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ar på kvoteflyktningar

t gjeld å hjelpa dei syriske flyktningane.
Europa etter den andre verdskrigen gjennom Marshallhjelpa, er
dette mikroskopiske summar.
– Kor store summar må Noreg
løyva til dette hjelpearbeidet?
– Me må løyva nokre milliardar før det monar, men me er
avhengige av at me får med oss
det internasjonale samfunnet.
Statsminister Erna Solberg tok
til orde for det på gjevarlandskonferansen, men enda opp med
at dei fleste landa ikkje ville gje
noko til nærområda. Noreg er
høgt oppe på lista over dei som
yter, men sidan andre ikkje vil,
må Noreg gjera meir. Alternativet
er at me vert ståande og sjå på at
millionar av menneske lever eit
uhaldbart liv.
KAN BUSETJA MANGE
I boka viser Erstad til at ein kvoteflyktning kostar Noreg ein million kroner.
– Det vert 10 milliardar kroner
i året for ti tusen flyktningar?
– I denne debatten er det to
standardar: éin for nordmenn og
ein annan for flyktningane. Sanninga er at etter kvart kjem flyktningane til å bidra like mykje
som me nordmenn. Dei første
åra me er i dette samfunnet, er
heller ikkje me nordmenn så
produktive. Bidreg flyktningane
etter fem år, er dei gunstigare
for Noreg enn det me sjølve er –
etter mange år med skulegang.
– Det er grenser for kor mange
flyktningar Noreg kan ta mot?
– I 2014 og 2015 tok me mot
15.000 syriske asylsøkjarar. No
kjem det langt færre av di europeiske land har stengt grensene,
men kommunane har auka kapasiteten. Dei har sagt at dei kan
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busetja 15.000 flyktningar i året
på grunn av den store dugnaden
i fjor. Når det kjem færre flyktningar, inneber det at kommunane må byggja ned kapasiteten.
Satsar Noreg på kvoteflyktningar,
får me eit meir stabilt mottak,
samstundes som Noreg kan ta ei
internasjonal leiarrolle når det
gjeld å gje flyktningane vern.
– Du hevdar at det skortar på
den gode viljen blant ein del av
politikarane?
– Eg tenkjer hovudsakleg på
Framstegspartiet. Dei er flinke til
å trekkja fram problem i staden
for å koma med gode forslag til
løysingar.
– I regjeringa hevdar dei å
kunna hjelpa 14 i Libanon og 20

i Jordan for den same summen
som dei kan hjelpa éin flyktning
med i Noreg?
– Det er ikkje rett, men basert
på mytar. Det er som å samanlikna hummar og kanari. Vert
du kvoteflyktning i Noreg, får
du dekt reisa hit, opphalds- og
arbeidsløyve, bustad og utdanning. I nærområda får ein vatn,
telt eller skule og ikkje så mykje
meir.
– Er det ikkje betre å gje eit
minimum av hjelp til mange enn
å gje nokre få eit luksusliv?
– Då statsminister Erna Solberg brukte dette argumentet,
tenkte nok mange at me kunne
hjelpa i nærområda, men det er
uheiderleg eller kunnskapslaust

Paulus og kvinna
Paulus eingong eit fagnadord sa:
«Høyr kvinnor, no skal de tegja!»
Det er beint fram usømd de alltid skal ha
so overlag mykje aa segja.
Og treng de aa læra, so spør dykkar mann,
han er dykkar hovud og herre!
Um ei av dykk trur, at ho likare kan,
so er det no armod berre.
Og kvinna ho tagde i hundradaar
og trudde paa Paulus, sin herre;
men tanken og tvila voks aar for aar,
til Paulus vart menneskje berre.

Diktet

Ho augna med kvart sitt menneskjeverd
og tanken fann ord og formar
so mjuke som bøner, so kvasse som sverd
– no fram i mot maalet ho stormar.
Eit samfund med rom aat kvar kvinne og mann
er maalet som lysande stiger,
ein heim aat kvart barn og ei livslukke sann
for det maal trur kvar kvinne paa siger.

