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Mandag, 22.06.09

Pressemelding

Siste sjanse:

-Meld dere inn nå!
Det er nå få dager igjen for etternølere til å melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Siste frist er 30.
juni. Leder i Porsanger sameforening, May-Ann Aikio Nilsen oppfordrer alle som enda ikke har gjort det
til å registrere seg snarest.
«Den som vil delta i årets sametingsvalg må forte seg. Det er viktig at så mange Porsangværinger som
mulig registrerer seg i manntallet. Helt siden Sametinget ble opprettet i 1989 på bakgrunn av Altasaken,
har det drevet et viktig arbeid som har bidratt til å styrke samefolkets stilling og kultur. Ikke stå på
sidelinjen, bli med å påvirke Sametingets arbeid!» Oppfordringen fra den nyvalgte lederen i den snart 100
år gamle lokalforeningen går til alle potensielle sametingsvelgere.
Foreningen vil bidra til at så mange som mulig av kommunens innbyggere registrerer seg i Sametingets
valgmanntall, og medlemmer vil i tiden som gjenstår legge ut innmeldingsskjemaer på aktuelle steder i
kommunen. Vi er også behjelpelige dersom noen velgere har spørsmål om valget, og henviser også til
Sametinget for mer hjelp. Innmeldingsskjemaer kan fås via Sametinget, som for øvrig også har en
utmerket nettside (www.sametinget.no) hvorfra innmeldingsskjemaer kan skrives ut direkte.
Porsanger sameforening er spesielt opptatt av at flest mulig førstegangsvelgere melder seg inn. Og leder
May-Ann Aikio Nilsen oppfordrer alle som kjenner førstegangsvelgere til å hjelpe disse til å melde seg
inn. «Når førstegangsvelgere melder seg inn legger det grunnlag for et livslangt forhold til Sametingets
arbeid. Sametinget har kommet for å bli, og det er viktig at så mange som mulig deltar i valget.» sier
May-Ann Aikio Nilsen. Hun legger til at viktige saker som FEFO og Smith-utvalgets innstilling om
kystsamenes rettigheter behandles av Sametinget, og de som ikke deltar i valget har heller ikke mulighet
til å påvirke Sametingets behandling av disse sakene.
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Kontakt PSS: Leder: May-Ann Aikio Nilsen, tlf: 92 46 74 89
Nestleder: Per Somby, tlf: 41 29 48 57, Sekretær: Ulf K. Eriksen, epost: ulfke@yahoo.no
Direkte link til innmeldingsskjema for Sametingets valgmanntall:
http://www.sametinget.no/artikkel.aspx?MId1=1&AId=2563&back=1&MId2=1707

