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Hva om Norsk Folkehjelp etablerer asylmottak i
Afrika?
Av Einar Hammer - 2. juli 2018 | 07:27
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Mange asylmottak legges ned i disse dager. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Resett

Isteden er de sure på Regjeringen for at de må legge ned i Norge: «Norsk Folkehjelp
refser regjeringen – avvikler drift av asylmottak». De har 30 års erfaring og har bygget
opp en unik kompetanse. Hvorfor ikke ta med seg det ned til Afrika?
Det kalles markedstilpasning, hvis etterspørselen endrer seg så må også tilbudet
tilpasse seg deretter. Det er ikke god butikk å klage på kunden.

for ca. en time siden

Henrik S. Werenskiold:
Hendelsen førte til at flere bygninger og
biler ble satt i brann i nabolagene Breil,
Malakoff og des Dervallières med blant
annet bruk av molotovcocktailer løpet av
natten.

Norsk Folkehjelp har 2 muligheter: 1) tilpasse seg kundens behov, 2) legge ned
virksomheten. De har valgt det siste.
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.
Organisasjonen er medlemsstyrt og har ca. 14 000 medlemmer, og nærmere 2 200

Flere bygninger og biler satt i bra

ansatte som jobber i 33 land.

Urolighetene fant sted i tre forskjellige nabo…
RESETT NO

Norsk Folkehjelp har holdt på i 30 år i asylbransjen og har drevet mer enn 40 mottak, i
de siste årene har de drevet 14 stykker.

Siste saker

Men nå har markedet snudd, etterspørselen har brått sunket og det har blitt en
overkapasitet i markedet. Det har gitt røde tall i boka og bransjen sliter tungt. Det er ikke
mer enn tre år siden de opplevde «all time high». Da kunne bestemme prisen selv. Men
så falt bunnen ut av markedet: investeringer går tapt og arbeidsplasser er truet.
Det er regjeringen sin skyld, de har ikke tilrettelagt stabile vilkår. Bransjen har etterlyst
forutsigbare rammer.
Kultur og Satire

arbeidsplasser. Kunden vil heller ha mest mulig ut av pengene, og det får de i Afrika, der

Nå må antirasistene for svingene
ta seg sammen

utgiftene er betydelig lavere enn i Norge. Men Norsk Folkehjelp protesterer, de vil ikke

Det er så mye hverdagsrasisme som går under

Det tas inn et minimum av asylsøkere årlig for å opprettholde driften og sikre

radaren i disse dager. En skulle tro at antirasister

tilpasse seg og sier følgende om kunden:

sover i timen, og ei heller kan...

Nynazister forstyrret Centerleders tale i Almedalen

– Det er ikke vi som har besluttet dette, det er regjeringen som gjennom sin politikk har
fattet beslutningen for oss, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp
til NTB og tilføyer:

Flere bygninger og biler satt i
brann i tre nabolag i...

– Det trengs mer forutsigbarhet, langsiktighet og økonomiske rammer som gjør det
mulig å få asylmottak til å bli en del av et godt norsk velferdstilbud.

Skuffelse over utsatt
jernbaneutbygging på Østlandet

Et problem med organisasjoner er sammenblandingen mellom humanitære og
økonomiske interesser. Tenker de på sin egen lommebok eller på alle de
hjelpetrengende som er på ukt?
Mest lest
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Navn

Feliciano • for 3 dager siden

Nedlegg hele retten til asyl i Europa eller gå tilbake til asylbestemelsene fra 1954, der kun
europeere kunne søke asyl i Europa.
Afrika har sin egen asylkonvensjon, så det er fult mulig for afrikanere å søke asyl på sitt eget
kontinent. Der er det mange land det er fred i, og med enorme ressurser og areal. Det samme
gjelder Asia.
Hvorfor skal alle til det kontinentet som er det nest minste? Joda, gratis-penger, noen andre må
ta regningen, det er deilig!
28 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Feliciano • for 3 dager siden

Asylinstituttet er misbrukt både av "asylsøkere" og ikke minst hjemlige NGOer. De har
tjent stort på "asylindustrien" og har derfor bevilget seg selv millionlønninger. Nå har
bunnen gått ut av deres lukrative forretning, og da må det finnes en syndebukk. Da er
regjeringen den nærmesre siden de har lagt ned asylmottak det ikke lenger et bruk for,
imotsetning til de de R/G, som fylte opp tomme plasser med storstilt invitasjon til
lykkejegere. Reglene for asyl: "Alle som flykter fra krig og forfølgelse har krav på
midlertidig asyl i nærområdet.....
11 △

