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Ordfører, 

i vårt Europa lider flyktningebarn under forferdelige kår, og det er vårt felles 

ansvar å gjøre noe med situasjonen, som er skapt av politisk avmakt. Mange 

fra Kristiansand har vært på Lesvos i Hellas, blant annet gjennom utveksling 

og på kurs på Universitetet i Agder sitt studiesenter Metochi. På den samme 

vakre øya ligger en av vår tids verste flyktningeleirer. Jeg ber bystyret om å 

slutte seg til oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’, som så langt drøyt 2500 

mennesker har sendt mail til utenriksministeren om. Initiativet er satt i gang 

av barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk og sykepleier Marthe Valle, som har 

vært i Moria og hjulpet til i den humanitære krisesituasjonen. Oppropet lyder: 

 

Evakuer de enslige mindreårige og barnefamiliene fra Moria. NÅ! 

 

Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra 

vondt til verre, til å bli en humanitær krise. Leiren som er bygget for 3000 

mennesker huser nå nesten 20.000. Antallet vokser fra dag til dag, og 

leveforholdene i leiren blir stadig verre. 

 

Nyfødte sover i sommertelt. Flere er kronisk redde, mange er syke, køene for 

å få mat, vaske seg og for å gå på do er timelange. Mangelen på helsehjelp er 

akutt. Skoletilbud fraværende. Barn driver selvskading. En baby har dødd av 

dehydrering. 

 

Dette kan ikke fortsette. Dette er en humanitær krise som må løses politisk! 

 

-  Vi krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene 

overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir 

dekket. 

-  Vi krever at Norge i første omgang tar initiativ til å finne en løsning på 

hvordan barnefamilier og enslige mindreårige kan evakueres fra 

flyktningleiren Moria. 

 

Oppropet støttes av Leger uten Grenser, Flyktningehjelpen, Røde Kors, 

Unicef, Amnesty International, Sos Barnebyer, Redd Barna, NOAS, Norsk 

Folkehjelp, Altas Alliansen, Norges Sosiale Forum, Dråpen i Havet, Care, 

Refugees Welcome Norway og Kirkens Nødhjelp.  

 

Nå trengs politikere som tar ansvar på alle nivåer, lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Vi har også som by og kommune muligheten til å vise 

solidaritet, slik formannskapet gjorde da vi i november 2019 vedtok at 
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Kristiansand kan ta imot flere flyktninger enn vi ble anmodet om fra nasjonalt 

hold.  

 

Jeg ber derfor om at vi voterer over følgende forslag: 

1. Kristiansand bystyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’. 

Kristiansand kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere 

flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder 

enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra 

Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene. 

2. Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for 

samarbeid og solidaritet mellom Kristiansand og Lesvos, gjerne i samråd 

med UiA. 

3. Bystyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering av om 

Kristiansand skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av 

ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å håndtere 

flyktningestrømmen. 

 

 

Hildegunn Marie Tønnessen Seip, MDG 

 


