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Flyktninger



Flyktninger
• AP s landsmøte gikk for 10 måneder siden inn for å ta imot 

10 000  syriske flyktninger – dette over tre år
• I juni 2015  vedtok stortingsflertallet å ta imot 8 000 – også 

over 3 år
• I august oppfordret Siv Jensen kommunene til å si nei til 

bosetting av flyktninger
• I september gråt vi alle over 3 år gamle Alan, skylt i land, død 

på en gresk strand
• Innvandringskritiske Frp gikk i september på et stort 

valgnederlag
• I oktober nådde det store kaoset også oss
• I november var Storskog-panikken et faktum
• Frp steg sterkt på målingene
• Helga Pedersen Ap sa at Storskog-flyktninger måtte settes på 

et direktefly til Kabul
• I desember fikk Sylvi Listhaug ansvaret for hele det 

kompliserte politikkområdet
• For å bruke et gammelt uttrykk – ”nå bæres det staur” på 

Stortinget



Flyktninger



Flyktninger

Synspunkter?



Flyktninger. Norsk innsats. 

Storskog

• Russland som egentlig åpnet for 

flyktningestrømmen over Storskog. I 

Et område som tidligere var meget 

strengt bevoktet kunne man nå ta seg 

frem på sykkel ??



Flyktninger. Norsk innsats. 

Storskog

• Russland la egentlig til rette for flyktningestrømmen 

– men nekter nå å ta tilbake de som ikke har et visum 

som russland kan godkjenne. Uenighet om tolkning av 

tilbaketakingsavtalen. Børge brende mener at man har 

en god dialog med russerne – det ser ut som det betyr 

at Norge gir seg for politisk press – at man ikke tør 

utfordre russerne i denne sammenheng. 



• Russland må finne ut hva 

som veier tyngst, egne 

lover eller 

internasjonale 

konvensjoner.

• Store og mektige land, og 

særlig russland, har 

svakere tradisjon for å 

vektlegge 

internasjonale avtaler

• Derfor må en anta at det 

er store sjanser for at 

russland vil utvise dem 

som kom til landet på 

feilaktig grunnlag

• Beslutningsbyrden 

ligger hos Norge – selv 

om det ikke er Norge som 

bryter folkeretten ved å 

sende dem tilbake til 

russland



Flyktninger. Norsk innsats. 

Storskog

– Politiske partier som AP og Krf slår politisk mynt på den russiske 

svingdørpolitikken og sier at dette  burde vært avklart – synes 

roar Hagens tegning i VG forrige uke beskriver denne 

situasjonen.

– Helga Pedersen kom faktisk med en uttalelse om å sette 

flyktninger på direktefly til kabul… og nå snur hun kappen etter 

vinden... Og kritiserer regjeringen for å returnere flyktninger



Flyktninger. Norsk innsats. 

Storskog

• Det politiske rotet som nå har oppstått rundt asylforliket fører til 

avmakt hos mange. Akkurat når vi trodde at det politiske norge stod 

samlet så slår det sprekker ved første utfordring

• ”nå bæres det staur” på Stortinget



Flyktninger

• Flyktningebehandlingen 

går på bekostning av våre 

verdier, idealer og også til 

dels internasjonal lov. Det 

skaper motsetninger



Flyktninger

....de er mennesker som hører 

hjemme 

i verden….



Temaer forts.



Temaer forts.

• Det forhandles i syria



• Og det sitter en krigsforbryter 

ved forhandlingsbordet

Synspunkter?



Temaer forts.



Temaer forts.

• Hvem skulle tro at Mamma skulle 

bli farlig?



• ”legene ser dem jevnlig, barna 

som kommer inn med svimerker, 

hodeskader, forgiftninger, 

store blåmerker og brustne 

små hjerter. Brukne ribben. 

Åpne sår. Mager forgiftet av 

medisiner



Temaer forts.



Voksne må bry seg!!

Det skjer sjelden – tenker du 

kanskje?

Det er feil!!



Temaer forts.

• Kirkeasyl

– Regjeringen åpner for å skrote 

kirkeasyl og således endre en 23 år 

gammel instruks som sier at politiet 

ikke skal hente ut asylsøkere med 

makt fra kirker



Temaer forts.

• Italia dekket til nakne statuer da 

Irans president kom på besøk



Temaer forts.

• Forsvaret: Innlevering av 

håndvåpen



Køln og Stockholm –

gruppetrakkasering av kvinner



Trakkasering av kvinner 

• I en tidligere kommentar skriver Hilde Haugsgjerd at «det største 

ansvaret for å unngå å bli voldtatt på gaten må dessverre kvinner 

selv ta.» Mener hun virkelig at en voldtekt er offerets ansvar? –

• Nei. Det er ikke offerets skyld, en voldtekt er ene og alene 

gjerningsmannens skyld. Men i sin egen interesse bør kvinnene ta 

det største ansvaret for å unngå å utsette seg for voldtekt, kvinner 

rår nemlig selv over de mest effektive metodene for å forebygge 

voldtekt. En kan jo ønske seg at det var annerledes, men den 

praktiske virkeligheten er at den mest effektive måten å unngå å bli 

voldtatt på, er å selv ta noen forholdsregler.

