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Fana: UP pågrep en etterlyst mann 
i 20-årene ved Fagernes Yachtklubb 
i 1500-tiden i går. Personen ble satt i 
fengslig forvaring, men politiet vil ikke 
si hvorfor mannen ble pågrepet.

Årstad: To personer ble skadet i en 
arbeidsulykke på Landås i går. En 
av dem skal ha falt seks meter da 
en betongplate falt ned. Arbeidstil-
synet ble varslet etter ulykken.

Nathan-saken:  Barneministeren vil ha rausere politikk

– Asylbarn som har 
vært lenger enn tre 
år i Norge, bør få 
opphold.

SENTRUM

Dag Bjørndal
dag.bjorndal@ba.no

Det sier barneminister Audun Lys-
bakken (SV) til BA. 

– For gale
– Jeg har fulgt BAs dekning av Nat-
han-saken, og denne problemstil-
lingen bekymrer meg, selv om den 
er kjent, sier han.

Han vil ikke kommentere saken 
til Nathan spesielt, men sier gene-
relt:

– Det er for gale at barn blir ven-
tende i årevis på en avgjørelse. 
Det finnes en grense, og for barn 
er et år eller tre lang tid, sier bar-
neministeren til BA. 

Han sier at barn ikke må lide 
for voksnes valg om å komme til 
Norge.

– Barna må gå foran de voksne 
i innvandringsdebatten. De har 
behov for stabilitet og trygghet, 
sier han.

Fornuftig UDI
Derfor slår han fast at barn som 
har vært her i mer enn tre år, må 
få bli. 

Søndag avslørte Dagsrevyen 
at Utlendingsdirektoratet (UDI) 
har bedt regjeringen om å endre 
praksisen i forhold til asylbarna.

Justisdepartementet sier tvert 
nei til at hensynet til barn skal 
telle mer i utvisningssaker.

– Hva sier barneministeren til 
det?

– Jeg synes UDI virker fornuftig 
i denne saken. SV vil også myke 
opp behandlingen av asylbarna.  

Mjøs Persen viktig
– Du sitter selv i regjeringen. Er 
asylpolitikken noe som spiller 
inn når dere vurderer regjerings-
spørsmålet?

– SV er alene om sine synspunk-
ter på dette i regjeringen. Det er 
åpent og godt kjent, sier Lysbak-
ken.

Han trekker frem leder i Arbei-
derpartiet i Bergen, Marte Mjøs 
Persen, som mandag gikk ut i BA 
med støtte til seks år gamle Nat-
han og de etiopiske foreldrene 
hans.

Rausere politikk
– Vi vil dra disse standpunktene 
inn i regjeringen. SV er avhen-
gig av bevegelse i de andre parti-
ene dersom vi skal få en rausere 
asylpolitikk. Derfor er Marte Mjøs 
Persens uttalelse viktig. Vi håper 
det dukker opp flere Ap-politikere 
som mener det samme som Per-
sen, sier Lysbakken.

Han tror tiden jobber for den 
politikken SV står for.

– Asylbarna har på mange må-
ter blitt borte i det offentlige ord-
skiftet. Jeg tror det norske folk er 
enig i at vi bør være rausere over-
for disse barna, sier Lysbakken.

VIL LA ASYLBARNA BLI I LANDET

I SENTRUM: Seks år gamle Nathan, her sammen med foreldrene, 
har skapt overskrifter i norske media den siste tiden. Familien fra 
Etiopia har fått sterk støtte fra mange hold. ARKIVFOTO

RAUSERE: Barneminister Audun Lysbakken vil ha en rausere politikk overfor asylbarna. Han mener barn                        som ikke har fått avgjort saken sin innen tre år bør få tilbud om opphold.  ARKIVFOTO: ARNE RISTESUND

»» I november i fjor skrev BA om 
lille Nathan fra Ytre Arna for 
første gang.  Han er seks år og 
har bodd i Norge hele sitt liv,. 

»» Norge har så langt ikke hatt 
mulighet til å returnere famili-
en til Etiopia. Dette endret seg 
imidlertid  i forrige uke da en 
ny utleveringsavtale ble klar.
Også en avtale med Eritrea 
skal være på trappene.

»» Til sammen 400 barn i 
samme situasjon venter på 
stortingsmeldingen «Barn på 
flukt» som kan endre reglene 
slik at de får bli.

