Ordføreren har ordet
Kjære leser!
Søndag 21. oktober er TV-AKSJONEN NRK 2012. Slagordet for årets aksjon er STÅ
OPP MOT URETT. Pengene fra årets TV-aksjon skal brukes til å avdekke og stanse
brudd på menneskerettigheter. Det er Amnesty International som har TV-aksjonen.
Amnesty International er en verdensomspennende og medlemsstyrt organisasjon. De
er politisk uavhengig og tar ikke i mot statlig støtte.
Amnesty drømmer om en verden der de grunnleggende menneskerettighetene
oppfylles for alle. De eksisterer for mennesker som på grunn av maktmisbruk lever i
ekstrem fattigdom, som blir fratatt sin rett til helsetilbud, skole eller tak over hodet,
som blir undertrykt, fengslet eller forfulgt.
Innsatsen nytter. “Når mennesker over hele verden går sammen om å sette flomlyset
på et overgrep, har vi kraft til å stoppe det. Vi vet vi har bidratt til å hindre tortur,
stanse henrettelser og gi beskyttelse til aktivister i fare. Vi vet at vi har lykkes i å få et
stort flertall av verdens stater på vår side i kampen mot dødsstraff, og vi vet at vi har
bidratt til å endre diskriminerende lover i mange land”, skriver Amnesty.
Rømskog har mål om å komme på lista blant de 10 beste kommunene i landet!
Kommunen har øket sitt bidrag med kr 5 pr innbygger, slik at vi gir kr 15 pr innbygger.
Vi ønsker å vise at det også for en liten kommune er mulig å mobilisere næringslivet.
På www.giverstatt.no finnes givermulighetene til næringslivet. Alle med postnummer
1950 blir registrert på Rømskog. Herved er oppfordringen gitt både til næringslivet og
alle oss andre.
Ta vel i mot bøssebærerne. Det er kommunestyret som er bøssebærere for Amnesty.
Så til en litt kjedelig sak. “Kommunesenteret” har den siste tiden blir utsatt for
forskjellig hærverk. Selv om skadeomfanget ikke er så stort, ønsker vi å innføre en
praksis der vi anmelder skadeverk på kommunens bygg og skader som skjer på
kommunens områder. Så dette vil bli anmeldt. Vi ønsker å forebygge alle former for
uønsket adferd mot mennesker og eiendom, og vil at kommunen skal kjennetegnes
av trygghet og trivsel.
I år var det andre gangen vi arrangerte barne og ungdomsfestival på Kurøen. Tusen
takk til fritidsklubben med Marianne i spissen som står bak arrangementet. Tusen
takk til alle som var med og gjorde denne festivalen mulig. Dere hadde fått til et
innholdsrikt og variert program, og spennende aktiviteter for små og store. Det er
masse jobb for at vi andre skal ha det gøy. Med strålende solskinn ble dette en
strålende folkefest!
Kan vi håpe på at dette blir en tradisjon?
Høsten er en flott årstid. Jeg vil oppfordre alle til å benytte seg av den flotte naturen
vi har til rekreasjon for kropp og sjel. God høst!
Kari Pettersen

