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TIL KAMP
for Yafet
Den forestående utsendinga av fem år gamle Yafet til Etiopia skaper harme i Bardu. Nå har
både sittende ordfører Arne Nysted og seks av hans forgjengere kastet seg inn i kampen.
For at Yafet og hans mor skal få bli i Bardu. I påvente av nye retningslinjer og stortingsmeldinga «Barn på flukt». Side 10
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... ere enhver tilladte

De som mener seg rammet av
urettmessig omtale i Nye Troms oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning å reise klage for
Pressens Faglige Utvalg, boks 46 Sentrum, 0101
Oslo, tlf 22 40 50 40, fax. 22 40 50 55.

Barns beste skal alltid være
et grunnleggende hensyn
Som politiker og medmenneske er vi opptatt av at Bardus
innbyggere ikke skal ha det
vondt. Et særlig ansvar har vi
som er tildelt myndighet overfor de som ikke selv kan hevde
sin rett - barna våre.
For en drøy måned siden, 26
januar, undertegnet Norge og
Etiopia en returavtale for
etiopiere som har fått endelig
avslag på sin asylsøknad. Den
nye avtalen tilbyr en kontantstøtte på kr 40 000,- for frivillig
retur. Fristen for dette er satt til
15 mars. Etter dette er det
tvangsutsendelser. Blant de
mange etiopiere i Norge er det

Odland og
Nordahl (Sp)
med skryt og
usannheter
Jon Øyvind Odland og
Irene Lange Nordahl,
begge Sp, har i en artikkel i
iTromsø kommet med skryt
og usannheter. Disse to
skriver at «samferdsel er en
av Sps store hjertesaker:
Siden vi kom inn i
Regjeringen har vi kjempet
for økt satsing på investeringer og vedlikehold av
det norske veinettet».
Denne satsingen kan man
vel si det samme som det
står om enkelte måneformørkelser: «Ikke synlig hos
oss». Når det gjelder Lange
Nordahl så må man nå
tenke på valgmateriellet
hun sendte ut før siste
stortingsvalg: «Kom hun på
Stortinget
skulle
hun
arbeide for Olavsvern og
Heimevernet». Hun kom
på Stortinget, men vi har
ikke hørt et pip fra henne
verken om Olavsvern eller
HV.
Nå er Olavsvern for salg.
Nå må hun gripe inn mens
hun ennå er på Stortinget, det er ikke sikkert om det
blir noen neste gang? En
stortingsrepresentant bør
vite at å bygge veier er enoppgave
for
Staten.
Gambling med liv og helse
kalles det når Høyre og FrP
holder sine valgløfter. Som
stortingsrepresentant og
med i regjeringen burde
disse to ha sørget for at
pengene som blir tatt fra
bileierne blir brukt på
veiene og ikke til alt annet!
Det måtte gå ved neste
stortingsvalg å ta dette opp
som ny valgkampsak, og
lett vinne fram. Fjern bomringene over alt - bruk
pengene fra bilholdet og litt
til fra rikdommene vi hører
om. Det vil det være mening i!
Roald Ferdinand
Pettersen, Ansnes

barn som har bodd i Norge
svært lenge og et stort antall er
født her. Det er tilfelle for en av
våre egne innbyggere, Yafet.
De fleste av oss har lest hans
mors historie om fengsling og
voldtekt i Etiopia, og om
hvordan hun flyktet til Norge
som gravid.
Her har hun bygd seg et liv
med Yafet, som er en ekte
bardudøl, godt integrert i
samfunnet. Han kjenner ikke
til morens hjemland, det eneste
han kjenner er bygda si i Bardu
og landet sitt, Norge. I
desember i fjor fikk de det
endelige avslaget på sin
asylsøknad. De går nå en høyst
usikker fremtid i møte.
Avtalen regjeringen har inngått med Etiopia, er den eneste
i sitt slag i Europa. Som stat er
Etiopia og regne som et
diktatur, og er ikke fremmed
for vold og grov tortur.
Regjeringen ønsker å være for-

Redaktør: Gjermund Nilssen
Daglig leder:
Gry Thorsteinsen

Nye Troms skal...

i denne perioden ønsker å ta
større hensyn til lengeboende
barn i Norge på humanitært
grunnlag.
Jeg vil også minne om barnekonvensjonen, som Norge
ratifiserte i 1993, der det blant
annet slås fast at barns beste
alltid skal være et grunnleggende hensyn. I denne
saken lever ikke norske
myndigheter opp til dette.
Jane Meyer
Nestleder Bardu Høyre

