ikke det ligges til
rette for kvinner og barn. De har
ikke noe der å gjøre likevel.
Savner en kafe vor bare mann og
sånt kan gå. Sånn er det hjem-
me.

Aalap A. 

Nei Ærlig talt. I den Cafen er ikke
barn velkommen. Jeg kommer
ikke til å sette mine bein der. Det
må være folk som er sjalusi på de
som er heldig å få barn. Den
cafen kommer ikke til å ha
dørene lenge oppe

Silje 

Hmmm. lure på om han der
Aalap e en muslim??? skjønne
vel kanskje ikke at det har faktisk
ikke me kvinnfolk å barn å gjøre.
for en fjott!!!!

Line H.

Av Tone Kolaas, fylkeskultursjef
Lillehammer, Oppland fylkeskom-
mune

I Honningsvåg arrangerer de en av
landets fineste festivaler; Nordkapp
Filmfestival. Som besøkende til
festivalen har jeg hatt gleden av et
imponerende program hvor nord-
norske og internasjonale filmska-
pere satte hverandre stemne og ser-
verte gode filmopplevelser av beste
sort. 

I tillegg til godt program bød fes-
tivalen på en gjestfrihet som jeg
ikke har opplevd på noen annen
festival; stor eller liten. Den sterke
kulturen lokalt, den berørende

naturen, det tydelige eierskapet
som byen har til festivalen, den
høye kvaliteten på programmet og
det oversiktlige formatet, gjør at
festivalen skiller seg positivt ut i
den norske festivalfloraen. 

Som tidligere festivalsjef og nå
fylkeskultursjef i et fylke som sat-
ser på film og festivaler mener jeg
at jeg har en viss bakgrunn for å
uttale meg: Sjelden har jeg vært på
en festival som på en slik måte
evner å få frem det beste lokalt,
utnytte regionens kompetanse og
muligheter, produsere et ualminne-
lig godt program og samtidig lage
et format som omfavner alle festi-
valens gjester. 

Derfor tusen takk for gode film-
opplevelser, takk til filmskaper
Knut Erik Jensen og skuespiller
Gørild Mauseth som er viktige res-
surspersoner for festivalen, takk til
Den danske filmskolen og til sam-
arbeidspartner Capalbio Short Film
Festival i Italia, takk til alle film-
skaperne som deltok med filmer, til
styret og til produsent Tore Fosse
som var høyt og lavt og over det
hele. Men først og fremst takk til
Honningsvåg og til festivalens fri-
villige medarbeidere og venner
som byr sine gjester på en av lan-
dets fineste filmfestivaler.

Av Bjørg Masternes,
Valgkampleder Porsanger Ap

Det var med stor glede jeg kunne
våkne opp til en fortsatt rød-grønn
regjering tirsdag morgen.

Dere velgere i Porsanger har
virkelig bidratt til at resultatet ble
slik. De rød-grønne fikk over 50
% av stemmene, Arbeiderpartiet
alene fikk 42% oppslutning her.
Det viser at dere har vært fornøyd
med den sittende regjering og
ønsker at de fortsatt skal styre lan-
det. Det har de rød-grønne bevist
gjennom 4 år, og særlig da finans-
krisa kom. 

Porsanger, som resten av
Finnmark, er opptatt av trygghet
og fellesskap, ikke gambling av
noe art.

På vegne av Porsanger Ap vil
jeg takke alle dere som har tatt i
mot oss på husbesøk, kommet
med gode innspill, gitt ris og ros,
deltatt i friske diskusjoner, møtt
oss på stand, laget vaffelrøre, kokt
kaffe og delt ut roser og valgma-
teriell. Ikke minst vil jeg takke
våre «motstandere» for at tonen i
valgkampen har vært god. Dette
borger for godt samarbeid videre.

Av Jan Henrik Fredriksen, stor-
tingsrepresentant FrP

Jeg vil med dette takke alle som
stemte FrP ved valget! Takk til
alle dere som maktet å stå opp-
reist i den stormen og hetsen som
de rødgrønne mobiliserte mot
FrP.

Takk til dere alle, som ser at
deler av Finnmark blør med fra-
flytting, arbeidsledighet, mang-
lende etablering av næringsliv,
dårlige veier, manglende bevilg-
ninger, unødvendig formueskatt

og arveavgifter og en evig krang-
el om våre arealer.

