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– Det er besteforeldre-
generasjonen som må
redde verden. De unge
ikke har tid. 

AV ELLEN JOHANNESSEN

Det sa klimaaktivist og forfatter
Bente Bakke i sitt innlegg på Kih-
legalleriet onsdag kveld, invitert
av Horten Diskusjonsforening.
Den knappe tiden, var gjennom-
gangsbudskapet i foredraget. Ut-
viklingen er mer skremmende
enn folk og regjeringer rundt om
i verden vil ta inn over seg. 

SOM MEDLEM AV “Besteforel-
drenes klimaaksjon” har Bente
Bakke gjort en uvanlig politisk
karriere. I fjor meldte Høyres tid-
ligere miljøpolitiske talskvinne
overgang til miljøpartiet De
Grønne. Beslutningen satt langt
inne, men hun kunne ikke lenger
være medlem av et parti som, i
likhet med Arbeiderpartiet, er
miljøverstinger. 

– Partiene snakker vakkert om
miljø, om fuglelivet og hva de
gjør for regnskogene, samtidig
som de gir oljeindustrien fritt lei-
de. De snakker ikke om hvem
som kjøper kullet fra gruvene på
Svalbard, sier foredragsholde-
ren. 

Hun nevnte også klimakvoter
og Co2-rensing som floskler, eg-
net til å tilsløre en faktisk situa-
sjon – dersom man skal unngå at
den globale temperaturen øker
mer enn to grader, må to trede-
ler av verdens kjente reserver av
fossil brensel ligge urørt. Med
det tempoet menneskeheten nå
forbruker Jordens ressurser, kan
realiteten bli ulevelige fire til
seks graders økning innen våre
barnebarn blir voksne. 

BEKYMRINGENE OVER en stadig
varmere klode og overforbruk,
deler hun med mange av dagens

eldre. – Det er vi som har tid til å
bekymre oss over våre barne-
barns framtid. Hva slags verden
skal de vokse opp i? De yngre, de
styrende, som tilhører våre
barns generasjon, de har ikke tid
til å uroe seg. De er så stresset!

I «Besteforeldrenes klimaak-
sjon» sitter det nå 50 kjente og
engasjerte samfunnstopper, som
hver for seg arbeider mot samme
mål. En hjertesak er kampen
mot oljesandutvinningen i Alber-
ta i Canada, hvor den norske stat
har sterke eierinteresser. 

– Jeg har kjøpt én aksje i Sta-

toil, slik at jeg er stemmeberetti-
get på selskapets generalforsam-
ling. Vi er ikke mange, men vi
blir hørt, sier miljøaktivisten. 

– Stortinget har vedtatt at Sta-
toil skal være en energibedrift,
men foreløpig er det bare olje. Vi
trenger virkelig politikere som
ser hvordan ståa er, sa Bente
Bakke, før de frammøtte i Kihle-
galleriet fikk slippe til med sine
spørsmål og forslag til miljøtiltak
de selv kan gjennomføre. 

BENTE BAKKES råd var først og
fremst at det er viktig at alle bryr

seg, selv om det kan virke smått i
den store sammenheng. Dersom
man bytter ut oljefyring med var-
mepumpe, har man gjort mye
for miljøet. 

Én ting er oppvarming og kil-
desortering. En annen ting er de
eldres store miljøsynd; de hyppi-
ge flyreisene. Ingen er mer på
farta en dagens pensjonister. Ak-
kurat den biten sitter det nok
lenger inne å endre på, skal vi tro
tilbakemeldingene fra de fram-
møtte i Kihlegalleriet onsdag
kveld. 

KLIMAMØTE I KIHLEGALLERIET: 

Urolige besteforeldre

AKTUELL DEBATT: Randi Lilletvedt i Diskusjonsforeningen takket Bente Bakke for et tankevekkende bidrag til klimadebatten. 
FOTO: ELLEN JOHANNESSEN

Hvor engstelig er du for klimaet?

ROLF A. ANDERSEN:
Jeg er nok mye mer opptatt av foruren-
singen som er i fjorden generelt.
Hovedproblemet i vårt område er knyt-
tet til vann. Jeg er redd for at fokuset
på klimaendringene overskygger andre
miljøproblemer. 

WENCHE SKY:
Jeg er veldig opptatt av klimaet, for jeg vil
jo at hele slekta skal ha en levelig framtid.
Jeg har akkurat installert varmepumpe,
men har dårlig samvittighet for å fly, selv
om det ikke skjer mer enn to ganger i året. 

ANNI WILLE:
Klart det opptar alle oss som er her i
kveld. Vi må reagere på bruk- og kastsam-
funnet. Brukbare kjøleskap blir kastet for-
di det ikke er mulig å få kjøpt nye hånd-
tak, for eksempel. Selv overser jeg dato-
merkingen på matvarene. Ingen har dødd
av det. 

ELIN WILKIN:
Det er selvfølgelig bekymringsfullt.
Jeg tenker på framtiden til mine tre
små barnebarn. Jeg mister ikke natte-
søvnen, men jeg er nøye på å kilde-
sortere, tar med egne poser til butik-
ken, og er ikke så glad i å shoppe.
Prøver å bruke det jeg har istedet. 

De snakker
ikke om
hvem som
kjøper kullet
fra gruvene
på Svalbard

BENTE BAKKE OM PARTIPOLITIKERNE



Skender Fazila er norsk
statsborger, men har
ventet halvannet år på
oppholdstillatelse for
kone og barn i Kosovo.