Lokaldemokrati, hva er det?
Ja man kan virkelig lure på det
etter å ha vært med på
folkemøteseansen med Statens
Vegvesen og Balsfjord kommune på N-botn samfunnshus
angående reguleringsplan for
N-botn sør. Maken til
arroganse og overkjøring skal
man lete lenge etter.
Emil Sjøtun stilte med selvlaget kart som viste hvordan
folk i N-botn ønsker at nye E6
og industriveien skal gå. Dette
for å bevare mesteparten av
Kvienjorda til fremtidige industriformål og at de som bor
der borte slipper den nye innfarts- og industriveien, «nesten
inn i stua si». Med enkle grep
flytter man rundkjøringa bort
til vekta og industrivegen
nærmere fjellet. Det ble da sagt
fra kommunen at det var
kommet nye skredkart som
viste at det var farlig å legge
veien for nære fjellet. «5000årsskred heter det», men industri kan legges dit, sier kommunen.
Vi vil ha rundkjøring ved
vekta og bevare shellkrysset,

dette for å lette innfarten til
sentrum. Vi er avhengig av
gjennomfarts-trafikken sier alle
næringsdrivende, og derfor en
lett tilgang til sentrum. Dette
ble kontant avvist av Statens
Vegvesen med at det blei for
trafikkfarlig med et kryss til
Shell. Vvi foreslo da rundkjøring der som automatisk får
ned farten og minsker faren for
ulykker, men nei, ikke tale om.
De skal i stedet flytte veien inn
på dyrkbar mark, opp i husdørene til folk som ikke blir
hørt, men direkte overkjørt av
stat og kommune. Hvor er
demokratiet???
Kommunens veitrase midt
over bløtområdet mot industriområdet og Roffa blir
heller ikke billig. Der må all
masse byttes ut, og de som bor
der sier at grunnvannet står
bare en halvmeter under marknivå.
Men uansett, det som haster
nå er å få industriveien på plass
så fort som mulig før Mack
flytter inn. Krysset har vi klart

menheng med at det ble gjort
en «politisk» feilprioritering av
veivedlikehold da Fv 854 mellom
Moen/Olsborg
og
Rundhaug kom foran Fv 87,
som mange mener er en
viktigere og mer trafikkert vei
enn Fv 854.
Dette blir muligens en fordel
for folk i den øvre del av kommunen, som kanskje velger å
kjøre en bedre Fv 854 og over
elva ved Haraldvollen istedenfor den humpede Fv 87. Og så
slipper man omveien om

- være en fri avis for lokale
nyheter, debatt og kommentar
- verne om vårt miljø- og naturgrunnlag
- ivareta lokalsamfunnets
interesser
- fremme vekst på det sosiale
og kulturelle området, og
verne om religiøse og
medmenneskelige verdier
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borte med vekta, og de første
200 metrene er ferdig asfaltert
på «gamle E6». Vi bygger da
videre veien som midlertidig
industrivei opp mot industriområdet. Er vi politikere
enig, kan vi ha oppstart til
sommeren på veien.
Åge Abrahamsen
- leder Balsfjord Frp.

Veier, bruer og veivedlikehold
For tiden er det en del att og
fram og hit og dit i samferdselspolitikken og debatten. Nye
vei- og bruprosjekter blir
lansert, og det er kommet ubekreftede meldinger om at det i
overskuelig framtid ikke blir
bygget bru over Målselva ved
Karlstad ved bruk av offentlige
midler. I samme melding går
det frem at det er gjort noen
omprioriteringer ang. bruprosjekter over Målselva. Bl.a. skal
brua - E6 - over elva heves, og
bru over elva ved Haraldvollen
prioriteres. Dette har sam-
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utsigbare og konsekvente i sin
asylpolitikk, at tvangsretur også
gjelder barnefamilier og enslige
mindreårige. Etter mitt skjønn
er det ingen fordeler ved dette.
Faktisk viser dette en regjering
som er blitt hardere overfor
barna, at hensynet til barns
beste i dag viker for de såkalte
innvandringsregulerende tiltakene.
Den varslede stortingsmeldingen «Barn på flukt» er forventet til sommeren. Det eneste forsvarlige nå er å stille alle
saker som handler om barn i
bero, til meldingen foreligger.
Jeg har stor tiltro til at
Ordføreren når frem til
myndighetene, til Statsministeren og Justisministeren, og at
det kreves ny behandling i
saken til Yafet og hans mor. Og
om saken ikke kan vurderes på
nytt må vi be om et
moratorium for ham. Det vil
være et viktig signal om at man

