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Bystyret protesterte i går 
på utsendelsen av Nathan 
og hans familie. 

Geir Jetmundsen 
Steffen Opheim
nyhet@ba.no

Politikerne i Bergen vedtok en ut-
talelse der de protesterer mot ut-
sendelsen.

– Nathan er født i Bergen og er 
en fullverdig bergenser. En utsen-
delse er et brudd på utlendings-
loven, sier Ragnhild Stolt Nilsen 
(H).

Nathans far, Afsaw Eshete, har 

hele tiden 
vært klar på 
at det har 
vært uaktuelt 
å reise tilba-
ke til Etiopia. 

Han er op-
posisjonell til 
det sittende 
regimet og 
frykter tortur 
og forfølgelse ved retur.

Utviklingsminister Heikki 
Holmås (SV) sier følgende når han 
hører om vedtaket.

– Det er klart at regjeringen 
merker seg engasjementet, sier 
han.

Støtte fra Bystyret

Nathan-saken: Utviklingsminister Heikki Holmås (SV) besøkte Etiopia

Heikki Holmås leg-
ger ikke skjul på 
at han mener det 
samme om Nathan-
saken som før han 
gikk inn i regjerin-
gen. Men han vil 
ikke si det høyt. 
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Den ferske utviklingsministeren  
Heikki Holmås (SV) besøkte i går 
Bergen for å snakke om sitt besøk 
i Etiopia og Tanzania i forrige uke.

I den anledning var det naturlig 
å spørre bergenseren om Nathan-
saken. Nathans far har vært oppo-
sisjonell til dagens styre i Etiopia, 
og karakteriserer selv en retur 
som «selvmord». Likefullt er det 
vedtatt at familien må ut av Norge 
innen i morgen.

– Et autoritært styre
– Etter ditt besøk i Etiopia, mener 
du at opposisjonelle kan returnere 
til landet uten å ha noe å frykte?

– La det være sagt med en 
gang. Etiopia er et autoritært 
styre. Det er bare én representant 

fra de opposisjonell i parlamen-
tet og flere pressefolk har måttet 
flykte fra landet. Det er ingen tvil 
om at mange opposisjonelle vil 
løper en risk ved å returnere, sier 
Holmås. 

Må stole på vurderinger
– Halvparten av de som søker be-
skyttelse i Norge får opphold, men 
norske myndigheter regner med 
at de som får avslag, ikke trenger 
beskyttelse og trygt kan sendes 
hjem til Etiopia. Disse vurderin-

gene må jeg sette min lit til, jeg 
kan ikke gå inn i enkeltsaker, sier 
Holmås til BA. 

Mener det samme
Heikki Holmås har tidligere gått 
høyt på banen, talt sin egen regje-
ring midt imot, og uttalt at Nathan 
og andre barn i samme situasjon 
bør få bli. Det var derimot før han 
gikk inn i regjeringen som utvi-
klingsminister. Nå henviser han 
flittig til justisminister Grete Fare-
mo (Ap) eller SV-leder Audun Lys-

bakken når BA bringer den beten-
te saken på banen. 

– Har du forandret mening i 
Nathan-saken etter at du ble mi-
nister?

– Nei, overhodet ikke. Jeg var 
klokkeklar før, og mener akkurat 
det samme nå. Jeg er SV-er og jeg 
står selvsagt bak de klokkeklare 
vedtakene partiet har i denne sa-
ken. Men nå er jeg utviklingsmi-
nister og min jobb er å sørge for 
at menneskerettighetene i Etiopia 
blir bedre, sier Holmås. 

– OppOsisjOnelle 
risikerer tOrtur

FØRSTEREIS SOM MINISTER: For første gang siden Heikki Holmås ble utviklingsminister, besøkte han sin hjemby i går. – Det er et forbasket privilegium og en enorm 
tillitserklæring å kunne få lov å jobbe for en rettferdig fordeling og for å få ned klimagassutslippene, sier han om utviklingsminister-jobben.  FOTO: STEFFEN OPHEIM
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