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res på nytt, etter kriterier for beskyttelse av
voksne.
Regjeringen Stoltenberg innførte i 2009

midlertidige tillatelser fram til fylte 18 for
enslige mindreårige over 15 år som ikke
hadde beskyttelsesbehov, men var uten
forsvarlig omsorg i hjemlandet. Tiltaket
har rammet en gruppe på drøyt 200 ung-
dommer, mens antallet barn og unge på
flukt mot Europa har økt. Helsepersonell
forteller om alvorlige psykiske helseplager
på grunn av utrygghet og frykt for tvangs-
retur. NOAS kjenner eksempler på selv-
skading og selvmordsforsøk blant ung-
dommer som bare har tidsbegrenset tilla-
telse.

REGJERINGEN UNNLATER å drøfte
konsekvenser for helse og integrering for
barn som må leve i usikkerhet i flere år. I
stedet begrunnes forslaget med påstander
omatmangebarnogunge legger ut på flukt
hovedsakelig av økonomiske hensyn og fa-
miliers ønske om å bruke barna som «an-

kerbarn» for seinere familiegjenforening i
Norge. Justisdepartementet viser til en
UNICEF-rapport fra 2010 som dokumen-
tasjon. Men gjengivelsen av rapportens
innhold er så lite dekkende at organisasjo-
nenmåtte sende klagebrev til departemen-
tet.

TALLFRAUDI viser at omtrent200ensli-
gemindreårige har blitt gjenforentmed fa-
milie i Norge siden 2010, i samme periode
somover 4000 ensligemindreårige har fått
opphold. Bare om lag fem prosent har fått
familiegjenforening. Hovedårsaken til at
ensligemindreårige legger ut på flukt er be-
hov for beskyttelse. Over 90 prosent av de
enslige mindreårige asylsøkerne får be-
skyttelse i Norge.

I SUM ER DET foreslått massive inn-
stramminger. NOAS oppfordrer Stortin-
get til å si nei til å gjøre Norge til en euro-
peisk versting i behandling av barn og unge
på flukt.

R BARN

I Dagbladet 29. januar hevder Høyres
Tina Bru at det ikke er noenmotsetning
mellom Paris-avtalen og fortsatt satsing
på olje og gass.

BRU HAR IKKE fnugg av grunnlag for
påstanden. FNs klimapanel slår fast at
4/5 av de kjente reservene av kull, olje
og gassmåbli liggendeomvi vil begren-
se global oppvarming til to grader. Det
tilsier at Norge bør la gjenværende olje-
og gassreserver ligge.
Norge har dessuten signert Paris-am-

bisjonen om å begrense oppvarmingen
til 1,5 grader: Det er langtmer krevende
enn to grader. Grovt sett forutsetter1,5-
graders-ambisjonen at verden om få år
slutter å slippe ut menneskeskapte kli-
magasser. Fra ca. 2050må vi hente CO2
fra atmosfæren i kjempeskala.

TINA BRUMENER at 1,5-graders-am-
bisjonen ikke spiller noen somhelst rol-
le for norsk oljevirksomhet. Verden har
for øvrig kurs for tre-fire graders opp-
varming, ikke to. Det skyldes at tusen-
vis av Tina Bru’er tror at mer oljevirk-
somhet er fin klimapolitikk.Hun vil sli-
temed å finne klimaforskere somer eni-
ge, men mens hun jobber med saken

kan vi begynnemed åmøtes på halvvei-
en:
I år får norsk oljevirksomhet ifølge Fi-

nansdepartementet rundt 20 milliarder
kroner i «skattefordeler». Verdens han-
delsorganisasjon kaller dette «subsidi-
er» og det betales fra den norske felles-
kassa. Ser man bort fra de enorme kli-
makostnadene oljevirksomheten kom-
mer til å påføre verden, har disse
subsidiene vært god butikk: De har
hjulpet i gangpetroleumsvirksomheten
som siden har gitt samfunnet enorm av-
kastning.