Parti- og næringspolitisk
uavhengig

Moen/Olsborg når man har
ærend til Bardufoss-området.
Denne prioriteringa må jo bli
et pluss for handelsstanden i
Bardufoss-området og et minus
for Finnsnes.
Det går også frem av den
ubekreftede meldingen at det
blir prioritert fast dekke på
veiene
i
Dividalen
og
Rostadalen foran disse bruprosjektene. Håper det er hold i
denne meldingen og ikke en
aprilspøk.
Ove Bergli
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POLITISK TYNGDE: Rahel Takele og sønnen Yafet får stadig flere støttespillere. Sittende ordfører Arne Nysted har Bardu formannskap i ryggen når han nå tar opp saken.
Gammelordførerne Ragnhild Movinkel, Bjarne Kollstrøm, Oddvar Bjørnsen, Paul Os, Reidar Kroken og Roald Linaker bringer saken direkte til statsministerens bord. (Arkivfoto)

Sju barduordførere
kjemper for Yafet
BARDU: Utsendelsen av Yafet fører nå til sterke reaksjoner både i
Bardu og utenfor. Sittende ordfører Arne Nysted følger nå opp saken
Yngve Foshaug

– Her har vi et regelverk som slår
feil ut, sier Nysted.

Da Nye Troms snakket med
barduordføreren i går var han
allerede i gang med å finne ut
hvem han skulle kontakte op-

for å forhindre tvangsutsendelse av femåringen som er født og oppvokst i Norge. Og får støtte fra seks tidligere barduordførere.

pover i systemet. Målet er å forhindre tvangsutsending av gutten.
Selv om Nysted tilhører det
største regjeringspartiet, mener
han at å ta opp denne saken ikke
er det samme som å opponere
mot regjeringa.
– Vår rolle som ombud for
folket er å ta hånd om våre innbyggere, og vi skal ta tak i saker
som angår folket, selv om det går
på tvers av regjeringa, sier han.
At det for tida jobbes med ei
stortingsmelding kalt «Barn på
flukt» mener Nysted er et klart
signal om at man på regjeringsnivå har sett at det nåværende
regelverket inneholder svakheter.
– Jeg skal jobbe for at Yafet og
hans mor skal få bli i landet, sier
Nysted.
Gammelordførere
Tidligere ordfører i Bardu,
Ragnhild Movinkel, har tatt initiativet til at en rekke gammelordførere skal sammen jobbe for
å gjøre det de kan for å påvirke.
De andre involverte er Bjarne
Kollstrøm, Oddvar Bjørnsen,
Paul Os, Reidar Kroken og
Roald Linaker.
Nå ønsker gammelordførerne
å sende et kraftig signal oppover
i systemet ved hjelp av sin politiske tyngde. Det jobbes nå med å

forfatte et brev til statsministeren
og justisministeren om nettopp
denne saken. Kollstrøm har det
praktiske ansvaret med å føre
penna i brevet som skal sendes til
landets lederskap i disse dager.
OMS-utvalget
Saken om Yafet og Rahel Takele
ble også diskutert i torsdagens
møte i utvalget for omsorg og
oppvekst (OMS). Jane Meyer
(H) fremmet forslag om å få til en
felles uttalelse fra utvalget om
saken. Selv om de fleste i utvalget
var enige i at det var viktig å ta
opp saken, så førte politiske
skillelinjer til at man ikke klarte å
bli enig om en felles tekst. Blant
annet Keth Bjørnsen (Ap) var
skeptisk til å kritisere regjeringa,
mens Trond Viggo Opdal (Ap)
ikke kjente til saken godt nok til
å ta stilling på stående fot. Ap/Sp
kommer derfor med sin uttalelse
separat fra Høyres uttalelse.
Begge er på trykk som leserinnlegg i dagens avis.
Om saken
Yafet er den femårige sønnen til
Rahel Takele, en asylsøker som
bor på Setermoen mottak. Rahel
var gravid da hun kom til landet
og Yafet ble født i Norge. Han
snakker flytende norsk og går i
norsk barnehage i Bardu. Rahels

hjemland, Etiopia, har Yafet aldri
vært i.
Familien fikk nylig det endelige
avslag på sin asylsøknad. Fra
midten av mars åpnes det for at
de kan tvangsutsendes fra landet.
Dette fordi Norge nylig undertegnet en returavtale med Etiopia
som muliggjør slike utsendelser.
Ifølge Rahel kan ikke sønnen
noen andre språk enn norsk, og
hun anser det som sannsynlig at
hun vil bli fengslet, eller verre,
hvis hun blir sendt til Etiopia.
Hun frykter at Yafet dermed skal
havne på gata i millionbyen
Addis Abeba.
Til sommeren kommer ei
stortingsmelding som tar for seg
problematikken om asylsøkende
barn som har tilbrakt hele eller
store deler av livet i Norge.
Mange antar at denne meldinga
vil føre til nye retningslinjer, slik
at familier i denne situasjonen
ikke blir sendt ut av landet
likevel.
Når du vil vite hva som
skjer rundt deg …
Les lokalavisa!
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