BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

TILLEGGSINNKALLING

11.09.2020

KOMMUNESTYRET
Onsdag 23.09.2020 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 23.09.2020 kl. 18:00 i Fjernmøte via Microsoft
Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi
forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost
tone.halvorsen@baerum.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnummer
098/20

Sakstittel
Interpellasjon fra Hans Rugset (MDG), Wenche Steen (V),
Elisabeth Aukrust (KrF), Kjell Maartmann-Moe (Ap), Anita
M. Solli (SV), Stein Stugu (R), Ragnar Molland (Sp): Bærum
må ta imot 50 flyktninger fra Moria

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær
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Politisk saksnr.

Kommunestyret

23.09.2020

098/20

Interpellasjon fra Hans Rugset (MDG), Wenche Steen (V), Elisabeth Aukrust (KrF), Kjell
Maartmann-Moe (Ap), Anita M. Solli (SV), Stein Stugu (R), Ragnar Molland (Sp):
Bærum må ta imot 50 flyktninger fra Moria

Forslag til vedtak:
Bærum kommune ber IMDI om å få ta imot 50 flyktninger som en konsekvens av den eskalerte
krisesituasjonen i Morialeiren i Hellas etter storbrannen 8. september. Tallet skal være uavhengig av
tidligere vedtak i kommunen og skal ikke trekkes fra ved de neste års vedtak.

SAKEN I KORTE TREKK
Som en følge av EUs flyktningavtale med Tyrkia fra 2016, har mange flyktninger og migranter måttet
bli værende på øya Lesvos i Hellas. De har levd under boforhold Leger uten grenser omtaler som
“en humanitær krise”*. Forholdene har de siste månedene blitt enda mer helsefarlig på grunn av
utbrudd av covid-19**.
Leiren var opprinnelig beregnet for 3000, men har huset så mye som mellom 12 000 og 20 000
mennesker. Europas største flyktningleir har en majoritet av folk på flukt fra krig fra Afghanistan og
Syria. Rundt ⅓ av flyktningene er barn og EUs flyktningkommissær har bedt EU-landene om å ta et
særlig ansvar for disse.****
8. september brøt det ut en svært omfattende brann i leiren, som sendte beboerne ut på en ny flukt
fra deres midlertidige hjem. Så godt som hele leiren er brent ned til grunnen og alle er henvist til å
bo på gata. Behovet for hjelp er akutt og stort. Brannen brøt ut som en følge av konflikt rundt et
nylig innført karantenetiltak for hele leiren.**

3
Det har lenge vært lagt press fra befolkningen på regjeringen om å ta større ansvar for Moria og
særskilt om å evakuere barna fra leiren. Tidligere i år ble det vedtatt å evakuere et ubestemt antall
barn etter at minst 8 andre land i Europa hadde gjort det samme. Samme dag som brannutbruddet
annonserte statsministeren at 50 asylsøkere skal hentes og trekkes fra kvoten på 3000
kvoteflyktninger Norge allerede har vedtatt å ta imot.*****
Partiene bak interpellasjonen mener at vi som kommune alene kan ta imot 50 personer og at Norge
nasjonalt bør ta imot minst ti ganger så mange, altså 500. Sentralt i FNs Menneskerettserklæring er
retten til å søke asyl. Vi sier nei til fryktretorikken rundt migrasjon i Norge og vil vise solidaritet med
folk i en akutt krisesituasjon.

Kilder:
*https://legerutengrenser.no/land/hellas
**https://www.aftenposten.no/verden/i/86wlaW/moria-leiren-oedelagt-i-brann-en-varsletkatastrofe
***https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kRaJwA/historiene-fra-marerittnatten-slik-flyktet-de-fraflammene-i-moria
****https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/moria-barna-hvem-er-de-og-hva-handlerstriden-om-1.1718598
*****https://www.nrk.no/norge/regjeringen-henter-asylsokere-fra-moria-leiren-til-norge1.15152925