SIGRUN OKKENHAUG

I

når ein ikkje gjev opp kva tal ein
brukar.
– Du peikar på at svært få av
dei syriske flyktningane bur i
flyktningleirar?
– Når både politikarar og
media talar om flyktningkrisa,
får ein inntrykk av at alle flyktningar bur i flyktningleirar. Sanninga er at berre 14 prosent av
flyktningane i Tyrkia og Libanon bur i slike leirar. Dei fleste
av syrarane bur i små husvære og
kjellarar i byar og tettstader. Dei
bur blant tyrkarar, libanesarar og
jordanarar, og det skaper utfordringar. I dag er det busett fleire
syriske flyktningar i Istanbul enn
det bur i Europa til saman.
– Kan ein hjelpa flyktningar

kkje alle dikt er til for det uutseielege.
«Hvad ei med Ord kan nævnes / i det
rigeste Sprog / det Uudsigelige / skal Digtet røbe dog», skreiv Welhaven – det har
vore eit program for både diktarar og litteraturvitarar av ei heller metafysisk skolering. Sigrun Okkenhaug er ikkje interessert
i det uutseielege. Av og til er det naudsynt
å banke ein bodskap inn med rim og rytme.
Det gjer dette diktet (frå For Bygd og By nr.
6/1918) – som må kallast kvinnesak på vers.
Sigrun Okkenhaug (1889–1939), gardskone frå Levanger, er mest kjend som
barneboksforfattar, men ho var eit grepa
kvinnfolk som dreiv med mangt på si:
Ho hadde gått på folkehøgskule, der den
åndeleg-politiske orienteringa vart vekt. Ho
engasjerte seg i sanitetsforeiningar, mållag,
fattigkommisjon og ikkje minst kvinnesak:
I Den vene skåla (1935) drøfter ho noko så
kontroversielt som abort, og dét i 1935.
Ved stortingsvalet i 1936 stod ho på
Venstres liste i Nord-Trøndelag. I den sosialt engasjerte Helga (1925) skriv ho om ei
fjorten år gamal jente som måtte ta ansvar

som bur så spreidd?
– Ja, i boka viser eg til ein opptrappingsplan for nærområda.
Det er sjølvsagt mange som treng
hjelp i flyktningleirane, men me
bommar på å finna ei løysing for
den store delen av flyktningane.
Me må gå inn i eit tett samarbeid
med lokale styresmakter for å få
realisert skular, sjukehus og sosiale tenester.
– I dag er nok den minst viktige
delen – flyktningleirane – overprioritert, og det er eit resultatet av
at politikarar og journalistar har
skapt feil inntrykk av situasjonen,
seier Emil André Erstad.
Han reknar med at Noreg kjem
til å enda med mellom 15.000 og
20.000 flyktningar i år.

for syskenflokken då mor døydde. Dessverre kom boka til å bli ein spådom om
henne sjølv: Ti av dei elleve borna hennar
voks opp, men Sigrun døydde frå dei 49 år
gamal i 1939. Eit av borna vart komponisten Paul Okkenhaug.
Kvinnesaksdikt er kanskje ikkje det mest
attraktive i dag. Vi ser desse 1920-tals-pionerane framfor oss: strenge matroner med vid
blomsterkjole, sjal og hatt. Om diktet ikkje
er perfekt, med omvend ordstilling, fungerer det likevel til sitt føremål: Rima er ikkje
originale – «herre – berre», «tegja – segja»
– men har slagkraft: kontrasten «herre –
berre» blir teken opp att to gonger.
Og ikkje minst: Pauli strenge ord til
kvinnene (1 Kor 14,34–36) har ikkje mist
autoritet. Om kvinnefrigjeringa har hatt
framgang i store delar av kristendomen,
finst det abrahamittiske religionar der
kvinnene enno skal «tegja» i forsamlinga,
og elles i samfunnet. Malala Yousafzai ville
ha samtykt i Okkenhaugs dikt.

Jan Erik Vold og Vigdis Ystad
skriv kvar veke om norske dikt
dei set pris på.
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