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Oppfordrer 
kirken til 
lovbrudd

 ●Biskop emeritus  
Tor Berger Jørgensen 
ber menigheter ansette 
papirløse flyktninger.  
- Uansvarlig, sier  
Sylvi Listhaug. 4-5

Foto: Astrid Dalehaug Norheim 

Naturreligion og kristen 
tro i Disneys Vaiana 18-19,22

Foto: Disney  

Venter ny debatt 
om reservasjon 6-7

Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix 

Stefanusalliansen 
skeptisk til  
Franklin-besøk 8

Foto: Mike Groll, Ap Photo, NTB Scanpix 

Familiene søkte en ny framtid i Israel. Så rammet tragediene. Far dro sin vei. Mor døde. 
Utslitte besteforeldre eller unge storesøsken får et tungt ansvar. Som HJH-fadder støtter du 
en vanskeligstilt familie med minst 250 kroner måneden
Gi immigrantbarna et nytt håp. Bli HJH-fadder!

Når storesøster må ta mammas plass

Holbergs plass 4, 0166 OSLO.    Tlf. 22 36 21 70     E-post: post@hjhome.org     Web: www.hjhome.org

Slik blir du HJH-fadder:  
Fyll ut kupong som tidligere er vedlagt avisa. Eller registrer deg 
på www.hjhome.org/fadder/

Følg oss på Facebook

Foto: Edward Kaprov
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Biskop ber kirken  
ansette papirløse
Utspillet kommer etter at det ble 
kjent forrige uke at IMI–kirken 
ansetter en person som har vært 
i Norge uten lovlig opphold siden 
2011. Hun er ansatt i Stavanger–
menigheten gjennom Arne Viste i 
bemanningsbyrået Plog AS. 

Tidligere biskop i Sør–Hålo-
galand, Tor Berger Jørgensen, er 
blant de som har engasjert seg for 
papirløse flyktninger. Nå oppfor-
drer han kirken og KA - kirkens 
krbeidsgiverorganisasjon -  til å 
ansette såkalte «papirløse». Han 
understreker at det er snakk om 
mennesker han hevder befinner 
seg i et limbo, uten mulighet til å 
reise hjem og uten mulighet til lov-
lig opphold i Norge. 

Jørgensen roser IMI–kirken og 
initiativtaker Arne Viste for å ha 
ansatt en papirløs utlending og vil 
nå ta ballen videre. 

– Jeg har tatt opp dette med 
flere kirkelige instanser, KA og 
bispekolleger, uten at jeg dermed 
har fått noen godkjenning for ut-
spillet. Jeg håper at vi kan støt-
te papirløse, slik at de kan tjene 
penger til livsopphold. Dette ba-
serer seg selvsagt på helt idealis-
tisk tenkning, ikke økonomi. Det 
er ikke snakk om å finne billig ar-
beidskraft, men å gi støtte til folk 

som befinner seg i en helt håpløs 
situasjon. 

– HÅPLØS SITUASJON
Biskop emeritus Jørgensen hå-
per nå at han kan få til et sterkere 
engasjement for denne gruppen 
og varsler at han også vil sende et 
brev om saken til kirkelige organi-
sasjoner. 

– Forutsetningen er at dette er 
ureturnerbare personer, som be-
finner seg i en håpløs situasjon. 
Dette er folk som kommer fra land 
det ikke finnes utleveringsavtaler 
med, folk som ikke har papirer og 
ikke har sjans til å returnere.

Han viser til at mange i denne 
gruppen mangler formelle kvali-
fikasjoner og i tillegg ofte språk-
kunnskaper. 

– Jeg tenker at de kan gjøre 
vaktmesterrelaterte oppgaver el-
ler annen praktisk tjeneste som 
ikke krever nødvendig fagkompe-
tanse og hvor språk heller ikke er 
veldig utslagsgivende. 

