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INTEGRERING: Leder i KrF, Knut Arild Hareide, mener inn
vandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er en 
større utfordring for integrering enn det kontantstøtten er. 
 Foto: Fredrik Varfjell, NTB scanpix 

VALGFRIHET: KrF-leder 
Knut Arild Hareide mener Sylvi 
Listhaug (Frp) er et større pro-
blem for integreringen enn kon-
tantstøtten hun nå åpner for å 
fjerne. – Dette er et angrep fra 
Sylvi Listhaug på barnefamilie-
ne og deres valgfrihet. Det over-
rasker meg at det kommer fra 
henne, som tidligere har forsøkt 
å profilere seg sterkt som en for-
svarer for familiene, sier Harei-
de til VG. Han understreker at 
KrFs innflytelse etter valget vil 
ha store konsekvenser for kon-
tantstøtten. 

– Uten et sterkt KrF lever kon-
tantstøtten farlig.

Etter fremleggelsen av Broch-
mann II-utvalgets rapport ons-
dag sa innvandrings- og inte-
greringsminister Listhaug at 
hun vurderer å gå inn for å av-
vikle kontantstøtten. Hun re-
fererer til «de store negative 

konsekvensene» ordningen har 
for integreringen. Hun mener 
kontantstøtten hever terskelen 
for integrering og for at innvan-
drermødre kommer seg i arbeid.

– Det er en større utfordring 
for integreringen at Listhaug er 
så ensidig opptatt av å se proble-
mene og skape og dyrke konflik-
ter i innvandringspolitikken, si-
er KrF-lederen.

Listhaug sier hun er overras-
ket over at KrF ikke ser beho-
vet for denne diskusjonen. Hun 
mener høy innvandring over tid 
gjør at Norge har andre og stør-
re utfordringer nå enn da kon-
tantstøtten ble opprettet.

– Hadde det bare vært folk 
som er arbeidsaktive fram til de 
får barn og personer som er godt 
integrert i det norske samfun-
net som mottar støtten, hadde 
det ikke vært noe problem, sier 
hun.  NTB

Mener Listhaug er 
et  større problem 
enn kontantstøtten

IMI-kirken gir 
jobb til papir-
løs asylant
– Jeg føler meg verdifull og er vel-
dig glad, for jeg trenger jo inntekt. 
Nå håper jeg å klare meg selv, og er 
fylt av håp, sier Mekonnen til Da-
gen.

Vi treffer henne i foajeen til 
IMI-kirkens lokaler. Her er hun 
blant annet engasjert med å la-
ge mat og vaske og rydde en dag i 
uken.

INVITERER LISTHAUG
Innvandrings- og integrerings-
minister Sylvi Listhaug besøkte i 
april i fjor IMI-kirken i Stavanger, 
og hun ble utfordret til å legge til 
rette for frivillighet i integrerings-
politikken. Ministeren ble impo-
nert av tiltakene som menigheten 
hadde gjort for å integrere inn-
vandrere.

– Vil dere invitere Listhaug til-
bake til IMI-kirken for å møte pa-
pirløse?

– Det var hyggelig å ha besøk av 
Listhaug. Hun er alltid velkom-
men hit, og kan gjerne få treffe Ti-
ta om hun kommer, svarer pastor 
Egil Elling Ellingsen.

SKIKKELIG NEDTUR
Tita Abraham Mekonnen opply-
ser at hun er fra Eritrea, og kom til 
Norge via Etiopia for 18 år siden. 
Hun har ikke fått opphold, og er 
derfor ulovlig i landet.  Senere ble 

hun en av tusenvis såkalte uretur-
nerbare. 

– Jeg jobbet som renholdsarbei-
der i ti år, og betalte skatt som et 
vanlig menneske. Men i 2011 ble 
jeg papirløs da jeg ikke lenger fikk 
skattekort. I tillegg måtte jeg flyt-
te tilbake til asylmottak. Dette ble 

en skikkelig nedtur, og jeg fikk et 
stresset liv, forteller Tita.

– Min drøm er å få opphold i 
Norge og kunne leve et godt liv, 
understreker hun.

KALL TIL Å BIDRA
Det var leder Arne Viste i beman-
ningsbyrået Plog AS som tok kon-
takt med IMI-kirken og lurte på 
om en av hans ansatte kunne få 
jobbe hos dem.

– De papirløse befinner seg i et 
uavklart juridisk dilemma, og det 
er blitt mitt kall å bidra til å løse 
denne saken, sier Arne Viste til 
Dagen. 

