
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - TILSLUTNING TIL 
OPPROPET "EVAKUER BARNA FRA MORIA"  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 29/20 den 30.04.2020. 
 
Behandling: 
 
Ordfører svarte slik:  
Ordføreren vil takke interpellanten Inge Bugge Knudsen for å løfte opp en veldig viktig sak, 
som ikke har blitt mindre viktig nå som hele verden står overfor en pågående pandemi.  
Som interpellanten skriver var Moria-leiren bygget for langt færre mennesker enn de som 
oppholder seg der i dag, og det er en situasjon som dessverre stadig forverrer seg. Den 
humanitære situasjonen har vært svært alvorlig lenge, og om koronaviruset nå får spre seg i 
den overfylte flyktningleiren Moria vil konsekvensene bli katastrofale.  
Flere land har meldt at de er villige til å hente ut mindreårige flyktninger fra Hellas. Nå må også 
Norge ta sin del av ansvaret for å redde barna ut. Hellas har ikke kapasitet til å håndtere 
situasjonen på egen hånd. Vi kan ikke fraskrive oss det solidariske ansvaret vi har for å gi en 
livreddende håndsrekning.  
Ordfører er enig med interpellanten i at dette ikke handler om politikk, men om 
medmenneskelighet og solidaritet. Barna i Moria lever under forhold som ingen barn skal leve 
under.  
Ordføreren støtter interpellantens forslag til vedtak, som er: 

1. Gausdal kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i 
Gausdal slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria». 
 

2. Gausdal kommune ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en 
felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene. Dette må innebære 
at barn og enslige mindreårige flyktninger i Moria evakueres umiddelbart. Norge må 
være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, 
og at barns grunnleggende behov blir dekket.  

 
Votering over forslaget:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. Gausdal kommune ønsker å vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i 
Gausdal slutter seg derfor til oppropet «Evakuer barna fra Moria».  

2. Gausdal kommune ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en 
felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene. Dette må innebære 
at barn og enslige mindreårige flyktninger i Moria evakueres umiddelbart. Norge må 
være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, 
og at barns grunnleggende behov blir dekket.  



 
 

 
 

 

 
 
 