FAKTA
Dette er saken

Samferdselsdepartementet vil avvikle ordningen med oblater på bilskil-
tene i løpet av året. Den teknologiske utviklingen har gjort ordningen 
overflødig. Nå har departementet bedt Vegdirektoratet sende ut for-
skriftsendringene på høring, med sikte på å kunne fjerne hele ordningen 
med kontrollmerker på bilskiltene i løpet av 2012. (ANB–NTB)

Kleppa vil fjerne oblatene
Det var den 18 år gamle Christer Lynglund som mistet livet i utfor-
kjøringen i Austevoll torsdag 2. februar. Den 20 år gamle føreren av 
bilen kom fra ulykken uten skader. Politiet tror at bilens last kan ha 
medvirket til ulykken. Bilen hadde tilhenger på slep, og på hengeren 
sto det en stor sandsekk som politiet tror kan ha forflyttet seg.

– Mistet kontroll over tilhenger

BA har stilt fem stortingspolitkere fra 
Hordaland tre spørsmål om hva de me-
ner om politikken overfor asylbarna. 

Her er spørsmålene vi stilte:
1. Mener du Norge fører en for 
restriktiv politikk overfor asyl-
barna?
2. Lysbakken mener at barn 
som vært mer enn tre år i 
Norge bør få opphold. Hva 
mener du?
3. Nathan (6) har bodd hele 
livet i Norge og aldri vært i 
Etiopia. Bør han og familien 
få bli?

Hilde 
Magnus-
son Lydvo, 
Ap:
1. – Nei, det gjør jeg ikke. 
Men jeg ser frem til at 
stortingsmeldingen om «Barn på flukt» og nytt 
lovverk kommer. Her vil mye bli avklart.
2. – Sier Lysbakken det? Generelt kan jeg si at jeg 

er skeptisk til å sette år på dette. Det kan jo være at barn som har vært 
her kortere kan ha gode grunner til å være her.
3. – Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker.

Gjermund Hagesæter, Frp:
1. – Nei, når vedtak fattes, 
blir alle forhold i en asyl-
søknad vurdert, også om en 
familie
har barn.
2. – Jeg er ikke er enig med 
Lysbakken. Man skal ikke 
premieres for å sabotere 

vedtak fattet av utlendingsforvaltningen.
3. – Nei, det burde ikke være noe 
problem for familien å tilpasse seg 
livet i Etiopia, hvor de har familie 
og venner, samt kjenner språk 
og kultur. Nathan på seks 
er i en meget tilpasnings-
dyktig alder, og vil neppe 
ha problemer i sitt «nye» 
hjemland. Det må tilføyes 
at Etiopia er et land med en 
mange tusen år gammel, 
relativt høyt utviklet kultur. 
Landet har for tiden har god 
økonomisk vekst.

Kjersti Toppe, 
Sp: 
1. – Ja, det synes jeg. Spesielt for de barna som 
har bodd i Norge lenge. 
2. – Jeg er enig med Lysbakken. Barn som har 
vært mer enn tre år i Norge, bør få opphold. Tre år 
er svært lenge for et barn. I utgangspunktet bør 
disse asylsakene behandles mye raskere. Klarer 
ikke staten det, bør man ta konsekvensen av det 

og gi opphold. 
3. – Jeg vil ikke uttale meg om enkeltsaker, men jeg vet at Nathan og 
hans familie har vært svært lenge i Norge. Derfor bør Nathan få bli. Hen-
synet til barnet bør veie tyngst.

Dette mener 
politikerne

Laila Dåvøy, KrF:
1. Ja, KrF mener vi må sette i 

verk spesielle tiltak overfor barn 
som har vært her lenge.

2. Det veldig positivt at Lysbak-
ken går ut med en slik holdning. 

Jeg er enig med ham.
3. Jeg kjenner ikke saken så 

godt, men han ville jo være en 
av dem som ville fått bli om 

Lysbakkens forslag hadde blitt 
vedtatt. 

Erna Solberg, 
Høyre:

1. Nei, dagens politikk gir be-
skyttelse til dem som trenger det.

2. Det er familiens beskyttelsesbehov 
som skal være avgjørende. En generell 
regel som dette vil innebære at vi åpner 
for fri innvandring for barnefamilier fra 

land hvor rask tvangsretur er vanskelig.
3. Det er opp til utlendingsmyndighetene 

å avgjøre, men dersom asylsøkere kan 
returnere til hjemlandet og være 

trygge der, skal de det.