KAN VÆRE STRAFFBART
Utlendingsdirektoratet har ikke 
ønsket å svare på uttalelsene fra 
Jørgensen, men kommunika-
sjonsavdelingen viser til regelver-
ket på direktoratets nettsider. Her 

går det klart frem at arbeidsgiver 
må sjekke at utenlandske ansatte 
har gyldig oppholdstillatelse. 

«Arbeidsgivere som benytter 
seg av utenlandske arbeidstake-
re som ikke har riktig type opp-
holdstillatelse kan få bøter eller 
fengselsstraff», heter det. 

– Med begrunnelse i mennes-
kerettighetene og lang kristen 

tradisjon vil jeg si at det er situa-
sjoner hvor man kan komme til å 
oppfordre til å utfordre gjeldende 

lovverk og regelverk. Det er gam-
mel hevd for det og her er jo be-
grunnelsen også juridisk, det er en 
hensikt ved det, nettopp å få frem 
selve det juridiske grunnlaget. 

– UANSVARLIG
Sylvi Listhaug sier til Dagen at 
hun mener Tor Berger Jørgensens 
utspill er «direkte uansvarlig». 

- Det den tidligere biskopen i re-
aliteten gjør er å skape falske for-

PAPIRLØSE: Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen 
vil ha ansettelser av såkalt ureturnerbare asylsøkere. 
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi  
Listhaug sier nei til endringer i regelverket og  
kaller eks-bispens utspill uansvarlig. 
 Lars Akerhaug       lars@dagen.no      

URETURNERBARE: – Det er 
veldig få, om noen, som er ure-
turnerbare, sier innvandrings- 
og integreringsminister Sylvi 
Listhaug.  
 Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix 

PAPIRLØSE FLYKTNINGER

Fakta 

Papirløse flyktninger er personer 
som oppholder seg i Norge uten 
papirer som viser lovlig opphold. 

Betegnelsen brukes oftes om 
de som har søkt asyl eller annen 
oppholdstillatelse og fått endelig 
avslag og som er blitt værende i 
landet etter fristen for utreise.

Av disse går det et skille mellom 
de som det er mulig å returnere, 
og de som ikke er det, såkalte 
ureturnerbare.

Ureturnerbare flyktninger er 
personer som det ikke er mulig 
for norske myndigheter å sende 
tilbake med tvang, enten fordi 
hjemlandet ikke vil ta imot dem 
eller fordi de ikke kan reise til 
hjemlandet selv om de ønsker 
det. Eksempler på slike land er 
Etiopia, Eritrea og Iran.

KILDE: NOAS, Norsk organisasjon for 

asylsøkere

VARMT: Tirsdag morgen opplevde Svalbard noe så sjeldent 
som å være Norges varmeste sted, melder Meteorologisk insti-
tutt. Aller mildest var det på målestasjonene Sveagruva og Ak-
seløya, der det ble målt 4,1 grader klokka 7. Svalbard Lufthavn 
hadde 3,8 grader, mens det var 4 grader på Pyramiden måle-
stasjon, viser en oversikt fra meteorologene. NTB

Foto: Larsen, Håkon Mosvold 

Bygger nytt på 
Trandum
ASYLBARN: Regjeringen ønsker 
å bedre forholdene for asylbarn 
som skal sendes ut av landet og 
utvider utlendingsinternatet på 
Trandum med en ny bygning, 
ifølge NRK. Flere menneske-
rettsorganisasjoner og Sivilom-
budsmannen har lenge hevdet at 
internatet er uegnet og skadelig 
for barn. Innvandrings- og inte-
greringsminister Sylvi Listhaug 
(Frp) mener forholdene blir bed-
re med nybygget, som skal ligge 
utenfor området hvor internatet 
ligger i dag.   NTB

