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Stjal på sykehjem
En tyv kom seg natt til torsdag inn på Rjukan sykehjem. Der tok han seg
inn på et rom og stjal penger. 

Side 2

Heavy
nyhet
Med hardrockbandet
Bellatoxic fra Rogaland
har Rjukan rockfestival
sikret seg nok en rocka
norsk godbit.

Side 4

Om Rjukan
i Sverige
Elever fra Rjukan barne-
skole var i Skåne for å
fortelle om verdensarven.

Side 8 og 9

RJUKANGUTT: Mahdi Hamadi (8) er en rjukangutt som alle andre gutter han kjenner. Men bare han må flytte ut av landet.

Skrev til Stoltenberg

Mahdi Hamadi (8) kjenner bare til et
land, og det er Norge. Han skjønner
ikke hvorfor akkurat han og de han
er glad i må flytte herifra.  Derfor
skrev han et brev til statsminister

Jens Stoltenberg. Han ville ha en
forklaring på hvorfor det er slik.
Forklaringen har så langt uteblitt.

Side 3

RA
- LOKALAVISA FOR TINN

Søker butikksjef
og butikkmedarbeidere

Finn-kode 33 77 49 34



Presset øker på regjeringen for
å endre kurs i behandlingen av
asylbarna. Det gleder Finn
Arild Bystrøm, leder i Tinn Ap.

Han registrerer at et grasrotopprør er i
ferd med å bre seg i Arbeiderpartiet. Tinn
Ap har vært en tydelig røst for en mer
human behandling av asylbarna
- Jeg støtter de AUF og Ap-lag rundt i

landet som vil ha en annen løsning for
asylbarna. Jeg er glad for den publisiteten
saken har fått den siste uka. Tinn SV og vi
har oppfordret regjeringen om å legge seg
på en annen kurs i disse sakene, sier Finn
Arild Bystrøm.

Årsmøte 
Årsmøtet i Tinn Ap i slutten av februar
oppfordret regjeringen til å la nåde gå for
rett i saken om Mahdi og de 400 andre
asylbarna i Norge. I vedtaket heter det
“Norge er, gjennom FNs barnekonven-

sjon, forpliktet til å sette barnas beste som
et grunnleggende hensyn i saker som
omhandler barn. Og Staten har et ansvar
for å se til at dette skjer. ”Til det beste for
et barn”, er ikke alltid like lett å definere,
men Tinn Ap mener at barn som har vært
i landet over tre år må betraktes som nor-
ske fra staten sin side. Norge må klare å
lage løsninger som gjør at asylsøkere slip-
per å vente i år på en avgjørelse.”

Forslag på fylkesårsmøtet 
- Om en uke er det fylkesårsmøte i
Telemark Arbeiderparti. Da vil vi fremme
et tilsvarende forslag. Vi vil ha fokus på
hva som er barns beste. Innvandrings-
politiske hensyn må ikke være altover-
skyggende i disse sakene. Jeg mener det
ikke er noen motsetning mellom å føre en
streng og rettferdig asylpolitikk og å
finne en løsning for denne gruppen med
barn og familier, mener  Bystrøm.

Mahdi (8) har et stort
ønske og det er at han
og familien kan få bli i
Norge. Denne uka
sendte han brev til
statsminister
Stoltenberg.

RA – Egil Stensrud

Familien Shabazi har så langt
ikke fått oppholdstillatelse her
i landet. De vant ikke fram i
lagmannsretten, men gir ikke
opp. Mens advokatene samler
nye bevis og vurderer en anke

til høyesterett, har sønnen
Mahdi bestemt seg for å ta
affære.
- Jeg har vært i Norge hele

tiden og er norsk. Her har jeg
mine beste venner og her er vi
trygge. Det er dette jeg vil for-
telle statsministeren. Han
bestemmer jo mye her i landet,
sier gutten som går i tredje
klasse på Rjukan barneskole.

