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I dag skal Harstad formannskap fortsette debatten som 
startet i kommunestyret i forrige uke, da ordfører Marianne 
Bremnes konkret foreslo å ta imot 53 ekstra flyktninger fra 
Syria. 23 i år og 30 neste år.
Denne debatten må legge klare føringer for at kommune-

styret sier ja når saken skal sluttbehandles i møtet 24. 
juni.

Som forventet tok Fremskrittspartiet avstand fra ord-
førerens utspill. En velkjent argumentasjon fra den 
kanten, er at det vil være mer hensiktsmessig å hjelpe 
de syriske flyktningene ”der de er”. 
I diskusjonen, som naturligvis pågår for fullt på 
nasjonalt nivå, er det også blitt hevdet at et ja til å 
ta imot flere flyktninger, i realiteten fører til en for-
skjellsbehandling av flyktninger i Norge. Det er også 
løftet inn som et argument at det mangler garantier 
for at Staten faktisk vil ta regningen for flyktningebo-
settingen ut i kommunene.

Vi har forståelse for innvendingene. Det er slett ikke 
ukjent at statlige tiltak eller pålegg overfor kommunene ikke 
blir fulgt opp med tilstrekkelig midler. Videre kan det ikke 
utelukkes at det vil være mer effektivt å hjelpe de mange 
millioner syrerne som i dag er på flukt i eget land og i nabo-
landene med en større innsats ”der de er”. Og ikke minst 
er det utvilsomt et saftig dilemma at et ja til flere syriske 
kvoteflyktninger fort kan bety 
ytterligere  ventetid for allerede 
bosettingsklare flyktninger.

Når vi likevel støtter det som 
ser ut til å være et stort flertall i 
Harstad kommunestyre, skyldes 
det at verden står midt oppe i en 
flyktningkatastrofe man ikke 
har sett maken til etter andre 
verdenskrig. Vi er vitne til en så 
prekær situasjon, at vi ikke len-
ger kan forholde oss passive eller 
avventende. Ei heller på lokalt 
plan. Situasjonen fremtvinger ekstraordinære tiltak. 
Ja, det vil være utfordrende for kommunen å skulle bosette 
så mange ekstra i tillegg til de vi allerede har forpliktet oss 
til. Men det er mulig. Det må være mulig. 
Da kommunestyret i Tromsø i forrige uke sa ja til å bosette 
140 syriske kvoteflyktninger, uttalte ordfører  Jens Johan 
Hjort at det var et vedtak i samsvar med ”byens sjel”. Den 
holdningen bør vi ha i byen ved Vågsfjorden også.  

Dersom Harstads politikere gjør et riktig vedtak, tar kom-
munen et betydelig ansvar for å hjelpe mennesker i sin 
ytterste nød. Kostnadene for de 53 syriske kvoteflyktnin-
gene er beregnet til drøye ni millioner kroner, og dette er 
penger kommunen er helt avhengig av å få dekket. Nå blir 
det opp til staten å vise at den er sitt ansvar bevisst.

I samsvar med byens sjel
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Vi kan 
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ger forholde 
oss passive 
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tende. Ei hel-
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plan.

Det negative bildet av eldre frem-
mer diskriminering, og motvirker et 
selvfølgelig og naturlig mangfold.

Meninger side 14 og 15

Karin Markussen 
ble fadder for seks 
år gamle Vivek 
Mate, som bodde 
på den lutfattige, 
indiske landsbyg-
da. Da startet livet 
hans for alvor. 
harstaD: Det er 23 år siden. 
Sammen med foreldre og søs-
ken vokste Vivek Mate opp 
i svært fattige kår på lands-
bygda utenfor byen Pen nær 
Indias største by Mumbai. 
Med et liv der familien nesten 
ikke hadde råd til mat, så ikke 
fremtiden lys ut for den lille 
gutten. 

Da Karin Synnøve Mar-
kussen fra Harstad ble fad-
der gjennom organisasjonen 
Indias Barn, ble livet til Vivek 
snudd i en positiv retning. 

I dag er rollene snudd. 
29-åringen forsørger  hele 
sin familie i India. Med en 
mastergrad i ryggen har han 
fått seg lederjobb i Mumbai. 
Dermed har han fått råd til å 
kjøpe sitt eget hus i hjemlan-
det, hvor samtlige familie-
medlemmer bor - bortsett fra 
faren, som bare er på besøk i 
helgene.  

- heldig
I forrige uke kom Vivek til 
Norge for første gang for å 
besøke sin tidligere fadder i 
Harstad. Lørdag var han også 
gjest under årsmøtet til Indi-
as Barn, der de fortalte sin 
rørende historie. 

Han legger ikke skjul på sin 
takknemlighet overfor Mar-
kussen, som har sendt penger 
til han hver måned fra han 
var seks år, til han var ferdig 
med studiene i 2008.  

- Jeg kunne ikke vært der 
jeg er i dag uten hennes hjelp.
Hun har forandret livet mitt 
på så mange måter. Det er 
ingen tvil om at jeg har vært 
heldig som har hatt støtten fra 
Karin i Norge, sier Vivek. 

Markussen forteller at 
Vivek har blitt en stor del av 
familien.  

