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ESPEN (20) ER PÅ VEI inn i voksenlivet. Samtidig er han sterkt funksjonshemmet, og mangler verbalt språk. 
Derfor tok det så lang tid før mamma og pappa oppdaget at han ble utsatt for vold på den kommunale 
avlastningen. Fylket fulgte opp med å nekte Espen ekstra skoleår på videregående, som han lovmessig har 
rett til, fordi de ville spare penger. Alle sviktet de Espen – både byråkrater og politikere – i kommunen, fylket 
og i staten. Men Kita Eilertsen sviktet ikke. Som journalist fulgte hun opp – helt til myndighetene innrømmet feil, 
og lot ham få skoleplassen tilbake. Kitas avissaker endret et liv! Bunnløs fortvilelse ble endret til lykke – læring 
og utvikling.
I dag velger de fleste av oss internett når vi skal holde oss oppdatert. Tilgangen til nasjonale og internasjonale 
kanaler er stor, og mange velger de samme kanalene når de skal annonsere sine varer og tjenester. Det har 
sikkert gode grunner, og er ikke noe man skal ha dårlig samvittighet for.

MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK bidrar du til at lokalavisene fortsatt skal ha en sterk posisjon i våre 
lokalsamfunn. Lokalavisene er ikke blitt mindre viktig, selv om formidlingen skjer på internett. Tvert imot: 
Fortsatt trenger vi noen som følger med for oss – dersom noen i vårt eget lokalmiljø blir utsatt for urett. Sånt 
kan ikke de internasjonale aktørene gjøre, men Kita kan – fordi hun bor her vi bor.

DA DET OFFENTLIGE NORGE SVIKTET ESPEN, VAR 
DET JOURNALISTEN KITA SOM VAR OMBUDSMANN – 

OG FIKK ENDRET EN GROV URETT

HER BOR VI

I Alta finner vi Nord-Europas største samling av helleristninger 
og hellemalerier som ble laget for ca 7.000 til 2.000 år siden. 
Den første bergkunsten, Pippisteinen, ble oppdaget i Alta på 
1950-tallet. Helleristningen på steinen er en menneskefigur 
som ligner på Pippi Langstrømpe og derav navnet. Helt frem 
til ut på 2000 -tallet er det gjort funn i kommunen. Bergkunst-
en ble laget av jeger- og fangstfolk i området. Bergkunsten i 
Alta ble i 1985 oppført på UNESCOs verdensarvliste. UNESCO 
trekker fram at bergkunsten er et enestående vitnesbyrd om 
livets aspekter, omgivelsene og aktivitetene til jakt- og 
samler-samfunna i Arktis i forhistorisk tid.


