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LENKE:  Alberte Bekkhus (til høgre) og Liva Strand Bogen har lenka seg 
saman og vil kjempe for det dei trur på: ein rein fjord.

 ● Ungdommar vil få 
politikarane til å endre 
meining. Dei må forstå at 
Førdefjorden ikkje er ein 
søppelplass.

Over 200 ungdommar frå 
heile landet er i bygda Vevring, 
like ved Førdefjorden. Dei 
er med på sommarleiren til 
organisasjonen Natur og 
Ungdom.  Dei unge blir lenka 
fast i kvarandre. Denne gongen 
er det berre øving. Men 
protesten kan bli verkeleg. 

Selskapet Nordic Mining vil 
hente ut mineralet rutil frå 
fjellet i Sogn og Fjordane. 
Så vil dei dumpe restane frå 
gruvedrifta i Førdefjorden. 

Det vil ikkje ungdommane 
godta. Dei vil at fisk og sjødyr 
skal få leve i fred. Lokale 
politikarar er ueinige. Fylket 
treng jobbane frå gruva, seier 
dei. Regjeringa har sagt ja til 
gruvedrifta. Men saka er ikkje 
avgjord. Den er blitt anka.

Dei som er gamle nok til 
å stemme, veit veldig godt 
kva dei skal gjere. Dei grøne 
partia må få meir musklar. 
Over heile landet, meiner dei.
– Hadde vi ikkje trudd det var 
håp, så hadde vi ikkje vore 
her, seier 21 år gamle Sigrid 
E. Høeg.

Karin Flølo
karin@klartale.no

I lenker for fjorden

Les meir på side 2

Berre fire av ti 
innvandrarar 
stemde i valet 
for to år sidan.

 » Kven skal eg stemme på 
denne gongen? Det er eit 
spørsmål mange stiller seg no 
før lokalvalet.  
 
Dette valet handlar om å 
påverke der du bur. Det 
er kortare veg til makta 
i kommunestyret enn til 
regjeringa. Og ordningar i valet 
gjer at du sjølv kan få fram 
personar du vil ha med.  
 
Folk i lokalmiljøet ditt er ofte 
tydelege på kva dei meiner om 
ulike saker som er viktige for 
deg. Snakk med politikarar der 
du bur og les partiprogram. Ta 
lokale valtestar og les avisene i 
kommunen.  
 
Bruk stemmeretten din, og 
stem på det du trur på. Hugs 
valdagen 14. september.
Godt val!

Redaksjonssjef Gøril Huse
goril@klartale.no

Stem på det du 
trur på

KLART & KORT MEINER:
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Ser Noreg frå utsida
 ● Anjum Ahmad frå 

Pakistan føler ho ser Noreg 
gjennom eit vindauge. Men 
stemmeretten gjer at ho 
kjenner seg litt meir norsk.

– Det kjennast bra å skulle 
stemme. Eg føler at eg blir 
med i det norske samfunnet, 
seier Anjum Ahmad til Klar 
Tale. Ho flytta frå Pakistan til 
Noreg for fire år sidan, og skal 
stemme for første gong i Noreg 
14. september. 

Ved førre kommuneval stemde 
fire av ti innvandrarar. Berre 
tre av ti av dei utanlandske 
statsborgarane stemde, ifølgje 
Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er viktig for landet at 
alle stemmer. Korleis kan vi 
elles velje dei rette til å styre? I 
Pakistan er mange skuffa over 
politikarane og stemmer ikkje. 
Men det er ikkje bra. Dersom 
du ikkje stemmer, kan du ikkje 
velje dei som kan endre ting, 
seier Ahmad.

Sonen hennar Isah på tre år 
klatrar opp på klatrestativet 
på Røa i Oslo. Så slepp han 
seg ned sklia med ein fornøgd 
latter. Han er fødd i Noreg og 
går i barnehage. 
– Isah gjer at Noreg er eit 
viktigare land for meg. Han 
skal vekse opp her og få 
venner her. Eg har budd heile 

oppveksten og ungdomstida 
mi i Pakistan, og berre fire år 
i Noreg. Men eg kjenner meg 
meir involvert på grunn av han.

Ho har ingen norske venner 
og kjenner seg ofte aleine. 
Hennar største ønske no er å 
få seg ein jobb. 
– Nokre gonger føler eg at 
eg må oppleve Noreg på eiga 
hand. Eg er gift og bur hos ein 
familie. Så eg må ta omsyn til 
meiningane og reglane deira 
frå kulturen vår. Det er som 
om eg ser Noreg gjennom eit 
vindauge, seier Ahmad.

Cathrine Kahrs
cathrine@klartale.no

STEMMER: Sonen Isah gjer at Anjum Ahmad føler seg meir med i det norske samfunnet. Ho stemmer for første 
gong i høst.
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Slik stemmer du
Ta med legitimasjon som 

bankkort, førarkort eller pass 
til vallokalet. Ta med valkortet 
du har fått i posten. Du kan 
også stemme utan det. 

Gå inn i eit ledig avlukke 
og lukk gardina. Her ligg 
setlane til alle partia som 
stiller til val i din kommune 
og til fylkestinget. Du tek to 
stemmesetlar i ulike fargar. 
Éin til partiet du vil stemme 
på til kommunestyret og éin til 
fylkestinget. 