▽ • Svar • Del ›
Feliciano > tomnico • for 3 dager siden

Jepp. Må bare fremheve: asyl i nærområdet!
9△

▽ • Svar • Del ›

Halvorsnakkeralvor > Feliciano • for 3 dager siden

Tiltredes! Dette er folkeviljen. Viljen til det norske folk! Erna?! -Følger du opp folkets
vilje?!!!
11 △

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Halvorsnakkeralvor • for 2 dager siden

Dessverre, Erna følger ikke opp folkets vilje, hun VET jo at de fleste av
oss ikke vil inn i EU. Men Erna elsker EU og bryr seg ikke i det hele tatt.
5△

▽ • Svar • Del ›
Halvorsnakkeralvor > triste greier • for 2 dager siden

Følgelig må Erna vekk!! Ut av regjeringskontorene!!
2△

▽ • Svar • Del ›

Audhild Østgård > Halvorsnakkeralvor • for en dag siden

Si det til folket!
Mulig det er som å si at;
Kongehuset er rein svindel!
Det må også bort!!
Det norske folk ELSKER Livsløgner!
Slik opprettholder de sin egen---Livs-løgn!!
Og TROR lykken ligger deri!
Hvilken villfarelse!!
1△

▽ • Svar • Del ›

gunhild gunheim > Feliciano • for 3 dager siden

Helt enig!
6△

▽ • Svar • Del ›

Jeb Jensen > Feliciano • for 2 dager siden

Meget fornuftig forslag. Transport av stadig flere mennesker over enorme avstander er
dårlig løsning både ressursøkonomisk, miljømessig, (enkelt)menneskelig og ikke minst: mellomenneskelig(kulturelt) .
1△

▽ • Svar • Del ›

Blurb1000 • for 3 dager siden

En skrikende urettferdighet som rammer de aller svakeste av oss. Norsk Folkehjelp.
Hjelp Mot Det Norske Folk, er vel rettere å si.
17 △

▽ • Svar • Del ›

1velger1234 • for 3 dager siden

Norsk Folkehjelp har ryggrad til å betale NOK 15 millioner! Les linken til Roald Bentzen. Hvorfor
har vi dem da rekende på døra for å tigge etter penger?
«Bransjen har etterlyst forutsigbare rammer» Hva er vel mer forutsigbart enn å få opplyst om at
fra nå av er det slutt på all statlig pengeoverføring?
Det er på høy tid at Norge slutter med å overføre penger til slike NGOer og andre
organisasjoner for å gjøre dem i stand til å motarbeide oss. La dem samle inn pengene fra alle
som ønsker å støtte dem, og ikke fra oss andre. De sparte milliardene kan brukes til eldrehjelp,
noe som er svært forsømt i verdens beste land å leve i.
16 △

▽ • Svar • Del ›

invernes • for 3 dager siden

Hva med å tvinge afrikanske land til å ta ansvar for eget folk ? man kan true med all stopp i u
hjelp og andre goder om de ikke viser ansvar , våre politikere har bare en jobb å gjøre og det er
å forhindre at noen kan trenge seg ulovlig inn i vårt land.
15 △

▽ • Svar • Del ›

wotan • for 3 dager siden

Dette har vært en tema gjennom hele våren. Kravet om at vi må ta inn flere migranter for å
opprettholde asylmottakene. Jeg tror det kalles målforskyvning: Hensikten med mottakene blir
sysselsetting, heller enn arbeid med migranter.
I mange land i Afrika og Asia er det vanlig med sweepere i gatene - gatefeiere. Jeg har savnet
slike i Norge. Folk som får et par kroner for å holde fortauene rene og pene. Jeg ser at Norsk
Folkehjelp kunne gå foran i denne saken og la egne ansatte få slike oppgaver i stedet. Jeg tror
mange ville sette pris på det!
Alle skal med osv..
14 △

▽ • Svar • Del ›
T.O.Glas > wotan • for 2 dager siden

"opprettholde asylmottakene".
Identisk med 'mottoet': "Å pisse i buksa for å holde varmen".
1△