- Han har vært med oss hele 
veien. Ungene mine er like 
glad i han som det jeg er. Det 
gjør meg stolt å se hva han har 
fått til, og hvordan han har 
grepet sjansen han har fått. 
Det føles godt å kunne se han 
i dag, og høre om alt han gjør 
for sin egen familie i India, 
sier Markussen. 

støttet
Hun besøkte sitt fadderbarn 

for første gang i 1998. Da var 
Vivek 13 år gammel. 

- Familen hadde ingenting. 
Knapt et lite hus med vegger 
og tak. Vann og mat var det 
også dårlig med. 

Hun forteller at det har vært 
meningsfylt å være med i fad-

- Karin har forandret livet mitt

derorganisasjonen. Det har 
også gjort at hun nå  har fått 
seg et nytt fadderbarn i India.

 - Karin har vært som en 
mamma for meg. Hun har 
betydd enormt mye for at jeg 
til slutt har nådde drømmen 
min - å få utdannelse og jobb, 

sier Vivek Mate, før Markus-
sen tilføyer:  

- Da mine egne barn skulle 
studere, var det helt naturlig 
for meg å støtte Vivek også slik 
at han fikk seg jobb i fremti-
den. Jeg har behandlet Vivek 
som en av mine, smiler fad-

deren. 
- Hva har rollen som fadder 

betydd for deg?
- Det har ført til mye glede. 

Til sammen har jeg vært to 
ganger på besøk hos han i 
India, og frem til nå har vi fått 
et nært forhold. Lokallaget i 

Harstad har også vært med å 
bygget en landsby i India i 2010 
med 24 hus til familier der. 

- Forrige måned ble en bar-
nehage satt opp av lokallaget i 
Harstad. Arbeidet har gir stor 
mening, avslutter Karin Syn-
nøve Markussen. 

Åse  Hjelvik
952 22 083 - ase.hjelvik@ht.no -

engasjert: Fra venstre: Barbro Steinbakk, Leif Gunnar Lang-
strand, Cecilie Persson, Ruth Langstrand, Gunnvor Toften, Vivek 
Mate, Karin Synnøve Markussen, Trine Hofsøy, Hege Markussen og 
Dr. Deshmukh.

- Harstad engasjerer seg
Både styreleder og 
nestlederen av den 
nasjonale organisasjo-
nen Indias Barn er fra 
harstad. 

harstaD: Indias Barn ble 
startet i 1993, da under nav-
net Fadderbarnas Fremtid. 

Tre av de som sitter i det 
nasjonale styret i organisa-
sjonen er fra Harstad. Hege 
Magnussen er styreleder, 
Trine Hofsøy er nestleder og 

Cecilie Persson er styremed-
lem. 

- Lokallaget i Harstad 
for Indias Barn har jobbet 
aktivt og engasjert seg i fad-
derarbeidet. Det har vist seg 
å gi resultater, sier Magnus-
sen. 

høyt tall 
Indias Barn har per i dag 
3.000 fadderer som støtter 
4.500 barn. Grunnsteinen i 
organisasjonens utviklings-

arbeid er utdanning for 
indiske barn. 

- Vi jobber hele tiden med 
å øke fadderantallet for å 
kunne hjelpe flere. Indias 
Barn arrangerer fadderturer 
som virkelig gir inntrykk av 
hvordan det er å vokse opp 
som barn i landet. 

- Historien med Vivek 
viser at utdanning hjelper, 
og at arbeidet som organi-
sasjonen gjør er betydnings-
fullt og viktig. Jeg føler meg 

veldig stolt og glad av å være 
en del av dette, når jeg får 
høre om slike solskinnshis-
torier, sier Magnussen. 

nært samarbeid
I forbindelse med årsmø-

tet i organisasjonen var Dr. 
Deshmukh tilstede. Han er 
daglig leder for Childrens 
Future India, som er sam-
arbeidsorganisasjonen til 
Indias barn. 

- Vi har et veldig nært 

samarbeid, og jobber veldig 
tett med oppfølging, sier Dr. 
Deshmukh, før Magnussen 
legger til:  

- Det var en stor glede 
for årsmøtet å ha gjester 
fra India. Da fikk faddrene 
informasjon, og muligheten 
å stille spørsmål i forbindel-
se med det arbeidet som blir 
gjort. 

Åse  Hjelvik
952 22 083 - ase.hjelvik@ht.no -

FOrnØYD: Nest-
leder Trine Hofsøy 

(fra venstre), Dr. 
Deshmukh, dag-

lig leder i Childrens 
Future India og 

styreleder Hege 
Magnussen i Indias 
Barn er tilfreds med 

samarbeidet mellom 
organisasjonene. 

Irene Lange Nordahl trekker seg som 
leder av Troms Senterparti med umid-
delbar virkning, blant annet etter å ha 
håndtert stillingskrigen i nominasjons-
prisessen i Gratangen kommune.  

- Det siste året har vært svært kreven-

de med store utfordringer. De interne 
prosessene i tilknytning til nominasjo-
nene i to lokallag i Troms, Tromsø og 
Gratangen, har vært tøffe for fylkeslaget 
å håndtere. 

Styret skriver i en melding at det tar 

Irene Lange Nordahls beslutning til 
etterretning med beklagelse. 

1. nestleder Svein Leiros vil fungere 
som fylkesleder fram til ny leder er 
valgt.

Lange Nordahl trekker seg som leder i Troms Sp etter Gratangen-bråk


