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Mot løsning for asylbarna

Da Venstre og KrF inngikk sam-

arbeidsavtalen med regjeringen, var det helt avgjørende for
disse partiene å oppnå en mer
liberal praksis overfor lengeværende asylbarn. Men mens
den nye forskriften var ute på
høring, ble flere lengeværende
asylbarn uttransportert. Dette
er barn som muligens ville bli
innvilget opphold i Norge med
de nye, oppmykede reglene.
Striden om asylbarna har for-

suret samarbeidet på borgerlig
side. Både Venstre og KrF oppfatter uttransporteringene som

et brudd på samarbeidsavtalen.
Begge støttepartiene har stilt
tilnærmet betingelsesløse krav
om at disse asylbarna får prøvd
sine saker på nytt, selv om de er
returnert til hjemlandet.
Disse kravene vakte sterke reaksjoner i Fremskrittspartiet.
Stortingsrepresentant Jan Arild
Ellingsen hevdet at å hente hjem
asylbarn ville være «som å kjøre
en kniv i ryggen på oss».
Nå er tonen en annen i Frp. Til
Bergens Tidende sier Ellingsen
at det likevel kan være mulig å
innfri KrFs og Venstres krav. Det
tyder på at regjeringen og Frp er
i ferd med å erkjenne at saken
kan velte hele samarbeidet med
KrF og Venstre. Derfor er det
også ventet at det kommer en
omforent løsning i løpet av uka.

Oppsummert
Forsurer
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striden om asylbarna har
forsuret samarbeidet mellom
regjeringen og støttepartiene
Venstre og KrF.

Løsning
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Det er ventet at disse partiene
i løpet av uka kommer fram til
en løsning som innebærer at uttransporterte asylbarn får prøvd
sakene sine på nytt.

Bråk
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Hvis regjeringen ikke har avklart
situasjonen innen fredag, vil
Venstres landsmøte trolig bidra til å
tilspisse konflikten på borgerlig side.

av regjeringen ikke å rydde
denne saken av bordet før
møtet starter. Det siste denne
regjeringen trenger, er et grasrotopprør mot regjeringssamarbeidet i et av støttepartiene.
Det ville i så fall bidratt til å tilspisse konflikten ytterligere,
og forsterket bildet av borgerlig kaos.
Frp bør belage seg på at en omforent løsning med KrF og
Venstre må innebære at de
utsendte barna får prøvd sine
saker på nytt – med utgangspunkt i de nye forskriftene.
Slik Venstre og KrF har ordlagt seg, finnes det neppe noen
vei utenom dersom husfreden
på borgerlig side skal sikres.
Men viktigere enn det politis-

ke spillet, er at asylbarn som
eventuelt er urettmessig returnert, får prøvd sine saker
på nytt.

Fredag starter Venstres landsmøte. Det vil være svært uklokt

Kulturarven i kroner og øre
dAgENs gjEsT
Vel er undersøkelsen dansk, men
tallene bør interessere her hjemme
også. Kulturarv lønner seg. Så hvorfor
være så slepphendt med verdiene?
Det er ikke til å tro at vi med dagens

lovverk, forvaltningsapparat, klimautfordringer og oppslutning
i opinionen likevel ser at utviklingen er satt i revers. I Ålesund,
jugendbyen fremfor noen her
hjemme, ofres hageanlegget til
den staselige murvillaen i Kirkegata 31 etter at eiendommen nylig ble solgt til en utbygger. Det
samme skjedde også da den praktfulle Devoldvillaen skiftet eier for
noen år siden, og Fortidsminneforeningen lokalt frykter at det går
samme veien med Liaaenvillaen
og Dalenvillaen. I Vik kommune,
Sogn og Fjordane, frafaller Riksantikvaren områdefredningene
rundt middelalderkirkene Hopperstad og Hove, mens de unnlot
å gripe inn da det fine Vikenhuset i
Jølster ble ofret for en kommunal
gressplen. I Midsund kommune,
Møre og Romsdal, insisterer kommunen på å få rive Antonbua, en
intakt, men forfallen sjøbod som
regnes som svært verneverdig.
I Trondheim gikk et enstemmig
bygningsråd i 2013 inn for å rive
en særpreget hjørnegård fra 1910,
en av byens fineste eksempler på
jugendarkitektur, i Elgsetergate.