Han har forsøkt å bringe saken 
om rett til arbeid for papirløse inn 
for domstolene. Etter at stevning 
av Justisdepartementet ble av-
vist, har han ansatt flere uretur-
nerbare i sitt firma. Alt skjer i full 
åpenhet overfor skattevesen, poli-
ti, utlendingsmyndighet og påta-
lemyndighet. Han setter blant an-
net penger til skatt inn på en egen 
konto.

BØR ANSETTE PAPIRLØSE
– Jeg ønsker å sette et trykk på 
myndighetene for å hjelpe de pa-
pirløse, for det er helt uholdbart 
hvilken situasjon disse lever i. 
Derfor er jeg glad for at IMI-kir-
ken ville hjelpe. Nå vil jeg oppfor-

PAPIRLØS: Tita Abraham Mekonnen fra Eritrea 
er takknemlig for at hun har fått arbeid i IMI-
kirken i Stavanger. Hun oppholder seg ulovlig i 
Norge og er nektet skattekort siden 2011.  
 Ove Eikje       ove.eikje@dagen.no      

PAPIRLØSE

Fakta

Asylanter som oppholder 
seg i Norge uten lovlige 
oppholdspapirer. De har ikke 
oppholds eller arbeidstillatelse, 
og de er ikke medlemmer i 
folketrygden

Flesteparten av de papirløse har 
fått avslag på asylsøknaden sin, 
men de kan ofte ikke returneres 
på grunn av forholdene i 
hjemlandet

Norsk organisasjon for 
asylsøkere (NOAS) opplyser 
at i Norge lever et sted mellom 
3.000 og 5.000 asylsøkere som 
har bodd i Norge i mer enn fem 
år som papirløse som ikke kan 
tvangsreturneres  

KILDE: DAGEN 

Klagerekord  
hos Forbruker-
ombudet 
VILLEDENDE: Forbrukerombudet 
varsler hardere kamp mot ulovlig 
og villedende markedsføring, sær
lig innen eiendom, alternativ be
handling, forbrukslån og TVbran
sjen. Det er særlig digitaliseringen 
som skaper nye utfordringer, me
ner forbrukerombud Elisabeth Lier 
Haugseth, som torsdag presenter
te strategien for 2017.  Vi vil jobbe 
for at handelen på de nye plattfor
mene skal foregå på en ryddig og 
lovlig måte, sier Haugseth.  NTB

Overgreps-
siktet sa han 
 kunne helbrede
TYSFJORD: Politiet mener den 
overgrepssiktede mannen i Tys
fjord kom i kontakt med sine ofre 
ved å annonsere for påstått hel
bredende evner. Nå er han løs
latt fra varetekt. Salten tingrett 
mener det ikke lenger er fare for 
at bevis kan forsvinne eller bli 
ødelagt hvis mannen får gå fri og 
avslo onsdag politiets begjæring 
om fortsatt fengsling i åtte uker. 
 NTB

SNØ I SIKTE: Meteorologene lover snø på Sør og Østlan
det til helga og kaldere temperaturer i uka som kommer. 
Resten av landet kan glede seg til sol og høytrykk. NTB

Foto: Berit Keilen, NTB Scanpix 

Kun én av to  
politistudenter fikk jobb i fjor
GIKK LEDIGE: Bare halvparten av politistudentene som var ferdig 
utdannet i fjor, var i jobb ved utgangen av året, viser tall fra Politidi
rektoratet (POD). Dermed går bemanningsveksten i politiet langt 
tregere enn Frp har lovet, skriver Dagbladet. Målsettingen var at 
alle skulle være i jobb innen utgangen av fjoråret. Frp har også lo
vet at de ville sørge for 1.000 flere politifolk i løpet av tre år, ifølge 
avisa. Årsaken til den lave bemanningsveksten er stram økonomi i 
politidistriktene, ifølge POD.  NTB

13
Åtte menn og fem kvinner hadde søkt 
på stillingen som ny direktør på Nasjo
nalmuseet da fristen gikk ut tirsdag. 
På listen er det flere kjente navn, blant 
andre danske Karin Hindsbo, som i dag 
er direktør ved Kode Kunstmuseene i 
Bergen. Før det var hun direktør ved 
Sørlandets Kunstmuseum i Kristian
sand, og har ledet Kunsthallen i Aar
hus. Også en av Norges kontroversielle 
samtidskunstnere Morten Viksum er 
på søkerlisten.  NTB
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dre flere til å ansette papirløse, og 
dette gjelder ikke minst kirken 
og kristne organisasjoner, under-
streker Arne Viste.

Han ønsker ikke selv å dømme i 
saken, men vil at lovfortolkningen 
skal gjøres av domstolene, ikke 
bare forvaltningen. 

