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APPELL
Til Statsministeren

Bardu kommune har i mange år vært en inkluderende kommune for alle som ønsker å bosette
seg hos oss. I tider hvor landet trenger vår kommune for å bosette flyktninger og asylsøkere,
har Bardu kommune stilt seg meget positiv. Vi er nå i en situasjon hvor noen av våre nye
landsmenn ikke får lov til å bli hos oss. To familier fra Kosovo som har vært i Norge siden
1998, er gitt avslag. Disse to familiene, familien Hetemi og familien Thaqi, har henholdsvis 2
og 4 barn i alderen 7 – 13 år.
Undertegnede reagerer på vegne av fellesskapet i Bardu at disse ikke kan innvilges opphold i
vårt land. Først og fremst fordi hensynet til barna ikke er godt nok ivaretatt. Barn som har
levd 5 år i et land, har levd halvparten av sin barndom her, og kjenner lite til annet. Alle barna
er i skolepliktig alder. Familiene er meget godt inkluderte, og er i fast arbeid i kommunen. Det
er vanskelig å forklare norske barn hvordan vi behandler våre nye landsmenn. Det oppleves at
det humanitære begrep mister mye av sitt innhold og forståelse.
Bardu kommune vil selvsagt rette seg etter gjeldende lover. Men loven åpner ofte for skjønn,
og etter å ha blitt kjent med de avslag som er kommet fra myndighetene i nevnte saker, er det
mange som mener at det ikke er benyttet tilfredsstillende skjønn. Igjen med særlig henblikk på
barnas situasjon. FN’s Barnekonvensjon har som et overordnet prinsipp at ved utøvelse av
myndighet skal det først og fremst tas hensyn til barna. Barne- og familiedepartementet har
utpekt 2003 til året hvor barn skal være i fokus. Hvordan rimer dette?
Undertegnede vil med dette be Statsministeren om hjelp til å sette fokus på flyktningebarnas
sak. I tillegg medvirke til at disse to nevnte familiene får opphold i vårt land på humanitær
grunn.
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