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Politikk  Asylbarn

Fengsel er ikke omsorg
NOAS er enig med Frp i at asylsø-
kerbarn i Norge lever under vanskeli-
ge forhold, og at regjeringen ikke har 
gjort nok for å hjelpe disse barna. Frps 
forslag om fengsling av alle asylsøker-
barn er imidlertid fullstendig feilslått.

Per Sandberg og Mazyar Keshvari 
skriver i sitt innlegg 17. juli at de er be-
kymret for asylsøkerbarnas sikkerhet, 
og at det er nødvendig med konkrete 
tiltak for å hindre at barn forsvinner. 
Frp hevder at fengsling av barna i luk-
ka mottak er den beste løsningen. 

Stor belastning å bli låst inne
Fengsling har svært negativ innvirk-
ning på barn. Helsepersonell har på-
pekt at selv kortvarig fengsling kan gi 
alvorlig skade på barns psykiske helse 
og utvikling. FN anbefaler at asylsøke-
re generelt, og asylsøkerbarn spesielt, 
må fengsles i så liten grad som mulig. 
Trenden i Europa går i retning av min-
dre internering av asylsøkere, nettopp 
på grunn av de store belastningene det 
innebærer å bli låst inne.

Fengsling av alle asylsøkerbarn vil 
være et menneskerettighetsbrudd. 
Statssekretær Pål Lønseth viste i sitt 
innlegg 20. juli at flere konvensjonsbe-
stemmelser vil krenkes ved å innføre 
lukka mottak og fengsling av asylsø-
kerbarn. 

Frp foreslår derimot en rekke for-
bedringer av mottaksforhold som er 
verdt å lytte til. NOAS støtter forsla-
gene om mottak med verdige forhold, 
tilbud om skolegang og fritidsaktivi-
teter og et opplegg som gir gode pe-
dagogiske utviklingsmuligheter. Og i 
likhet med Frp ser vi gjerne at saksbe-
handlingstida blir kortere. 

Det er likevel ingen grunn til at for-
bedra mottakstilbud skal kombine-
res med frihetsberøvelse av beboerne. 
Fengsling er neppe heller det mest ef-
fektive tiltaket for å øke barnas sikker-
het. 

Gi bedre oppvekstvilkår
Asylsøkerbarna som forsvinner er i 
hovedsak barn over 15 år som bor på 

statlige mottak og som UDI har an-
svar for. Blant barn under 15 år, som er 
under barnevernets omsorg og får tet-
tere oppfølging, er det få forsvinnin-
ger. En bedre løsning enn å låse barna 
inne, vil derfor være at også asylsøker-
barn mellom 15 og 18 år gis bedre opp-
vekstvilkår, og tilbys tettere oppføl-
ging og styrka barnefaglig kompetan-
se. Barnevernet må overta omsorgs-
ansvaret for alle asylsøkerbarn.

Frp har rett i at vi ikke ville godtatt 
om norske barn var i asylsøkerbarnas 
situasjon. Men vi ville heller ikke god-
tatt at norske barn fengsles i stor ut-
strekning som et preventivt tiltak – 
slik tilfelle ville vært om en fulgte Frps 
logikk.

Bør gå inn for andre tiltak
Hvis Frp mener alvor når de sier at de 
er bekymra for asylsøkerbarnas opp-
vekstvilkår, bør de gå inn for andre til-
tak enn å fengsle dem.

Mari SeilSkjær
NOAS

hhFengsling er neppe det mest effektive tiltaket for å øke barnas sikkerhet. 

Politikk  Privatskular

Ikkje bruk 
fellesskapets pengar

Politikk  Økonomi

Budskapet om at Frp vil gi skattelet-
telser til de rikeste, som har mest fra 
før, blir gjentatt til det kjedsommelige. 
Vel, stemmer det?

Det er selvsagt helt feil. Frp fore-
slo i alternativt statsbudsjett for 2013 
å kutte inntektsskatten med 10 mil-
liarder kroner, eller 5600 kroner per 
person, uavhengig av om man tjener 
250.000 kroner eller 2,5 millioner kro-
ner. Enten man jobber som lastebilsjå-

før, barnehageassistent, revisor eller 
er direktør ville man fått samme skat-
telette med vår politikk. 5600 kroner 
per person og 11.200 for en familie.

