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Interpellasjon fra KrF v/Elisabeth Aukrust, V v/Wenche Steen, Ap v/Kjell MaartmannMoe, SV v/Anita Malmer Solli, MDG v/Hans Rugset og R v/Stein Stugu: Mottak av
flyktinger fra leirene i Hellas

Forslag til vedtak:
Bærum kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn det vi gjør i den
nåværende situasjon, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Begrunnelse:
Bærum kommune ber om at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i
europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Vi ber om at
statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en felles europeisk løsning på
flyktningsituasjonen på de greske øyene.
Bærum ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas.
Bærum har kompetanse på bosetting også av mindreårige som kan og bør utnyttes i nåværende
situasjon.
Det bor i dag over 20 000 mennesker i flyktningeleiren i Moria i Hellas, en leir som var bygget for
3000. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i
ordets rette forstand.
Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det meste: helsehjelp,
skikkelig mat, klær, bolig, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. De beskriver
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også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det
har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små
til å miste lysten til å leve.
Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa
hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem er helt uakseptabelt.
Dette er ikke Norge verdig.
Dette handler om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider.
Tilleggsbegrunnelse fra Kr.F og V:
Dette er en utenrikspolitisk situasjon, som Regjeringen og Stortinget må ta stllling til, og som krever
en europeisk løsning, aller helst som del av et felles europeisk initiativ. Slik situasjonen er nå vet vi
at det er svært liten sannsynlighet for at det vil bli noen felles beslutning om dette i EU, fordi noen
av medlemslandene neppe vil gå med på det. En gruppe på ca 10 EU land går nå foran som gode
eksempler og vil hente ut et visst antall barn, enslige mindreårige og evnt barnefamilier fra Moria
leiren.
Vi har forståelse for at endel partier fremhever at dette kan gi feil signaler til eventuelle nye
flyktninger og sier nei til å hente ut flyktninger fra Moria leiren av innvandringsbegrensende hensyn,
men vi synes likevel at det er riktig å støtte en anmodning om at også Norge kan ta imot noen
flyktninger fra Moria leiren, fordi de humanitære hensyn veier tyngre. Vi har lenge sett en krevende
situasjon for barna i Moria leiren, og den forverres stadig. Vi registrerer at også våre tidligere
statsråder, Bondevik og Dørum, anmoder regjeringen om å ta imot enslige mindreårige flyktninger
fra leirene i Hellas. Det er IMDI som eventuelt må anmode Bærum kommune å ta imot flere
flyktninger på regjeringens beslutning. Grunnet få flyktningeankomster bosatte Bærum kommune
færre flyktninger og familiegjenforente i fjor enn det vi ble anmodet om, og det samme ser ut til å
skje også i år. Vi mener at vi har kapasitet til å bosette flere flyktninger enn det vi gjør i den
nåværende situasjonen, og vil være positive til en eventuell tilleggsanmodning fra IMDI.
Interpellasjonen har som hensikt å sende signaler fra Bærum kommune om at vi kan og har
mulighet til å ta imot flere. Vi støtter signalene som gis, men slutter oss til regjeringens håndtering
av utfordringer og tar til etterretning hvis det skulle komme noen ytterligere anmodning fra IMDI.