• Er dette en total kommentarskivebom?

• Synspunkter?



Elever som mobbere

• Mange har vært kritisk til regjeringens forslag om å flytte elever som 

mobber til andre skoler

• Nei til konkrete forslag men ja til uforpliktende øregass – ”stiller seg 

positiv til forsterket innsats som ivaretar mobbeofferets rettigheter 

bedre enn i dag”

• Synspunkter?



Demokrati og små partiers makt

• Venstre og Krf snakker stadig om å sette hardt 
mot hardt, men med hvilken rett når de fikk 
h.h.v. 5,6 og 6% av stemmene ved valget 

• De mener også at de vil få mere makt utenfor 
regjeringen, for da står de fritt i alle saker og 
kan tvinge regjeringen, altså stå for enda 
mindre demokrati.

• Synspunkter



Temaer forts.

• Her vet politiet alt om befolkningen

• Tre sterke advarsler fra Davos

• Skrekkscenarier fra DAvos

• Nesodden sterkt og nært?

• Eldre bør få samme hjertebehandling som yngre

• Delingsøkonomien

• Snåsamannen. Hvorfor er vi så redd for det vi ikke 

forstår?

• Forsvinner jobbene våre for godt?

• Sosialhjelpsmottagere ut i arbeidslivet. Hele folket i 

arbeid!

• Kongejubileet

• Ytringsfrihet

• Demokrati og små partiers makt





Flyktninger



• 1. Er det sant?

• 2. Er det rettferdig overfor alle det angår?

• 3. Vil det skape forståelse og bedre 

vennskap?

• 4. Vil det være til beste for alle det angår?



Er det sant?



Er det rettferdig ovenfor alle det angår?



Vil det skape forståelse og bedre vennskap?



Vil det være til det beste for alle det angår? 



Rotary serving humanity

• Gjennom Rotaryfondet er vi med og gjør 

en forskjell i verden … eller er vi det?

• Mitt problem er at jeg vet lite om hva 

fondet gjør – utover poliobekjempelse

• Millioner er på flukt i Europa

• Er Rotary engasjert i denne katastrofen på 

vår dørstokk?



Rotary serving humanity

• Flyktningarbeidets i Lillestrøm Rotaryklubb. 

• Fra Steinar Sivertsen, past president i Lillestrøm RK har jeg fått følgende beskrivelse av deres 
innsats.

• ". I den forbindelse kan jeg fortelle at jeg, med støtte fra Lillestrøm RK, har satt i gang i 
mentorgruppe av rotarianere, der vi arbeider tett sammen med aktuelle kommuner. Dette dreier 
seg om flyktninger som har fått opphold og som skal ingegreres i en kommune. I Rotary sitter vi 
på mye erfaring og kompetanse som kommer godt til nytte i det viktige arbeidet med å få en 
flyktning(familie) til å bli en del av det nye samfunnet de er kommet til. Så langt har gruppen 14 
rotarianere fra Lillestrøm og Lørenskog RK. I slutten av februar besøker jeg (sammen med "min" 
flyktning) Strømmen RK. Intensjonen er å få med flest mulig fra klubbene i nedre 
Romerike. Viktig: Å være mentor trenger ikke ta mye tid, med den tiden som nedlegges, betyr 
uendelig mye! Mentorene jobber innenfor kommunenes egne opplegg. Rotarygruppen vil fungere 
som en egen erfaringsgruppe på tvers av kommunene. Kanskje vil den også etter hvert kunne 
lage arrangementer der flyktninger spiller en aktiv rolle. Tiden vil vise. Det hele har såvidt startet 
opp med at et initierende møte i januar resulterte i at medlemmer fra de to nevnte klubbene nå er i 
prosess med å bli tidelt flyktninger. Dette er ment som en informasjon. Skulle noen ha lyst til å 
være med i et svært meningsfullt arbeid, er det bare å melde i fra! Med hilsen Steinar Sivertsen, 
past president i Lillestrøm RK."

• Idé til etterfølgelse?



Rotary serving humanity

• Hvordan kan vi engasjere oss?

• Det å bevilge 5000 kroner til 

flyktningehjelpen blir vel litt patetisk – og 

neppe noe å gå til Amta med

• Kan vi starte en bevegelse – lage en bølge 

– sette i gang hjulet



Rotary serving humanity

• Kan Nesodden Rotaryklubb 

invitere alle rotaryklubber i Norge 

til å bli med på et felles tiltak –

1000 $ fra hver klubb gir 308 000 

$ - med matching grant kanskje 1 

mill $.



Distriktsguvernørene danner et råd som 

lager mål og strategier for Rotary Norges 

flyktningefond

Dette kan inspirere til lignende tiltak i andre 

land?



Rotary serving humanity