MENNÅER oljeprisen så lav at nær alle
nye norske petroleumsprosjekter er
ulønnsomme. Jo lenger nord, destomer
ulønnsomt. Bare deliriske oljeoptimis-
ter tror at prisen vil stige mye og snart.
At verdens land har signert 1,5-graders-
ambisjonen betyr samtidig at politiske
tiltak mot bruk av kull, olje og gass
kommer til å øke sterkt. Derfor er nors-
ke oljesubsidier en stadig mer risikabel
bruk av norske fellesmidler. MDG har
derfor foreslått å stanse oljesubsidiene.

HVA KAN VI lære av oljesagaen som
blir nyttig i det grønne skiftet? Et svar er
«gunstig skatteregime». Skattefordel-
ene, altså subsidiene, som løftet norsk
petroleumsvirksomhet fram, bør flyttes
til de grønne næringene. Vi må slutte å
subsidiere en klimaødeleggende næring
i solnedgang. Subsidier bør heretter gå
til næringene vi skal leve av.

D KLIMA
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Grønne subsidier
er lurere
q Nå er oljeprisen så lav at nær alle nye norske
petroleumsprosjekter er ulønnsomme.
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Mange husker nok den innbitte
kampen mot Oslo Havnevesen
på 90-tallet og planene for stor-
stilte containerhavner sentralt
plassert på hovedstadens sjø-
front. Vi var en entusiastisk
gruppe borgere som mente den
slags var sløsing med verdifulle
ressurser og at byens sjøside
måtte komme folket til gode.

Våre gode og faglige argumen-
ter mot arealsløsingen ble møtt
av en mur av mistro fra de le-
dende politiske partier med Frp,
Arbeiderpartiet og Høyre i spis-
sen. Oslo Havnevesen viste seg
da som nå å være en egen orga-
nisme som ikke skulle eller
kunne røres.

ALLGRØNNS FAGLIGE nett-
verk besto den gang av trans-
portøkonomer, geoteknikere,
arkitekter og ingeniører som
leverte solide betenkninger.
Derfor var det et sjakktrekk,

trodde vi, å gi all denne innsikt
til partiet Venstre. Slik kunne
vårt grundige arbeide få en poli-
tisk konsekvens. Venstre grep
vår kunnskapsgave med begjær
og fikk ledertrøya i utviklingen
av hovedstadens sjøside og kun-
ne velge ny styreformann for
Oslo Havnevesen.

DET ER DERFOR en skjebnes
ironi at nettopp Venstre har vært
en betydelig pådriver for Oslo
Havnevesens våte drøm, å øke
eiendomsverdiene i Bjørvika
med Munch som gissel. Planene

for et nytt Munch-museum i
Bjørvika har sin parallell i con-
tainerhavnkampen på 90-tallet.
Nå som da har utviklingen vært
styrt av Oslo Havnevesen. Nå
som da er det levert betydelige
faglige innsigelser.

NÅ BEGYNNER imidlertid
politikere i hovedstaden å innse
at de kjemper en håpløs kamp
for et museum få vil ha. Norges
nye framtid med svært utford-
rende økonomi bør mane til
ydmykhet og realistisk tenkning.
Noens prestisje må ofres.

Lambda, bukken og havnesekken
D BJØRVIKA
Tekst: ERLING
OKKENHAUG
Allgrønn, humanøkologisk nettverk «Når det gjelder høyreekstremisme

så har jeg lagt merke til at mange
‘normale’ folk er i ferd med å bli
‘ekstremistiske’ i sine holdninger og
meninger. Det på grunn av store
sosiale forskjeller i samfunnet. Når
folk ikke har bolig, lappen, har råd
til nødvendige medisiner, lege,
tannlege osv. og ser flyktninger får
den hjelpen de selv sårt trenger, så
øker rasismen. Ikke så vanskelig å
forstå..» CHRISTINE
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