- Hva er problemet? 
Det var etter en samtale med
pappa Hossein at han bestemte
seg for å skrive et brev til  Jens
Stoltenberg. Brevet ligger ute
på facebook

- Sønnen min var oppgitt og
spurte meg ”Hva er problemet?
Hvorfor kan vi ikke bli?”. Så
svarte jeg at myndigheter med
statsminister og regjering i
spissen ikke tillater det. Da
skal jeg skrive brev et brev til
statsministeren. Ja, så satte
han seg ved pcen og gjorde det.
Han er svært frustrert over at
vi voksne ikke kan ordne opp i
dette og har bare et ønske og
det er å få bli her i landet, sier
pappa.

- Urettferdig
I brevet går han rett på sak. 
”Hei. Dette er Mahdi. Jeg har

vært i Norge i syv og et halvt
år. Dette er urettferdig at vi
ikke kan bli i Norge. Iran er et
farlig land. Det har jeg sett på
nett. (..) Jeg har venner her. De
er de beste og jeg har en søster
som heter Donya. Henne er
den beste søsteren noensinne.
Jeg har en mormor her og en
onkel her. Jeg hører hjemme
her. Iran er et farlig land.
Derfor skal vi bli. Hvorfor kan
de andre bli? Det er urettfer-
dig! Hvordan klarer du å si at
de må kastes ut av landet? Kan
du forklare meg? ”

Billigere
i SFO
Kommunalsjef Gjertrud
Nysæter Lien foreslår at SFO-
prisen, som barnehageprisen,
skal graderes etter inntekt.
Etter at det ble slutt på
deltidsbetaling i SFO må alle
betale 1500 kroner per måned
(inkludert kost 150 kroner) for
å ha et barn der. Nysæter
Lien har registrert at det har
ført til at noen familier med
særlig lav inntekt ikke har
råd til å bruke ordningen.
Selv om familiene også har
barn i barnehage, og dermed
får søskenmoderasjon i SFO,
monner det ikke så mye når
de har lav inntekt og dermed
betaler lav barnehagesats.
Hun påpeker at Tinn kom-
mune fortsatt opererer med
lav betalingssats sammen-
lignet med andre, som
Notodden, der prisen er
2275 kroner for hel plass.
Men for at alle skal ha en
reell mulighet til SFO-plass,
vil hun nå gradere betalingen
fra 600 kroner til 1350 kroner
per måned, med 150 i kost i
tillegg.
Samtidig foreslår hun at
foreldre kan kjøpe ekstra
dager i SFO for 100 kroner
dagen.
Forslaget behandles i for-
mannskapet torsdag.

Bjørn
felt i Tokke
I går ble det skutt en bjørn i
Bessefjell-området i Tokke.
Det skjedde dagen etter at
Direktoratet for naturforvalt-
ning hadde gitt fellingstil-
latelse for bjørnen. Åtte jegere
fra Statens naturoppsyn fikk
jobben. De hadde fem dager
på seg til å spore opp dyret,
og midt på dagen i går felte
de en voksen hannbjørn.
Bjørnen tok flere sauer i
området i fjor høst og har
overvintret i området. Det var
Telemark Sau- og geitalslag
som søkte om fellingstilla-
telse, den gjaldt kun for Tokke
og Vinje. Bakgrunnen for tilla-
telsen er at kommunene lig-
ger langt vest for området
som er prioritert for bjørn,
opplyser seniorrådgiver Knut
Morten Vangen i DN til NRK
Telemark.
Sist gang en bjørn ble skutt i
Telemark var i Rauland, våren
1949. Det var også en hann-
bjørn. 

Støtte
til dirigent
Rjukan skolekorps har søkt
om 46 0000 kroner fra kom-
munen til dirigent. Korpset
startet i fjor som et prosjekt,
men er nå etablert med eget
styre. Korpset har vært en
suksess, med god oppslutning.
Kultursjef Marit Kvitne mener
at korpset bør få dirigent-
støtte på linje med Bøen
skules musikkorps, og
innstiller på det til kultur-
utvalget tirsdag.

Ber regjeringen snu

BREV: Mahdi Hamadi skjønner ikke hvorfor statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen ikke kan la han og familien få bli i Norge. Derfor skrev han et
brev til Stoltberg for å forklare sin versjon av saken.

PRESSER: Leder av Tinn Ap Finn Arild Bystrøm
ser at saken om asylbarna presser regjeringen.
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Sendte brev til 
statsministeren