Videre ville vi kutte skatten for pen-
sjonister med over 2 milliarder kro-
ner. Vi foreslo å fjerne arveavgiften og 
å kutte formueskatten med 0,7 milliar-
der kroner, slik at 100.000 færre nord-
menn hadde sluppet å betale den. Det 
ville komme helt vanlige folk til gode, 

da mange av disse er minstepensjonis-
ter. Vi er opptatt av et lavere skatte- og 
avgiftsnivå for vanlige arbeidstakere, 
og vår politikk gir ikke mest til de som 
har mest fra før. Det er folk flest som 
vil måtte betale mindre skatt med Frp 
i regjering.

roy SteffenSen
Stortingskandidat, Frp

Frp gir skattelette for folk flest

«Helsepersonell har påpekt at selv kort-
varig fengsling kan gi alvorlig skade  

på barns psykiske helse og utvikling», 
 skriver Mari Seilskjær. Foto:  colourbox

Rettelse

Aftenbladet beklager
I et innlegg av Magne Bartlett i Aftenbladet 
onsdag 24. juli kom vi i skade for å skrive 
Norsk Industrisikkerhet som forklaring på 
forkortelsen NSO. Det var feil. Forkortel-
sen i dette innlegget refererte til Norsk Stu-
dentorganisasjon.

DebattreDakSjonen 

Privatskoler i Sandnes, Bergen, Oslo, 
Drammen,  Ålesund og Molde har tatt ut 
ulovleg utbytte på 18 millionar, melder Af-
tenbladet. Dette handlar om kreativ faktu-
rering. Eigarane har tappa skulane med 80 
prosent høgare husleige enn marknadspris 
som er blitt eigaren sitt utbytte. 

Dette har Arbeiderpartiet og dei andre 
raud-grøne åtvara sterkt i mot, private som 
puttar offentlege pengar i eigne lommar 
gjennom kreative rekneskap, fakturering, 
kunstige prisar for skifting av «lyspærer».

10.000 har mista plassane sine
I Sverige skulle dei borgarlege partia skapa 
verdens beste skule, der alle skulle ha rett 
til å velje fritt, men det blei «verdens beste 
skitskola». Mange er gått konkurs midt i 
skuleåret. 10.000 har mista skuleplassane 
sine då Bauer skulen måtte gi opp i vår. 

Prinsippet var at dei offentlege pengane 
skulle følgje eleven. Målet var i følgje Bildt 
«å skape mangfold og valgfrihet i skulen» 
gjennom fri etableringsrett av privatskular. 
Etter det er det berre gått nedover med 
dei svenske 
skulane. Fel-
lesskulen står 
ikkje lenger så 
sterkt i nabo-
landet. No får 
dei ikkje len-
ger med seg 
bredden i fol-
ket, og på PISA skårar dei dårleg. Høgre 
som har lansert seg som «skulepartiet» og 
har påfallande lik retorikk som søsterpar-
tiet, Moderaterna, med vekt på privatsku-
lar og valfridom. Den same retorikken som 
dei nyttar om sjukehus og omsorgtenesta. 
No vedgår Høgre at dei meinar at private 
aktørar bør kunna tena pengar på helse og 
skule. Pengar frå fellesskapet. Våre skatte-
pengar. 

Kun snakk om omfordeling
Pengane skulle følgja pasienten, og pasi-
enten skulle velja, hevdar Høgre. Men det 
blir neppe stort meir pengar til sjukehus og 
pleie enn det er i dag.  Det er kun snakk om 
omfordeling av midla, ei vridning bort frå 
offentlege sjukehus til private aktørar, der-
som dei reaksjonære kreftene får det som 
dei vil. 

Arbeiderpartiet ønskjer å styrke dei of-
fentlege sjukehusa, omsorg og fellesskulen. 
Og vi vil kjøpe tenestar frå dei private der 
det er behov for det.

Alle skal med
Fellesskulen bidrar med kontakt mellom 
alle grupper, religionar og etnisk opphav. 
Dette gir oss eit betre samfunn der alle har 
like rettar uavhengig av pengar, geografi og 
sosial status, og alle skal med.

Solveig neSSa
Stavanger