Sentralt i dette er Grunnlovens 
paragraf 110 som sier: «Statens 
myndigheter skal legge forholde-
ne til rette for at ethvert arbeids-
dyktig menneske kan tjene til li-
vets opphold ved arbeid eller næ-
ring».

NATURLIG Å SI JA
Pastor Egil Elling Ellingsen i IMI-
kirken peker på at de fikk en kon-
kret utfordring fra Viste om å an-
sette Tita Abraham Mekonnen.

– Han har gått foran i tre år og 
jobbet for å få en avklaring for de 
papirløse. Det var helt naturlig for 
oss å svare ja på denne henvendel-
sen. Nå gleder vi oss til å bli bedre 
kjent med Tita og å få henne med i 
vårt team, sier Ellingsen.

Han legger til at IMI-kirken 
har i lengre tid vært opptatt av å 
hjelpe asylsøkere - og ønsker nå å 

sette de papirløse på dagsorden.  
– Det er helt uholdbart at men-

nesker lever i en slik situasjon, der 
de føler seg helt verdiløse. Vi kan 
gjøre mye gjennom måten vi be-
handler dem på i landet vårt, me-
ner Ellingsen.

ULOVLIG
– Hva er din kommentar til at det 
er ulovlig å ansette papirløse asy-
lanter?

– Vi ønsker å stille opp sammen 
med Arne Viste og få avklart den 
juridiske situasjonen som de pa-

pirløse er i. Vi kan ikke unngå å ut-
fordre dagens system, og vi er klar 
over det terreng vi beveger oss i, 
svarer Egil Elling Ellingsen.

ÅPEN DØR: Papirløse Tita Abraham Mekoonen har fått en åpen dør i IMI-kirken. Bakerst fra venstre: Egil Elling Ellingsen og Arne Viste. 
 Foto: Ove Eikje 

 ● Sylvi Listhaug er 
alltid velkommen 
hit, og kan gjerne 
få treffe Tita om 
hun kommer.
Egil Elling Ellingsen

Listhaug ønsker 
utvisningsregler 
for straffedømte
NYE REGLER: Justis- og beredskaps-
departementet ønsker å endre utvis-
ningsreglene for kriminelle slik at de 
kan sendes ut etter soning, om forhol-
dene i hjemlandet er bedret. – Det er 
ikke akseptabelt at utlendinger som 
begår alvorlig kriminalitet og soner 
langvarig fengselsstraff skal slippe 
unna bare fordi tidsfristen har gått ut. 
Vi vil nå endre regelverket, sier innvan-
drings- og integreringsminister Sylvi 
Listhaug (Frp).  NTB

– Etniske  
nord-
menn blir 
 minoritet
INNVANDRING: Fors-
kningsdirektør Asle Toje 
ved Nobelinstituttet mener 
etniske nordmenn vil bli en 
minoritet i Norge i fremti-
den. Onsdag la Brochmann-
utvalget fram sin rapport om 
hvordan innvandring på-
virker det norske velferds-
systemet. Dagens Nærings-
liv skriver at utvalgsmedlem 
Asle Toje, forskningsdirek-
tør ved Nobelinstituttet, er 
uenig med utvalget på flere 
områder og at han la fram 
flere egne merknader til 
rapporten. Han slår i en av 
merknadene fast at etniske 
nordmenn vil havne i min-
dretall i fremtiden dersom 
dagens innvandringspoli-
tikk videreføres.

– Rapportens fremskri-
vinger tar utgangspunkt i at 
etniske nordmenn ikke vil 
komme i mindretall. Rap-
porten simpelthen stipulerer 
at innvandringen vil avta, 
uten å forklare hvorfor eller 
hvordan, skriver Toje. Han 
bekrefter at det har vært hef-
tige diskusjoner om dette i 
utvalget. Selv mener han at 
de store asylankomstene i 
2015, da det kom 31.000 per-
soner til Norge, kan bli en ny 
form for normalitet.

– Vi lever i en verden hvor 
det befinner seg 7,5 milliar-
der mennesker og hvor det 
ikke er noen tegn til at freden 
vil senke seg. Snarere tvert 
imot ser vi en oppblomstring 
av konflikter, fortsetter han. 

Toje har også liten tro på 
kvalifiseringslinjen flertal-
let i utvalget legger seg på. 
Det er urealistisk og for dyrt, 
mener han. Norge bør i ste-
det velge asylsøkere fra land 
som lettere lar seg integrere 
i det norske samfunnet. Han 
viser til Canada som i større 
grad «håndplukker» asylsø-
kere som får komme til lan-
det.  NTB
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