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Regjeringa har lagt fram et 
nytt forslag til jernbanere-
form som de vil ha hastebe-
handla før sommeren. 
Reformen med det misvi-
sende navnet «På rett 
spor» innebærer at all 
persontrafikk i landet skal 
ut på anbud. Lederen i 
Transportkomiteen, Linda 
Hofstad Helleland (H), har 
uttalt at dette hastverket er 
av hensyn til oss jernbane-
arbeidere. Hun mener det 
er bedre for de flere tusen 
av oss som skal inn i denne 
omstillinga 
at avklaringa 
kommer nå 
før somme-
ren, enn at vi 
må vente til 
nærmere jul.

Helleland kan ikke ha 
pratet med mange av oss, 
for vi har en helt annen 
oppfatning. Vi ønsker å få 
en gjennomarbeida reform 
hvor alle sider av denne 
enorme omveltninga blir 
belyst. For eksempel er 
ikke konduktørutdanninga 
og NSBs kompetansesen-
ter nevnt i reformen. Det 
står rett og slett ikke noe 
om hvordan utdanninga av 
min yrkesgruppe skal 
foregå i det hele tatt.

Å utdanne oss krever 
store ressurser og koster 
mye penger. Sånn må det 
være om vi skal ha dyktige 
konduktører med fagkunn-
skapen som kreves for en 
trygg togreise. Om denne 
oppgaven for eksempel 
skal bli overført til de 
utenlandske operatørsel-
skapene som vinner 
anbudene, frykter jeg at 
utdanninga vil bli mindre 
robust enn hva den er nå.

Dette er bare en av flere 
uklarheter som krever at 
Stortinget får den tida den 
trenger til å behandle 
reformen. Ikke dytt oss 
foran deg i ditt hastverk, 
Helleland! Nyt heller 
sommerferien. Vi venter 
gjerne til jul for å få en 
ordentlig behandling!

Bård Follerås,
overkonduktør i NSB  

og styremedlem i  
Rødts jernbanelag

folleraas@hotmail.com

Hastverk 
er lastverk
JERNBANE- 
REFORM
Bård Follerås

Statssekretær i Justis- og 
beredskapsdepartementet, 
Jøran Kallmyr (Frp), annon-
serte for noen dager siden at 
han skal reise til Eritrea for å 
forsøke å få i havn en returav-
tale. De siste to årene har 
eritreere vært den største 
gruppen asylsøkere til Norge. 
Innvilgelsesraten har vært 
høy, fordi ulovlig utreise og 
desertering fra den eritreiske 
nasjonaltjenesten har blitt 
ansett for å utgjøre risiko for 
forfølgelse. Nå øyner norske 
myndigheter håp om å gi 
avslag til flere. En mer 
restriktiv politikk 
kan være legitim 
dersom den er 
basert på pålitelig 
informasjon. Det 
er imidlertid lite 
som tyder på at det 
er tilfelle.

Ønsket om inn-
stramminger må 
ses i sammenheng 
med utviklingen i 
andre land, 
spesielt debatten 
rundt en dansk 
rapport om Eritrea som kom i 
november 2014. Bakgrunnen 
var at antallet asylsøkere fra 
Eritrea hadde økt kraftig. 
Behandlingen av søknadene 
ble satt på vent. 

Da den nye rapporten kom, 
konkluderte danske myndig-
heter med at situasjonen i Eri-
trea var blitt forbedret i en 
slik grad at færre eritreere 
ville få innvilget asyl. 

Det ble starten på en 
politisk skandale, kjent i 
danske medier som «Eritrea-
sagen». Rapporten ble 
kritisert fra flere hold (blant 
annet fra UNHCR) for 
selektiv kildebruk og for å 
fremme et ensidig positivt 
bilde av utviklingen. 

En av kildene, professor 
Gaim Kibreab, rettet kraftig 
kritikk mot rapporten og 
krevde at hans uttalelser 

skulle tas ut. To av de danske 
embetsmennene som deltok i 
delegasjonen til Eritrea, gikk 
offentlig ut mot rapporten og 
hevdet at de hadde opplevd 
politisk press for å komme 
fram til bestemte konklusjo-
ner. Justisminister Mette 
Fredriksen krevde gransking. 
Til slutt kunngjorde danske 
myndigheter at de ikke kom 
til å legge vekt på rapporten, 
men den ble likevel ikke 
trukket tilbake.

