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––  EErr  dduu  lleeii  aavv  vviinntteerreenn??

Johannes Kohler (9), Ås:
– Nei! Det er fint å gå på ski,
og det er mye annet å gjøre
ute også når det er snø. Jeg
har gode klær og fryser ikke.

Torsdag: Snø. Svak vind. - 7°. Fredag: Snø. Lett bris. - 5°. Lørdag: Skyet. Svak vind. - 3°. 
Søndag: Klarvær. Svak vind.  - 3°. Mandag: Skyet. Svak vind. - 4°. Tirsdag: Klarvær. Svak vind. - 3°. 
Onsdag: Klarvær. Svak vind. - 2°. (Kilde: yr.no)

Randi Berge, Ås:
– Nei, jeg synes vinteren er lys
og fin. Bruker sparken, har
også gått mye med staver.
Staver gir fin trening, og er
trygt og godt, også på glatt
føre. Etter en lang vinter blir
dessuten våren ekstra fin!

UKEVÆRET

DEBATT FIRE I FARTA

wwwwww..aaaassaavviiss..nnoo

Andreas Mickalson, Stange:
– Nei, er du gæ’ren! Dette er
mye bedre enn det slapseføret
vi er vant til gjennom de siste
vintrene. Er glad i å gå på ski,
og synes vinteren er helt super.

Hjerterått Norge er attraktivt for
fattige og forfulgte fra andre ver-
densdeler, som Amerika var  for
fattige og forfulgte fra Europa for
100-300 år siden. 
Våre myndigheter er ikke  flin-

ke til å skille mellom flyktninger
og personer som kommer til
Norge for å tjene  penger, så det
kommer nok for mange av det
sistnevnte slaget inn i landet.
Disse  havner i en langdryg saks-
behandlingskø, og tar mye plass i
asylmottak som egentlig  er for
flyktninger. Nå ser det ut til at
myndighetene prøver å takle dis-
se problemene  med å skjerpe
kravene, så flere enn før mister
flyktningstatusen og kan fraktes
ut av  landet igjen.
I Ås avis 18. februar var det

stort oppslag og lederartikkel om
to flyktningfamilier  som har
bodd på Bjørnebekk asylmottak.
En enslig mor med halvvoksen
datter og to  småbrødre er fraktet
tilbake til Burundi; men de har
flyktet igjen derfra, til nabosta-
ten Rwanda. Burundi og Rwan-
da er to små stater i svarteste
Afrika, der det var folkemord for
noen år siden, og fortsatt er mer
vold og elendighet enn vi klarer
å forestille oss. 
En enslig kvinne og hennes

halvvoksne datter er da fryktelig
sårbare, som Marianne Wids-
kjold ved Ås ungdomsskole ut-
trykker det med forsiktige ord.
Det var vel egentlig hjerterått å
frakte en så sårbar familie tilba-
ke til et område som knapt kan
kalles  sivilisert.  
Undertegnede mener at det bør

bli vanskeligere å komme inn i

Norge med turistvisum og for å
tjene penger. Vi bør heller ta
imot folk som virkelig trenger et
asyl, og  prioritere familier foran
enslige menn. Den nevnte fami-
lien fra svarteste Afrika burde
fått varig opphold, og kunne
gjort god nytte for seg som ar-
beidskraft her: Jeg er ikke  lengre
ung, og kunne godt tenke meg en
afrikaner som nå 14 år gamle Gi-
sele  Nduwimana som pleier, når
livet går mot slutten.   

Jo Heringstad

Om å huske.  
Vis ærefrykt for livet, sa Albert
Schweitzer for hundre år siden.
Om hundre år er allting glemt,
skrev Knut Hamsun for hundre
år siden.
Noen husker Schweitzer og

andre Hamsun.  
Husker vi hva de sa og skrev?
Husker vi å vise ærefrykt for li-
vet?
Viser vi ærefrykt også for flykt-

ningers liv?    

Jo Heringstad

Jeanette Syvertsen, (UMB):
– Ja, det begynner kanskje å
bli bra nå. Det har vært kaldt
så lenge.

ÅS I GAMLE DAGER

Retur  av
flyktninger

Borget
bra... 
...for karnevalet i skolegår-
den på Rustad skole sist fre-
dag, gjorde trolig denne
"iglo"-borgen, satt sammen
av store  isterninger i ulike
farger. 
Foreldrene fikk samtidig et

svar på hvorfor barna har tatt
med melkekartonger hjem-
mefra de siste ukene. 
(Foto: MSR)

UTLÅNT FRA ÅS KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV, ÅKLAFOTO-239-02, ÅRSTALL: 1969. 
Foto av Drøbakveien og bensinstasjonen nord for den. Fotografiet er tatt lørdag 1. februar 1969. Den gamle stasjonen lå der hvor huset
Åsheim ble plassert i 2003, og er forløperen til dagens Esso-stasjon nord for den nye traséen til Drøbakveien.

FORRIGE UKE skrev vi om  Gisele Nduwimana (14) (t.h.) som for
litt siden ble sendt fra Ås til Burundi, og Nuhadra Isho (14) (t.v.)
som venter på å bli sendt til Irak. - Våre myndigheter er ikke  flin-
ke til å skille mellom flyktninger og personer som  kommer til Nor-
ge for å tjene  penger, skriver vår debattant. 