50
Etter at Norge-Kina-forholdet 
ble normalisert, strømmer ki-
nesiske turister til Hurtigruten. I 
flere år har selskapet vært ute-
stengt fra markedsføring i Kina. 
Normalt har Hurtigruten solgt 
reiser for rundt 50 millioner kro-
ner i året til kinesere. Konsernsjef 
Daniel Skjeldam sier til Dagens 
Næringsliv at han tror tallet kan 
tidobles.  NTB

– Alvorlige 
mangler ved 
Forsvarets  
fregatter
RIKSREVISJONEN: Det er så 
store svakheter ved Forsvarets 
fem fregatter at de ikke har den 
operative evnen som Stortinget 
har forutsatt, fastslår Riksrevi-
sjonen. - Dette er alvorlig, sier 
riksrevisor Per-Kristian Foss, 
som tirsdag overleverte en un-
dersøkelse av fregattvåpenets 
operative evne til Stortinget. 
Han omtaler forholdene som 
«svært kritikkverdige».  NTB

Har du tips, innspill eller kommentarer? |   redaksjon@dagen.no
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håpninger for personer som skal 
returnere til hjemlandet. Perso-
ner som har fått endelig avslag på 
asylsøknaden, har plikt til å reise 
hjem. 

Hun viser til at utlendingsmyn-
dighetene i alle tilfeller har vur-
dert asylsøkernes saker og kon-
kludert med at de ikke har rett til 
asyl. 

– Det er veldig få, om noen, som 
er ureturnerbare. Det er ikke al-

le vi kan tvangsreturnere fordi 
hjemlandet motsetter seg tvangs-
returer, men de aller fleste kan 
reise hjem på egen hånd. Vi kan 
ikke belønne mennesker som ikke 
retter seg etter lovlig fattede ved-
tak med en arbeidstillatelse. Det 
ville vært helt meningsløst, sier 
Listhaug. 

Hun stenger dermed døren for 
håpet om at de såkalt ureturner-
bare skal kunne få jobbe lovlig i 

Norge. 
– Denne regjeringen jobber for 

at færre ubegrunnede asylsøkere 
skal komme til Norge. Vi vil ikke 
friste flere til å komme ved å tilby 
arbeidstillatelser til dem som får 
avslag på asylsøknaden sin.

BØR MØTE DEM
Tor Berger Jørgensen mener på 
sin side at Listhaug bør komme 
seg mer ut og snakke med såkalt 

papirløse. 
– Hun og politikerne generelt 

formulerer seg som at de ikke ek-
sisterer. Nettopp derfor bør hun 
våge å møte dem og prøve å forstå 
deres situasjon. Tidligere har hun 
vært i IMI–kirken og hyllet dem 
for deres integreringstiltak. Nå 
bør hun oppfordres til å komme 
tilbake og møte den ureturner-
bare flyktningen som jobber der, 
mener Jørgensen.

 ● Det er ikke 
snakk om å finne 
billig arbeidskraft, 
men å gi støtte til 
folk som befinner 
seg i en helt håp-
løs situasjon.
Tor Berger Jørgensen

HÅP: Jeg håper at vi kan støtte papirløse, slik at de kan tjene penger til livsopphold, sier biskop emeritus Tor Berger Jørgensen Foto: Johannes Eek Reindal  

Ny merking skal 
hindre matsvinn
MAT: Norgesgruppen tester ut en ek-
stra kategori i datostemplingen kalt 
”normalt brukbar til” og håper dette 
skal få ned matsvinnet. Butikkjeden 
legger nå inn en slik tilleggsmerking 
på enkelte av sine egne merkevarer, 
ifølge Nationen.– De fleste matvarer 
kan normalt spises etter «best før»-
datoen. Vi tester nå om det har effekt 
å legge til en ekstra merking som vi 
har kalt «normalt brukbar til». Vi hå-
per dette vil bidra til at kundene blir 
oppmerksomme på at produkter og-
så kan nytes etter «best før», sier kon-
sernsjef Runar Hollevik.  NTB
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