▽ • Svar • Del ›

Grain • for 3 dager siden

Det har selvfølgelig ingenting med saken å gjøre at Henriette Westhrin er tidligere nestleder i
SV, og statssekretær i diverse posisjoner under de rødgrønnes regjeringsperioder. Neida.
14 △

▽ • Svar • Del ›
tomnico > Grain • for 3 dager siden

Ingen har vært så rause med å misbruke våre skattepenger som de R/G. "Grunerløkka
airport", et lokalt møtested for beboerne på Grunerløkka, ble beæret med våre
skattepenger. Kan det ha noe med at SVeren Lysbakken og kulturministeren T S Grande
bor der?
7△

▽ • Svar • Del ›
GoldenCock > tomnico • for 2 dager siden

TSG er ute eter emaer til å fulle sin armkrok og skjød så slipper hun å krype
rundt i kornåkerene.
1△

▽ • Svar • Del ›

triste greier > Grain • for 2 dager siden

Absolutt ikke, vi har da ikke korrupsjon og vennetjenester i lille Norge ???
2△

▽ • Svar • Del ›

Barley • for 3 dager siden

Det er en vanvittig logikk i asylprofitørenes argumentasjon. Det er akkurat det samme som
menneskesmuglerne ville argumentert med. De ønsker mer forutsigbarhet, mer flyktninger, mer
profitt. Blir flyktningene og profitten borte, får de ikke brukt sin kompetanse. Det er noe som
heter omstillingskompetanse også. Ønsker Norsk Folkehjelp å drive med menneskehandel, så
får de faktisk lov til det. Men det er ennå ingen menneskerett å bestemme hvor
menneskehandelen skal foregå. Ønsker Norsk Folkehjelp å delta i denne suspekte
menneskehandelen på profittbasert basis, må de tilpasse seg markedet og kundens behov. Jeg
ser heller ikke bort i fra at kunden en dag finner ut at det slett ikke er behov for Norsk
Folkehjelps fakturaer. Hva er det egentlig kunden får igjen for disse fakturaene?
11 △

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Barley • for 2 dager siden

Dette er sykt, kanskje det til og med stemmer at Legemiddelverket gjør
folket syke for å få mer profitt. Hvem kan man egentlig stole på i dag ??
1△

▽ • Svar • Del ›
CapitanLorenzo > triste greier • for 2 dager siden

Du kan bare stole på deg selv og dine ALLER nærmeste. punktum ferdi
desværre.
1△

▽ • Svar • Del ›

Roald Bentzen • for 3 dager siden

Norsk Folkehjelp liker ikke at andre har andre meninger om ting. - Proletariatets diktatur! - At
målet er NULL FLYKTNINGER er jo totalt ødeleggende for bussinessen. Er det ingen
flyktninger så lager man dem! - http://bodoposten.no/norsk-...
9△

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Roald Bentzen • for 2 dager siden

Om dette virkelig er sant, og det er det nok, er det så zynisk at man blir kvalm.
1△

▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård > triste greier • for en dag siden

SPY og gå videre!!
Kvalmen er forløperen til Opp-kastet!!
Og etterpå tilfriskner man!

△ ▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård • for 3 dager siden

Jøss, hvilken uttalelse av Henriette Killi Westhrin!
Hun er en "klatrer" damen fra Kragerø!
Stadig på farten etter nye "stativ" for å komme seg oppover ifølge merittlisten!
https://no.wikipedia.org/wi...
Hun er forøvrig datter av SV-veteranen, Karin Westhrin som også fighter om penger og midler!
Eplet faller somoftest ikke så veldig langt fra stammen....
https://www.nrk.no/telemark...

les mer

7△

▽ • Svar • Del ›
triste greier > Audhild Østgård • for 2 dager siden

Når grådigheten tar over...........
Det ville selvfølgelig ha hjulpet så mange flere i Afrika, og skulle ha vært gjort
for lengst. Her tar alt alt for lang tid. Hva med "hastevedtak" NÅ ???
2△

▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård > triste greier • for 2 dager siden

Hastevedtak... på en tilstand som er mer permanent og ikke akkurat en akutt
krise??

△ ▽ • Svar • Del ›
GoldenCock > Audhild Østgård • for 2 dager siden

Eplet faller ikke langt fra stammen, sies det.
1△

▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård > GoldenCock • for 2 dager siden

...somoftest, sa jeg!