Rapporten har nå fått «et 
internasjonalt liv, uansett hva 
som har skjedd i Danmark», 
som den norske Eritrea-ek-
sperten Kjetil Tronvoll sa til 
den danske avisa BT (14. 
desember 2014). Det mest 
oppsiktsvekkende er at 
britiske myndigheter har tatt 
i bruk rapporten for å legiti-

mere en restriktiv 
praksisendring. I 
mars 2015 publiserte 
de to veiledninger 
om Eritrea som 
brukes direkte i 
vurdering av asylsa-
ker. I veiledningene 
blir det referert 
hyppig til den danske 
rapporten uten 
henvisning til 
kontroversene. For 
eksempel konklude-
res det med at 
«oppdatert informa-

sjon innenfra Eritrea» tyder 
på at de som forlater Eritrea 
ulovlig ikke lenger risikerer 
forfølgelse ved retur – en 
konklusjon som er mye mer 
entydig enn dem man finner i 
den danske rapporten. 

Lignende diskusjoner foregår i 
andre land. For eksempel har 
den danske og de britiske 
rapportene skapt debatt i 
Israel, hvor de danner 
grunnlag for en «ny kamp i 
den israelske krigen om 
migrasjonspolitikk» (Jerusa-
lem Post, 26. april i år).

Den danske rapporten har 
også ført til iver blant norske 
politikere, som i lang tid har 
snust på muligheten for å få 
til en returavtale med Eritrea. 
Den rødgrønne regjeringen 
startet dialogen med eritre-
iske myndigheter om en 

returavtale i 2012. Kallmyrs 
forgjenger, Himanshu Gulati 
(Frp) reiste på besøk til 
Eritrea i juni 2014. Dialogen 
ble fulgt opp av Kallmyr, som 
møtte Eritreas utenriksminis-
ter i november, få dager etter 
publikasjonen av den danske 
rapporten. I desember 2014 
ble det sendt en ny delegasjon 
i Eritrea. Det norske Landinfo 
– som har ansvar for å inn-
hente informasjon for 
utlendingsmyndighetene 
– reiste deretter på en såkalt 
«fact finding mission» til 

Eritrea og Etiopia. Turen 
resulterte i tre rapporter 
våren 2015. Landinfo-rappor-
tene peker forsiktig i retning 
av mulige forbedringer i 
Eritrea, men er svært tydelige 
på at det ikke er empirisk 
grunnlag for å trekke sikre 
konklusjoner. De refererer 
ikke til den danske rapporten.

Men eritreiske myndighe-
ter har lovet positiv endring, 
og det ser Kallmyr ut til å tro 
på. Han ønsker nå ifølge NRK 
(13. mai) å sende inn «obser-
vatører som kan undersøke 

Stadig flere land diskuterer nå om det er trygt å gi avslag til eritreiske asylsøkere – på falske premisser.

Asylkappløp mot bunnen

LOOK TO DENMARK? En omstridt dansk rapport om Eritrea lever sitt eget liv, lenge etter at den ble diskreditert i Danmark. Eritreiske flyktninger i Tel Aviv, Israel.  FOTO: BAZ RATNER, REUTERS/

Statssekre-
tær Jøran 
Kallmyr er 

KRONIKK
Tone Liodden
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Kortsiktigheten og dumheten i det 
gir meg lyst til å gråte.
Karl Ove Knausgård om oljeboring i 

Arktis, til The Guardian

Boligpriser vil stige fordi når 
myndighetene skal fremskaffe 
boliger vil myndighetene by opp 
prisene for å utkonkurrere vanlige 

borgere for å skaffe boliger til det 
antall flyktninger de i en følelse-
messig rus med å hjelpe for 
andres penger har lovet de 
sentrale myndigheter.

Carl I. Hagen i VG

Er det igjen blitt lov for feminister 
å være sinte uten å skamme seg?

Kjønnsforsker Trine Rogg 
Korsvik undersøker den nye 

feminismen på Radikal Portal

Det er det fine med listen. Den er 
så klar i sitt forsøk på urettmessig 
maktbruk at man dermed kan ta 
stilling til den.

Eva Grinde om Haugerud skoles 
reglement for lærere, i DN

Taxisjåføren som henta meg 
fortalte de diskuterte hvilket 
kjønn navnet mitt tilsa. Han var 
besviken at jeg ikke var kvinne. 

Magne Flemmen på Twitter

Stadig flere land diskuterer nå om det er trygt å gi avslag til eritreiske asylsøkere – på falske premisser.

Asylkappløp mot bunnen

forholdene rundt landets 
nasjonaltjeneste». Til tross for 
at en rekke eksperter og 
organisasjoner har uttalt at 
det nesten er umulig å skaffe 
pålitelig informasjon om 
forholdene internt i Eritrea 
– og særlig fra eritreiske 
myndigheter selv – mener 
Kallmyr at det skal la seg 
gjøre. Man kan beskylde 
Kallmyr for å være naiv. Det 
er han neppe. Sannsynligvis 
er han klar over at han kan 
oppnå et viktig mål, uansett 
utfallet av dialogen med 

eritreiske myndigheter, 
nemlig å sende signaler til 
framtidige søkere.

