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Kirsti Bergstø (SV): – Venstre svikter
fjordene våre
SV ber om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og
Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø er skuffet over at Venstre ikke klarte å stoppe sjødeponi-planene i
i Naustdal og Kvalsund. Nå håper partiet å få Stortinget med seg på et endelig nei til deponi.
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Nessebyværingen Kirsti Bergstø leder et SV i fremgang i partileder Audun
Lysbakkens sykefravær.
Den fungerende lederen fra Nesseby ledet partiets landsstyre i helgen. Metoo og
kampen mot seksuell trakassering var det store temaet. Men Bergstø trakk også fram
sjødeponi i Repparfjorden og oljeutvinning i Barentshavet i sin tale.
Elvestuen møter kraftig motstand på første dag
Før helgen kom SV med et representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars
Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson,
Freddy André Øvstegård, Gina Barstad og Arne Nævra. De ber om en ny behandling
av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund.

– SV har foreslått at det skal tas en ny vurdering av bruk av dumping til sjøs. Vi er
utrolig skuffet over at Venstre svikter fjordene vårer, og at de heller brukes som
avfallsplass enn til matfat, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø føler at regjeringen kun vil hente ressurser ut av Finnmark og Nord-Norge. Blant annet
skal mineraler hentes ut fra Kvalsund kommune, og fjorden benyttes som deponi.
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– Kampen står nå
Den fungerende SV-lederen fra Finnmark er klar på at Stortinget bør be regjeringen
foreta en ny behandling av spørsmålet om å etablere sjødeponi i Førdefjorden og
Repparfjorden.
– Det er nå kampen om Repparfjorden og Førdefjorden står, og det er nå man må
hindre at verdifulle fjorder blir brukt til avfallsplass og ikke til matfat. Selv om det
positivt at man i framtiden får en ny vurdering av bruk av sjødeponi, sier den
vikarierende partilederen.

Ikke en råvareleverandør
Kirsti Bergstø mener at både miljøet og Finnmark er de store taperne i den nye
regjeringserklæringen. Finnmark blir ifølge henne sett på som en råvareleverandør.

– Regjeringen ser i stor grad på nord som et sted man skal hente ressurser ut ifra.
Man skal hente ut fisken og sende den vekk. Man skal hente ut mineraler, og man
skal hente ut olja. Finnmark skal ikke være en råvareleverandør. Finnmark skal jo
være et sted ressursene vi har i fylket og landsdelen kommer befolkningen til gode,
sier politikeren fra Nesseby.

Audun Lysbakken er sykemeldt, og i hans sykefravær er det Kirsti Bergstø fra Nesseby som fungerer
som leder i partiet. Et parti som har opplevd framgang den siste tiden.
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– Skammekrok
Den fungerende SV-lederen trakk også fram i sin tale at politiske partier har et ekstra
ansvar for å sikre at de er trygge møteplasser, og der har mange partier sviktet,
mener Bergstø. Det melder NTB.
– Kvinnfolk skal bli tatt på alvor, ikke på rumpa, sa Bergstø – som takket alle som har
fortalt sine historier og ellers deltatt i metoo-kampanjen.
– Dette har flyttet seksuell trakassering ut av sin egen mørke skammekrok og inn i
dagslys og på dagsordenen. Dette gir oss en mulighet til å ta et oppgjør mot seksuell
trakassering. Det skal vi ta, slo Bergstø fast ifølge NTB.

