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Gissel: Abu Sayyaf-geriljaen står 
fast på at de vil ha løsepenger for sitt 
norske gissel Kjartan Sekkingstad.

– Det vil ikke bli flere ultimatum, 
sa Abu Sayyaf-talsmann Abu Rami 
til flere journalister søndag kveld, 
ifølge avisa Inquirer Mindanao.

Ramis uttalelse kom etter at presi-
dent Rodrigo Dutertes rådgiver Jesus 
Dureza igjen sa at det ikke er aktuelt 
å utbetale løsepenger.

Geriljaen har krevd 300 millio-
ner filippinske pesos (53 millioner 
norske kroner) for å sette Sekking-
stad fri.

Søndag kveld sa Rami at de vet at 
løsepengene ligger klar til utlevering, 
og at de bare venter på at noen skal 
komme med dem.

Både norske og filippinske myn-
digheter har gjort det klart at de ikke 
vil innfri Abu Sayyafs krav om løse-
penger.  ©NTB

Står fast  
på krav om  
løsepenger

Unn deg en 

TimeOut!
- 10 uker som kan 

forvandle livet
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* Venner for livet

Nytt tema og ny
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TimeOut er sannsyn- 
ligvis den beste  
investeringen jeg  
har gjort i eget liv
Trond Thorsen (30)

Noen restplasser!
www.fjellbibelskolen.no

Årets bryllupsgavetips:

25.-27. nov:

Unge Par Weekend
For kjærestepar 
til max gift 5 år.

Mari og Yngve Kolltveit
Investering i samlivet!

www.khh.no

ANdReAS HAAKoNSeN
andreas.haakonsen@vl.no

I går skrev Vårt Land om eritre
iske Issayas Hagos (28) som har 
fått endelig avslag på asylsøk
naden, men som ikke kan retur
neres til hjemlandet i fraværet 
av en returavtale med eritreiske 
myndigheter. Dermed opphol
der han seg i Norge uten rett til 
 arbeid, helsetjenester eller ut
danning. Det finnes ikke tall på 
hvor mange  som er i samme si

tuasjon som Hagos, men ifølge  
Norsk organisasjon for asyl
søkere (NOAS) kan det gjelde 
flere tusen.

Umenneskelig. – Situasjonen 
for disse personene er umen
neskelig og nedverdigende. 
 Politikerne baserer politikken 
på å gjøre det verre i Norge enn 
i hjemlandet slik at folk forlater 
Norge, sier Arne Viste. 

Viste er daglig leder i det Sta
vangerbaserte bemannings
byrået Plog AS og har ansatt fire 

ikkereturnerbare immigranter 
uten arbeidstillatelse og lovlig 
opphold i Norge. Ifølge Viste selv 
kan han få opp mot to års fengsel 
for ansettelsene, men det er en 
risiko han er villig til å ta.

– Disse menneskene utnyttes 
gjennom slavekontrakter og pro
stitusjon. Hva er feil med at de 
får lov til å vaske?

Viste forteller at han vurderer 
å ansette flere ikkereturnerbare 
asylsøkere fremover. 

For hver person Viste har 
 ansatt har han informert skat

temyndighetene og politiet. Selv 
om politiet påpeker at Vistes 
 ansettelser er straffbare, har de 
valgt å ikke opprette straffesak.

Vil til retten. Selv mener Vis
te at han både har Grunnloven 
og Menneskerettighetene på sin 
side når han ansetter ikkeretur
nerbare asylsøkere. Han peker 
spesielt på Grunnlovens paragraf 
110 som sier at staten skal legge 
forholdene til rette for at ethvert 
arbeidsdyktig menneske har 
mulighet til å arbeide, samt FNs 

Risikerer fengsel for papirløse
PaPirløse: Arne Viste risikerer to års fengsel for å ha ansatt papirløse uten 
lovlig opphold. Nå vil han ha en rettslig avgjørelse rundt papirløses rett til 
arbeid.