△ ▽ • Svar • Del ›
Tore Halsa • for 2 dager siden

Norsk folkehjelp er en motbydelig organisasjon som bare tenker på å berike seg selv. Kutt ut all
støtte til disse folkene.
6△

▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård > Tore Halsa • for 2 dager siden

Artig ord;
Norsk folkehjelp....og i sannhetens navn;
VI trenger sannelig all den hjelp vi kan få til å rydde opp i vårt eget indre anliggende!!
Her i landet ligger oppgavene på kø, i sekk og i dunger!!
1△

▽ • Svar • Del ›

Lyn_Gordon • for 2 dager siden

Eller hva med å lage mottaks-senter for de titusenvis av migranter som vil bli returnert/repatriert
når land etter land i Europa har fått nok av denne gigantiske svindelen med asyl..
5△

▽ • Svar • Del ›

Sannheten først. • for 3 dager siden

Så lenge jeg vet ingen land i Afrika vil ha asylmottak på sitt territorium. Skal vi begynne å
bombe dem for å tvinge dem?
3△

▽ • Svar • Del ›
invernes > Sannheten først. • for 3 dager siden

Holder med å gi Libya det de trenger av utstyr så de gale massene ikke kan legge ut på
havet lenger.
6△

▽ • Svar • Del ›

GoldenCock > Sannheten først. • for 2 dager siden

Du må kontakte Bondesvik og Stoltenbomb, de har erfaring med bombing av stabile
stater for å skape anarki.
En sikker måtte for å skape liv i migrant/asyl aktiviteten, den nye vekstindustrien i
Europa med sugerør i flere staters kasser.
5△

▽ • Svar • Del ›

1velger1234 > Sannheten først. • for 2 dager siden

Mer nyttig å stenge an pengestrømmen til u-hjelp. Det er et språk de forstår.
4△

▽ • Svar • Del ›

Stein Gal • for 2 dager siden

"– Det trengs mer forutsigbarhet, langsiktighet og økonomiske rammer som gjør det mulig å få
asylmottak til å bli en del av et godt norsk velferdstilbud."
Her ligger kjernen til problemet, de har etablert en bedrift basert på inntekter over
statsbudsjettet. De har 2200 ansatte og tilhører Lo, med politisk støtte fra Ap. Hva skjer når Ap
blir et minoritetsparti? De leverer ingen "varer" basert på egenproduksjon.
2△

▽ • Svar • Del ›

Gunnar Torgersen • for 2 dager siden

Kanskje det er mer lønnsomt å ha asylmottak i Norge. Sponsorer er lettere tilgjengelig i Norge.
2△

▽ • Svar • Del ›
Audhild Østgård > Gunnar Torgersen • for en dag siden

Næringsinteresser, næringsinterresser...og atter næringsinterresser!
Fra øverst til nederst, fra nederst til øverst!
Den enes død, den andres brød...gjelder som aldri før!
Det fightes for fullt om "tryggest" mulig STÅSTED!
På kort sikt!
Langsiktige konsekvenser....gir vi lett blaffen i!!
Aj så godt det er når det varme pisset renner ned i buksa!
Når kuldegradene øker, husker vi knapt å holde "musa" varm...i malstrømmen av ALT
som flyter forbi og vil feste seg!
Som Niauget!
"Niøyer eller lampretter er en familie av kjeveløs fisk. Alle artene har ålelignende glatt
kropp, og de fleste lever i voksen alder som parasitter
på andre fisker. Munnen sitter midt i en kraftig sugeskive full av
horntenner. Deres forfedre var trolig delvis omgitt av et ytre
beinpanser som var gått tapt hos de nålevende formenes stamart. Men noen
indre beindannelse har aldri forekommet."
Wiki

⛺
△ ▽ • Svar • Del ›
Roald Bentzen • for 3 dager siden

https://www.dagbladet.no/ny...
2△

▽ • Svar • Del ›

CapitanLorenzo • for 2 dager siden

"Det er regjeringen sin skyld, de har ikke tilrettelagt stabile vilkår. Bransjen har etterlyst
forutsigbare rammer".
Jeg tror jeg ler meg skakk, Hvordan skal "noen" vite hvor mange "inkompatible" som skal dukke
opp hver dag, uke, måned år. Hvis ikke antallet er stort nok til de "ansatte", skal da regjeringen
fylle på med andre så det blir nok?
1△

▽ • Svar • Del ›
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