
FALSKE OG EKTE FLYKTNINGER FRA NORGE

Den siste tida har det vært mye skriving om de såkalte skatteflyktningene, som har "flykta" fra 
Norge til Sveits. Fra før var de blant de rikeste i landet, de hadde de største villaene, de største 
"hyttene", de dyreste bilene, luksuscruiserne og privatflya. Etter å ha latt dem slippe unna i mange 
år, bestemte endelig den norske staten at de måtte betale noen promiller av sin uanstendig store 
formue til statens felles oppgaver. Men bortskjemte som de var med å få alt de peka på, kunne de 
sjølsagt ikke være med på det, og fant seg et land som krevde ennå mindre av dem, og der de også 
kunne gjømme sine tilsvindla formuer i skjulte banker. Og politikere og media gråter sine tårer over
at våre helter blir "tvunget" ut av landet. 

Samtidig finnes det andre som har flykta fra Norge, som virkelig har flykta, ikke for å kunne leve 
glade dager i utlandet eller tjene ennå flere milliarder, men rett og slett for å kunne leve sammen 
som familie. De har flykta fra overgrep av norsk barnevern og rettsvesen. Ingen har vel oversikt 
over hvor mange de er, for et par år siden var det ca. 20 familier i Polen, i tillegg er det mange i 
andre land. Det gjelder både familier med utenlandsk eller blanda opphav og reint norske familier. 
Noen av dem har fått opphold i sine nye land, andre lever under stadig redsel for utvising til Norge, 
der familiene vil bli skilt med vold og lange fengselsstraffer venter foreldrene. 
Synes du dette virker overdrevet? Jeg var også skeptisk til å tro på dette. Det var for ille til å være 
sant. Helt til jeg i utlandet blei kjent med en slik familie og så hva de måtte gjennomgå. Omlag 15 
ganger er Norge dømt ved den europeiske menneskerettsdomstolen for barnevernsovergrep. Det har
ingen virkning på norske myndigheter. Flyktningene har fortsatt de samme truslene over seg. Barna 
kan ikke se Norge igjen før de har fyllt 18 år, de ansvarlige foreldrene tidligst 10 år etter det igjen. 
Sakene er nå så mange at media ikke vil skrive om det. De har jo skrevet om ei lignende sak før. 
Det er ingen nyhet. Da trenger vi ikke bry oss. Eller?
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PS. Om jeg her har fornærma noen av de falske flyktningene så mye at de vil gå til injuriesak, ser 
jeg fram til det.