Budskapet er tydelig: Ikke 
kom til oss. Antall eritreiske 
asylsøkere til Danmark gikk 
kraftig ned etter at rapporten 
om Eritrea kom. Rapporten 
kan ha tjent den politiske 
målsettingen om å redusere 
antall asylsøkere, selv om den 
til nå ikke har blitt fulgt opp i 
praksis. Når flere land 
plukker opp og sender ut 
restriktive signaler samtidig, 

er det grunn til å bekymre seg 
for det som har blitt beskrevet 
som «et kappløp mot bun-
nen», hvor land kappes om å 
fremstå som mer restriktive 
enn de andre. Resultatet kan 
bli en asylpolitikk som 
mangler legitimitet og som 
fører til at mennesker som 
har behov for beskyttelse, 
ikke får det. 

Tone Liodden, 
doktorgradsstipendiat i sosiologi 

ved Universitetet i Oslo
t.m.liodden@sosgeo.uio.no

LOOK TO DENMARK? En omstridt dansk rapport om Eritrea lever sitt eget liv, lenge etter at den ble diskreditert i Danmark. Eritreiske flyktninger i Tel Aviv, Israel.  FOTO: BAZ RATNER, REUTERS/

REGJERINGSFIKSERING: LO-leder Gerd Kristiansen skaper ingen 
arbeidsplasser med sine slitte fraser, skriver Svein Flåtten. 
 FOTO: NED ALLEY, NTB SCANPIX

Bjørgulv Braanen gjentar i 
sin lederartikkel 12. mai 
spørsmålet fra den politiske 
venstreside og LO om hva 
regjeringens omstilling 
egentlig innebærer. Sagt 
med LOs retorikk: «Omstil-
ling av hva, til hva og 
hvordan»? 

Man stiller altså spørsmål 
ved om dette i det hele tatt 
er nødvendig, kaller det 
tåketale når regjeringen 
ikke forslår konkrete 
støttetiltak til konkrete 
næringer eller virksomheter, 
og mener redusert skatt på 
investeringer i bedrifter eid 
av nordmenn har skylden 
for at ikke omstillingen er i 
full gang. 

Det er for meg 
uforståelig at 
særlig LO, som 
bør være 
opptatt av å 
etablere og 
ivareta arbeidsplasser for 
sine medlemmer, henfaller 
til venstresidens slitte 
skatteretorikk i en slik 
diskusjon. Mener LO at 
regjeringen skal plukke ut 
bransjer og næringer som 
skal omstilles? Jeg trodde 
det var regjeringers jobb å 
legge til rette for at både 
eksisterende bedrifter 
omstiller, og for at nye 
produkter og bedrifter 
skapes – ikke å skape dem 
selv gjennom statlig eier-
skap og statlig drift? Har 
ikke LO og Braanen fått 
med seg at svekkelsen i 
petroleumsnæringen etter 
alt å dømme vil være varig? 
Selv før oljeprisene falt, var 
det varslet nedgang i 
investeringer og aktivitet. 

I en situasjon hvor det er 

maktpåliggende med 
rammebetingelser som 
stimulerer til investeringer 
og etablering av arbeidsplas-
ser, greier man ikke å 
produsere annen retorikk 
enn at regjeringen bruker 
penger på skattelettelser til 
de rikeste og svekker 
Arbeidsmiljøloven. De små 
endringene i loven bidrar 
heller positivt enn negativt 
til omstilling, ved å gi noe 
mer fleksibilitet på begge 
sider. Det å stimulere til at 
det lønner seg å investere og 
å jobbe gjennom for eksem-
pel lettelser i beskatningen, 
er virkningsfulle tiltak. 
Omvendt kan en jo spørre 
seg om venstresidens 
massive forslag til skatteøk-
ninger i sine alternative 
budsjetter er en god medisin 
for å få noen til å satse på 

omstilling og 
nyinvesterin-
ger.

I Revidert 
budsjett 
leverer 
regjeringen 

både forbedringer i permit-
teringsordningen og flere 
tiltaksplasser. Det blir ikke 
nye næringer og nye 
bedrifter av det, men det 
kan lette omstillingen for 
den enkelte bedrift og for 
den enkelte arbeidstaker. 
Det er også endringer som 
har vært etterspurt.

Helt sentralt for omstil-
ling vil være satsing på en 
stadig bedre utdannet 
befolkning, økte investerin-
ger i samferdsel til nytte for 
næringslivet transport over 
hele landet og vekstfrem-
mende skattelettelser til 
beste for både arbeidstilbud 
og investeringslyst i norsk 
næringsliv.

Svein Flåtten, 
finanspolitisk talsmann, Høyre

svein.flatten@stortinget.no

Omstillingsvegring 
på venstresiden?

Man stiller 
altså spørs-
mål ved om 

dette i det hele tatt er 
nødvendig.
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