Brett saman setlane med 
partinamnet inn. Gå til ein 
valfunksjonær og få begge 
setlane stempla. Så kan du 
legge dei i urna.

Du kan også endre på 
setelen om du vil gi ekstra 
støtte til nokon: 

Vil du å stemme ekstra på 
ein person i partiet? Set eit 
kryss i boksen før namnet til 
politikaren. Då har personen 
større sjanse til å bli valt. Dette 
blir kalla å «kumulere».

Har du valt eit parti, 
men synest ein eller fleire 
kandidatar frå eit anna parti 
også gjer ein god jobb? Då 
kan du gi desse kandidatane 
ei personstemme. Det blir 
også kalla ein «slengar». Du 
skriv namnet på kandidaten 
i eit eige felt nedst på 
stemmesetelen. 

Nokre parti vil sikre at dei 
som står øvst på lista deira får 
personstemmer. Då har dei 
sett namna deira i feit skrift. 
Desse kandidatane er sikra 
ekstra personstemme frå alle 
som stemmer på partiet.

Valordboka

Førehands-stemme: 
Du kan stemme før valdagen. 
Då tek du med pass, bankkort 
eller førarkort. Så går du til det 
lokalet der du kan stemme på 
førehand i valkrinsen din.

Kandidat: Det er ein 
politikar som stiller til val. 

Liste: Her står alle namna 
på kandidatane. Listene ser du 
på stemmesetlane. 

Listetopp: Politikarane som 
står øvst på stemmesetelen. 

Det er desse politikarane 
som partia helst vil ha inn i 
kommunestyret eller bystyret. 

Stemmerett: Norske 
statsborgarar som har blitt 
eller fyller 18 år i løpet av 2015, 
kan stemme. Når det er val 
på kommunestyre, kan også 
ein del utlendingar stemme. 
Dei må ha budd i Noreg dei 
siste tre åra før valdagen. I 20 
kommunar får også ungdom 
frå 16 år lov til å stemme.

Manntal: Det er lista over 
dei som har rett til å stemme i 
kommunen. 

Stemme-setel: Det er 
papiret med det partiet eller 
den lista du vil stemme på.

Urne: Valurna er ei kasse 
som stemmesetlane blir lagde i 
når veljaren har valt parti.

Val-avlukke: Dette er 
båsen med gardin der du går 
for å stemme. 

Valdag: Alle vallokale er 
opne for stemming måndag 
14. september.

Valkort: Eit kort du 
får i posten omtrent 
ein månad før 
valdagen. 

Val-lokale: 
På valkortet 
står det kvar 
vallokalet 
ditt er.

 ● Vi forklarer orda 
du møter når du skal 
stemme 14. september.



ARBEID

Stemmer for jobbane sine
 ● Folk på Svalbard har 

jobba med kol i over hundre 
år. I 2016 kan det ta slutt.

Ein halv kilometer inn i fjellet 
i Adventdalen er ein av dei 
norske kolgruvene framleis i 
drift. Men det spørs kor lenge 
det varar. 
– Vi har blitt vane med kriser. 
Men no er det alvor, seier 
Svein Jonny Albrigtsen til Klar 
Tale. Albrigtsen er tryggleiks-
inspektør i Gruve 7, og er nett 
ferdig med dagens skift i gruva.

100 menneske i gruveselskapet 
Store Norske har mista jobben 
allereie. Selskapet måtte be 
staten om lån. Det er dårlege 
prisar på kol i verda. Koldrift 

er heller ikkje bra for miljøet. 
Men på Svalbard har dei henta 
ut kol sidan 1899. 

Det er staten som eig selskapet 
og samtidig lagar reglar for 
koldrifta. Men det er folk i 
Longyearbyen som må jobbe 
for å finne nye arbeidsplassar. 
– Vi må satse på reiseliv og 
forsking. Men det er også 
viktig å ha ein industri. Og 
det jobbar vi med, seier 
leiaren i lokalstyret Christin 
Kristoffersen. 

Arbeidsplassar og miljø blir 
viktige tema i valet. Folk som 
jobbar med reiseliv, gjer seg 
klare for ein ny kvardag.
– Politikarane vil ha dobbelt 

så mange som jobbar med 
turisme innan 2025. No kjem 
det omtrent 50.000 turistar 
i året til Svalbard. For å få 
fleire må vi drive meir med 
nærturisme og få til meir 
turisme i mørketida, seier 
reiselivsjef Ronny Brunvoll.

Espen Rotevatn er leiar for 
Miljøpartiet De Grønne på 
Svalbard. Han seier at akkurat 
turisme og trafikk med 
snøscooter blir viktige saker 
for dei i valkampen. Rotevatn 
meiner at flytrafikken er ein 
stor klimatrussel for Svalbard.

Gøril Huse
goril@klartale.no

ALVOR: – Det er alvor no, seier Svein Jonny Albrigtsen i Gruve 7. Framtida til kullarbeidarane på Svalbard er i fare.
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4Ansvarleg redaktør: Kristin S. Bratlie
Kontakt oss: melding@klartale.no

Nyhenda er omsette  
frå lettlest-avisa Klar Tale.