Til erstatning får byens borgere en
såkalt «miljøboulevard» med 34
meters bredde.
Eksemplene dynger seg nå opp

fra hele landet og minner oss om
at rivehysteriet på 1960-tallet
er tilbake. Offentlig sies det ikke
lenger at «det gamle rasket skal
bort», prosessene er tilsynelatende mer demokratiske og velbegrunnede enn den gang, men resultatene er de samme. Forhandlingene mellom Byrådet i Oslo
og Riksantikvaren om skjerming
av 21 bygningsmiljøer er ikke
annet enn en blankofullmakt til
sanering og fortetting alle andre
steder i hovedstaden. Eiendomsselskapet Entras høyhusforslag
ved Tullinløkka og det unike universitetsanlegget i sentrum er det
ferskeste eksemplet på at Oslos
historiske byrom lever farlig og
at vi nå er tilbake der hvor vi aldri
mer trodde vi skulle havne.
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Det er derfor Real Danias under-

søkelse fra Danmark er viktig
lesning. Rapporten avdekker at
kvadratmeterprisen for leiligheter med høy verneverdi, altså
slike som ligger i gårder som den
i Elgsetergate, var 18 prosent høyere enn for vanlige leiligheter
samme sted. For eneboligene er
tallene enda mer oppsiktsvekkende. Høy verneverdi på et slikt
hus gir huseieren en gevinst som
er 30 prosent høyere enn salgs-
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summen for andre hus i samme
område. Dessuten, jo flere velholdte antikvariske bygninger du
har i nabolaget, jo mer attraktivt
er det å bo der.

Mads Yngve storvik
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Men det er ikke bare huseiere som

nyter godt av bygningsarven. Danmarks eldste by, Ribe, kan takke
sine smale gater og idylliske smug
for turistinntektene. To av tre
tilreisende velger å besøke byen
nettopp på grunn av den lite arealeffektive småhusbebyggelsen,
de mer enn hundre vedlikeholdskrevende bygningene som er fredet, det vakre, gamle rådhuset og
domkirken fra 1100-tallet. Dette
gir Ribe en ekstra inntekt på 92
millioner kroner årlig. Tallene
understøttes fra andre europeiske
land, slik som England der kulturminner bidrar mer til den britiske
økonomien enn for eksempel reklame-, bil- eller filmindustrien.
Den 3. februar 1978 skrev daværende miljøvernminister Gro
Harlem Brundtland følgende til
riksantikvar Stephan TschudiMadsen om to sjøboder i Halden:
«Halden Arbeiderparti har igjen
vedtatt å gjennomføre riving av
sjøbodene (…) Dere må selv vurdere sakens faglige betydning og
som fagmyndighet gjøre de nødvendige avveininger.» TschudiMadsen fredet umiddelbart. Det
ville riksantikvar Jørn Holme aldri ha gjort i dag.

Nyhetsredaktør:

rino Andersen
rino.andersen@nationen.no

FOTO: NTB scANPIx

r

egjeringen og støttepartiene Venstre
og KrF kommer i
løpet av uka trolig
fram til en løsning i
asylbarnstriden. En løsning som
innebærer ny individuell vurdering av sakene til lengeværende
barn som er sendt ut av landet.

av andre

Problemer: Kulturminister
Thorhild Widvey.

Dårligere enn dårlig

✱✱«Regjeringens primære
forslag er en nasjonal adgang
til søndagsåpne butikker. Det
andre forslaget om å la kommunene bestemme, er det
bare Venstre som står bak. Det
er om mulig et enda dårligere
forslag enn forslaget til Høyre
og Frp.
Leder i Vårt Land

sykepleie tar tid

✱✱«Sykepleie tar tid. Det tar
ikke den tiden som kan måles
av en økonom eller byråkrat.
Det tar den tiden pasienten
har behov for. «
Gro Lillebø, Norsk Sykepleierforbund, i Klassekampen.

sykepleie er ikke healing

✱✱«Til de som etterlyser flere
hender, og varme sådan, vil jeg
svare med et sitat fra Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder
i Sør-Trøndelag, Knut Jørgen
Rotabakk: «Sykepleiere driver
ikke med healing.»
Sykepleier Gro Lillebø

sure skavlan-tall

✱✱«I skrivende stund har over
14.200 gitt tommelen opp for
«Boikott Skavlan». Israel er
skjøvet ned til sølv og bronse
med den lukkede siden «Boikott Israel, Fri Palestina» som
har 13.033 medlemmer, og
«Boikott Israel» som har 3813
likes. På den sure fjerdeplassen kommer «Boikott Prior og
Nortura som selger halal-kjøtt
til ikke-muslimer» med 3475
likes. «
Finansavisen registrerer at i
valget mellom halal-kjøtt og
Skavlan, velger de fleste halalkjøtt.

sure skavlan

✱✱«En ting er å stille kritiske
spørsmål. Noe annet ikke å
klare å skjule at man misliker
svarene.»
Redaktør Per Anders Madsen i
Aftenposten er ikke helt blid på
Skavlan han heller.
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