AnsAtt fire: Arne Viste har ansatt fire ureturnerbare asylsøkere uten arbeidstillatelse i sitt firma. Nylig startet han også nettbokhandelen PBOK som 
drives av ureturnerbare asylsøkere. Her er en av de ansatte. Foto: Privat 
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Bare halvannen uke etter  
seieren i den britiske EU-
avstemningen  opplyser 
Farage  helt uventet at han går 
av som leder  for det omstridte 
og høyrepopulistiske UKIP.

– Ikke lett. – Målet mitt har 
vært å få Storbritannia ut av 
EU. Det var det vi stemte for 
i folkeavstemningen, og nå 
føler  jeg at jeg har gjort mitt. 
Det er rett å tre til side, sier 
Farage til pressen i London 
og lover uansett å følge skils-
misseforhandlingene mellom 
EU og Storbritannia som «en 
hauk».

– Det er ikke lett å gå, men 
dette har kostet mye for meg 
og dem rundt meg. Jeg har hele 
tiden sagt at jeg ønsker landet 
mitt tilbake, og nå ønsker  jeg 
livet mitt tilbake, sier han.

Høylytt. Farage under-
streker at han fortsetter som 
partimedlem og som leder for 
UKIPs gruppe i EU-parlamen-
tet. Der lover han å fortsette  
å si sin mening «fra tid til 
annen ». 

Det er andre gang Farage 
prøver å gå av som leder. I fjor 
ombestemte han seg etter at 
han ikke klarte å vinne et sete 
i Parlamentet i London, men 
denne gangen sier han det er 
for godt. 

Farage er en omstridt og 
høylytt politiker som fra 
benkeradene  i EU-parlamen-
tet har gjort seg bemerket med 
flere kontroversielle kom-
mentarer. Og han var svært 
aktiv i kampen for å få flertall 
for for å gå ut av EU i folke- 
avstemningen. ©NTB

Går av: - Jeg har gjort 
mitt, sier Nigel Farage 
og trekker seg som 
leder for EU-kritikerne 
og innvandrings-
skeptikerne i UKIP.

Nigel  
Farage 
trekker 
seg

Risikerer fengsel for papirløse
konvensjon om sivile og  politiske 
rettigheter som slår fast at ingen 
mennesker skal  behandles ned-
verdigende. 

Viste forsøkte for to år siden å 
ta ut en stevning mot staten for 
å få prøve praksisen med å ikke 
la ureturnerbare asylsøkere få 
 arbeide. Da ble stevningen avvist 
med  begrunnelsen om at han ikke 
hadde en rettslig interesse i saken.

– Det er slett ikke forvaltnin-
gen er på trygg grunn her, sier 
Viste.

– Enten må de ta en rettssak 
på det eller endre praksis. Jeg 
håper på en rettssak som sier at 
dette er ulovlig. Dermed kan de 
ureturnerbare asylsøkerne som 
ikke har fått lov til å arbeide få 
oppreisning, fortsetter han.

Har ikke prioritet. Christine 
Kleppa, politiadvokat i Rogaland 
politidistrikt, sier at Vistes sak 
ikke har prioritet per nå.

– Er det da fritt frem for 
 andre å ansette asylsøkere uten 
 arbeidstillatelse?

– Det er selvfølgelig ikke fritt 

frem å ansette ikke-returner-
bare asylsøkere uten arbeids-
tillatelse. Men vi vil ikke iverk-
sette en  etterforskning for å 
 imøte gå  prinsipielle saker, det 
som går på politikk, noe som 
virker som formålet med Plog 
AS. I utgangspunktet er det han 
driver med straffbart, men det 
er andre  saker som har prioritet, 
sier Kleppa.

– Politiet er ikke satt til å mene 
noe om lovgivningen som er gitt. 
Vi er her for å følge de lover og 
retningslinjer vi har fått fra Stor-
tinget, fortsetter hun.

Verken Justis- og beredskaps-
departementet eller Arbeids- og 
sosialdepartementet var tilgjen-
gelige for en kommentar man-
dag.

U
Disse menneskene 
utnyttes gjennom 
slavekontrakter og 
prostitusjon. Hva 
er feil med at de 
får lov til å vaske?
Arne Viste, 
daglig leder i Plog AS

Arne Viste, daglig leder i Plog AS.
 Foto: Privat 
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