AV ALEXANDER SVANBERG
alexander.svanberg@gjengangeren.no

I Horten er det flere personer
som strever med å få sine famili-
emedlemmer til Norge. Kravet til
en arbeidsinntekt på minimum
242.000 kroner er et uoverstige-
lig hinder for enkelte. 

En av dem er Skender Fazila.  
I 2010 giftet han seg med  Fatmi-
re fra Kosovo. Det skjedde i Nor-
ge. Hun hadde tidligere søkt asyl
og hadde på den tiden verken
pass eller identifikasjon. Ved to
anledninger fikk Fatmire avslag
på oppholdstillatelse i Norge, på
grunnlag at hennes identitet ikke
var sannsynliggjort. Vedtaket ble
påklaget i 2010 og paret fikk i
mellomtiden to barn, begge født
i Norge. 

REGLENE FOR FAMILIEGJEN-
FORENING FORHOLDER IMID-
LERTID SEG SLIK AT UTLEN-
DINGER SOM GIFTER SEG OG
ØNSKER Å BOSETTE SEG I NOR-
GE, MÅ RETURNERE TIL HJEM-
LANDET OG DERFRA SØKE OM
FAMILIEGJENFORENING. DEN
SØKNADEN VENTER FAMILIEN
ETTER MER ENN HALVANNET
ÅR FORTSATT PÅ AT UDI SKAL
BEHANDLE.

– Min kone reiste frivillig ut av
landet slik at vi kunne få god-
kjent oppholdstillatelsen. Jeg har

vært syk og vurderte det
sånn at barna burde væ-
re sammen med moren.
De får heller ikke kom-
me tilbake, forteller Fa-
zila.

DA KRIGEN I TIDLI-
GERE JUGOSLAVIA
BRØT UT, KJEMPET
SKENDER FAZILA I
SPESIALSTYRKEN FOR
KOSOVO. HAN SLITER I
PERIODER MED ANGST
OG DEPRESJON ETTER
TORTUR UNDER BOR-
GERKRIGEN. 

Han har i tillegg gått
sykemeldt i en lengre
periode etter en ar-
beidsulykke. Ytelser et-
ter sosialtjenesteloven
anses ikke som inntekt
og han har derfor ikke
oppfylt minstekravet
om inntekt som ligger til
grunn for å få godkjent
familieinnvandring.

NÅ ER FAZILA IGJEN I
FAST ARBEID, MEN
MYNDIGHETENE HAR
FORELØPIG IKKE TATT
DETTE TIL VEIE. MED
TRE SMÅ BARN I KOSO-
VO BEGYNNER SITUA-
SJONEN Å BLI PRE-
KÆR, FORTELLER
HAN.

– Jeg er bekymret for helsen til
kona mi. Hun har en infeksjon i
magen, men tar ikke medisin for-
di hun fortsatt ammer vårt yng-
ste barn. En av mine døtre har i

tillegg en kul i bakhodet. Legen
sier det er en svulst, sier han al-
vorlig.

FAZILA TØR IKKE REISE NED TIL
GAMLELANDET, BÅDE FORDI

HAN MENER DET VIL GJØRE
SAVNET STØRRE FOR BARNA
OG FORDI HANS TIDLIGERE
INNSATS UNDER KRIGEN KAN
FÅ KONSEKVENSER FOR HAN
DER NEDE. I MELLOMTIDEN

GÅR DA-
G E N E ,
U T E N
SVAR FRA
DEN NOR-
SKE AM-
BASSADEN
E L L E R
UDI. HAN
HAR IKKE
SETT SØN-
NEN, SOM
BLE FØDT
ETTER AT
K O N A
R E I S T E
TILBAKE.

– Søkna-
den om fa-
milieg jen-
f o r e n i n g
ligger på
den norske
a m b a s s a -
den der ne-
de, men
UDI sier de
ikke finner
saken. Jeg
stoler på
n o r s k e
myndighe-
ter, men
det er en
f r u s t r e -
rende situ-
asjon, sier
han.

Da Gjengangeren i går tok
kontakt med UDI, kunne de ikke
kommentere konkrete saker. 
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Tjener ikke nok til å få 
kone og barn til Norge

VENTER: Skender Fazila er gift og har barn født i Norge, men på grunn av UDIs regler for familiegjenforening må kona og barna vente i Kosovo på god-
kjent oppholdstillatelse. Den får de ikke før familiefaren kan dokumentere at han kan forsørge dem. FOTO: ALEXANDER SVANBERG

INNTEKTS-
KRAVENE:

Familiemedlemmet som
bor i Norge må dokumen-
tere en arbeidsinntekt på
minimum 242.000 årlig,
sammenhengende over fi-
re år. 

Fire års-kravet gjelder ik-
ke norske statsborgere el-
ler arbeidsinnvandrere. 

Den som bor i Norge kan
ikke ha mottatt økonomisk
sosialhjelp (med unntak av
bostøtte) eller fått kvalifi-
seringsstønad fra NAV det
siste året før familiemed-
lemmet søker om famili-
einnvandring. 

Hvis søkeren har inntekt
under 300 000 kroner før
skatt, må vedkommende få
en skriftlig bekreftelse fra
NAV på at han ikke har
mottatt økonomisk sosial-
hjelp de siste 12 måne-
denes. KILDE: UD

FARGERIKE KRISTOFFERSEN
Horten Handelspark, Tlf: 33 08 31 00
Åpent for deg: 07-19 (09-16)

NYTT 
FARGEKART 
MED ÅRETS 
FARGER

Gjør et kupp!
All tapet 

20%
Også bestillingsvarer. 
Fredag og lørdag.