Takk til dere,- som bidro til at
Fremskrittspartiet gjorde det beste
valget i Historien i Finnmark og
at vi i dag både er representert på
Stortinget og sametinget. Valget
er gjort! Jeg sier: Lenge leve val-
get!  Om to år er det kommune og
fylkesvalg i Finnmark. Da skal vi
sammen få på plass et valg som
gir oss den første ordføreren fra
FrP i Finnmark.

Takk, til dere alle!

Av Jarl Hellesvik, Hammerfest

Stortingsvalget og sametingsval-
get er nå avviklet. 

Jeg vil her gjøre en liten betrakt-
ning rundt  Frp sin oppslutning i
disse valgene, knyttet opp imot
Frp sin samepolitikk.

Frp er som kjent imot at de som
er av samisk avstamming, skal til-
deles særskilte rettigheter. Frp er
for at finnmarksloven fjernes og at
Sametinget nedlegges.

I Stortingsvalget viser oppslut-
ningen om Frp, at i Finnmark er
minst 8278 personer (22,2% av de
som stemte), blant annet for at
Sametinget blir nedlagt eller gir
blaffen i om det nedlegges.

Oppslutningen om Frp viser at i
Karasjok er det minst 171 perso-
ner (12,2% av de som stemte), og

i Kautokeino er det minst 183 per-
soner  (13,8% av de som stemte)
som er for å nedlegge Sametinget
eller gir blaffen i om det blir ned-
lagt.

De som kan delta i sametings-
valget må være av samisk avstam-
ming og innmeldt i samemanntal-
let. Oppslutningen om Frp i sam-
etingsvalget er derfor særdeles
interessant.

Frp fikk her 451 stemmer
(7,5% oppslutning). De stilte ikke
liste i to av de syv valgkretsene.
Dette førte til at  Frp fikk inn 3
mandater på Sametinget.

I valgkrets 2 (Karasjok,
Kautokeino og Porsanger) fikk
Frp 130 stemmer (4,5%) og var i
nærheten av et mandat også der.

Valgresultatet i sametingsval-
get forteller derfor at det blant de

som står i samemanntallet, er
minst 451 personer som er for at
Sametinget nedlegges eller gir
blaffen i om det blir nedlagt.

Stortingsvalget og sametings-
valget har synliggjort for alle at en
betydelig del av velgerne med
samisk avstamming, er sterkt imot
den samepolitikken som er blitt
ført av Sametinget og de norske
myndighetene de senere årene.
Om nevnte organer vil ta hensyn
til dette signalet, gjenstår å se.

Og det vil bli interessant å følge
med i om Frp sine tre innvalgte
representanter på Sametinget vil
makte å gjøre noe med det manda-
tet de er blitt tildelt av velgerne,
eller om de bare blir sittende å
kose seg ved Sametingets kjøtt-
gryter....

Frp og samepolitikk

Jan-Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant (Frp)

Takk til dere alle
som stemte FrP

Takk Porsanger!Produsent Tore Fosse og resten av arrangørene av Nordkapp Filmfestival får en stor takk fra artikkelforfatteren.

Eventyrlige
Nordkapp Filmfestival!

Festivalen bød på en gjestfrihet som jeg
ikke har opplevd på noen annen festival.
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Fire nye år gir det rødgrønne regjeringspro-
sjektet en unik mulighet til å sette historiske
spor. Dette er for viktig til skusle bort på
intern krangel. Det er nemlig ingen grunn til å
tro at de to store borgerlige partiene vil gi
regjeringen drahjelp i form av samarbeidska-
os ved neste korsvei. Høyre og Frp har lært av
sine tabber, og har nå fire år på seg til neste
valg. Dagsavisen

For viktig for krangel
Det største nederlaget for New Labour er
mangel på politiske resultater. Et av de mest
ambisiøse reformprosjektene var fornyelse av
den britiske velferdsstaten. De mest optimis-
tiske håpet at middelklassen ville begynne å
betale sin skatt med glede når folk så hvor
mye de fikk igjen. I stedet øker utgiftene til
helse og skole uten at kvaliteten blir hevet.

Aftenposten

Resultatene uteble
Nord-Norges solide bidrag til Arbeiderpartiets
seier på vegne av koalisjonen må betales. Det
er rett og slett tid for flere fra Nord-Norge inn
i regjeringen. Verdiskapningen i Norge beve-
ger seg nordover og ut mot våre store hava-
realer. Det er simpelthen klokt at flere med
kompetanse og erfaring fra kysten og
Nordområdene inntar viktige politiske posi-
sjoner. H K Amundsen, Nordlys

Flere kloke fra nord


