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Lise Tørnby, stedlig representant 
for NMS på Madagaskar, skriver 
i en e-post til Dagen at Stavanger-
kvinnen ble arrestert 22. desem-
ber. 

– Hun var på vei hjem til Nor-
ge, men ble arrestert før avreise i 
Antirabe, i huset hun da bodde i, 
skriver Tørnby.  

RAZZIA
Stavangerkvinnen satt frem til 
november 2015 i styret for kultur-
senteret Lovasova som Den Luth-
erske kirken på Madagaskar eier 
sammen med NMS i byen Antsi-
rabe. 

Kvinnen representerte verken 
NMS eller Misjonshøyskolen i 
styret. Ifølge NTB er hun involvert 
i et pilotprosjekt innenfor miljø-
sektoren som skal gi bedre utnyt-
telse av regn- og brønnvann.

Siden hun ble pågrepet, har 
kvinnen sittet fengslet i nærheten 
av der NMS sin virksomhet på øya 
startet for 150 år siden. 

– I tillegg til cannabisplante-
ne ble det funnet halvannen liter 
cannabisolje under razziaen, opp-
lyser andrestatsadvokat Josiane 
Meliarisililna til Stavanger Aften-
blad, som har omtalt saken.

Generalsekretær Jeffrey Huse-
by sier til Dagen at kvinnen ikke 
gikk ut av styret på grunn av disse 
forholdene.

– Så vidt meg bekjent kom dette 
overraskende på oss, sier han. 

Huseby håper kvinnen får en 
rettferdig behandling.

– Standarden på fengslet på 

Madagaskar og i Norge er for-
skjellig, uten at jeg kjenner detal-
jene. 

PÅ SYKEHUS
Ifølge NTB ble kvinnen og en an-
nen person pågrepet samtidig. 
Denne uken ble den siktede kvin-
nen flyttet fra fengslet i Antsirabe 
til et sykehus på grunn av hennes 
helsetilstand. 

– Hun var svært sliten. Vi som er 
ansatt og frivillige i NMS, har følt 
oss sterkt berørt av denne saken 
da det angår en kvinne vi kjen-
ner, og som vi forholder oss til. Si-
den dagen hun ble arrestert, har 
vi hatt tett kontakt med henne, 
og vi har forsøkt å være en støtte 
for henne som gode medmennes-
ker. Målet har vært å bistå henne 
og vise nestekjærlighet i praksis, 
skriver Tørnby.

BESØK
Tørnby forteller videre at NMS 
sine misjonærer i Antsirabé regel-
messig har besøkt kvinnen i fengs-
let og har hatt tett kontakt med 
henne og gitt henne praktisk hjelp 
av ulikt slag. 

– Ikke minst har det vært viktig 
å lytte til henne og være til stede 
for henne i en svært krevende situ-
asjon, sier Tørnby. 

NMS-misjonær Liv Bente 
Strømhaug, som har sin arbeids-
plass på Lovasova, sier at hun 
kjenner saken godt.

– Den berører oss veldig på 
et medmenneskelig plan, sier 
Strømhaug, som ikke ønsker å 
gi ytterligere kommentarer før 
rettssaken er overstått. 

SKYLD 
Stedlig representant Lise Tørnby 
presiserer overfor Dagen at NMS-
misjonærene ikke har noen kom-
mentar til spørsmålet om skyld.

– Vi forholder oss til internasjo-
nal rettspraksis, og at alle er uskyl-
dige inntil det motsatte er bevist. 
Det gjelder også denne kvinnen. 

Ifølge Tørnby er rettssaken satt 
til torsdag 28. januar. 

– Denne kvinnen representerte 
ikke NMS eller Misjonshøyskolen 
i styret, men en av de andre norske 
samarbeidspartnerne, presiserer 
Tørnby overfor Dagen.

Norsk kvinne 
fengslet på 
Madagaskar

DYRKET CANNABIS: Et tidligere styremed-
lem på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) 
kultursenter på Madagaskar er pågrepet av 
politiet siktet for å ha dyrket cannabis.
 Birgit Opheim       birgit.opheim@dagen.no       BirgitOpheim

SKOLEUTSTILLING: På kultursenteret Lovasova er det en utstilling 

som viser pulter, bøker og andre artifakter knyttet til den nor-

ske skolen som var på Madagaskar tidligere. På bildet fra januar i 

fjor, NMS-misjonærene (f.v.) Arild Bakke, Lise Tørnby og Liv Bente 

Strømhaug.  Foto: Birgit Opheim 

NEW ZEALAND: Til eierens 
store forbauselse har en katt på 
New Zealand mottatt et brev med 
stemmeseddel. Da Tiana Lyes fra 
Auckland på New Zealand åpnet 
brevet til sin katt, Chairman Me-
ow, stusset hun over at katten hen-
nes var gitt et privilegium som of-
test er forbeholdt mennesker. 

En talsperson for valgkommi-
sjonen forklarer hendelsen med at 
stemmesedlene automatisk sen-

des ut til alle navn som er regis-
trert i flytteregisteret, og at slike 
feil skjer fra tid til annen. 

Chairman Meow har vært sav-
net de siste to ukene etter at eieren 
nylig flyttet. Lyes håper at all opp-
merksomheten rundt at katten nå 
er blitt politisk aktiv vil bidra til å 
spore ham opp. 

Katten er oppkalt etter den tid-
ligere kinesiske lederen Mao Ze-
dong.  NTB

Katt fikk stemmerett 

UNNTAK: Katter flest har ennå 

ikke stemmerett, men ingen regel 

uten unntak. Foto: NTB Scanpix  

Stortingsrepresentant Kristin Vinje (H) vil fjerne barnetrygden til 
fordel for gratis barnehage og skolefritidsordning. Om forslaget vin-
ner igjennom på Høyres landsmøte denne våren, vil det i realiteten 
bety at Høyre sier farvel til valgfriheten for småbarnsforeldre.

Det er ikke tvil om at forslaget vil bety en «tvangsinnmelding» 
av alle barn i barnehage når det blir den eneste formen for statlig 
bistand til foreldre. Høyre har tradisjonelt vært en sterk forsvarer av 
valgfrihet på de fleste av livets områder, og har også vært en av de 
sterkeste forsvarerne av kontantstøtten. Forslaget fra Vinje og Høy-
res kunnskapspolitiske utvalg innebærer en tverrvending i forhold 
til tidligere standpunkter.

Hovedbegrunnelsen for å fjerne den 70 år gamle barnetrygden 
er at «dersom skolen skal lykkes med å gi elevene like muligheter, 
uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi, må vi styrke tidlig 
innsats». Det betyr at Høyre ofrer valgfriheten til fordel for enda 
tidligere kunnskapsformidling.

Barnetrygden sørger for en månedlig støtte på kr 970 (for et 
barn) fram til fylte 18 år. Ordningen koster fellesskapet 15 milliarder 
kroner årlig, og det har vært en tilbakevendende debatt om det er 
riktig å bruke så mye penger på en ordning som går til absolutt alle, 
uavhengig av familieinntekt. For det er klart at for lavinntektsfami-
lier betyr nær 12.000 kroner årlig mye for totaløkonomien.

Forslaget fra Kristin Vinje betyr at staten yter mer støtte i små-
barnsalderen, fram til og med fjerde klasse i grunnskolen, men ikke 
i form av kontanter. Deretter blir det ingenting. Noen av kritikerne 
har pekt på høye kostnader med en tenåring i huset og at Høyre-
forslaget vil innebære store utfordringer for familier med bare en 
inntekt eller med lav samlet inntekt.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som hører til samme 
parti som Vinje, er i følge Aftenposten ikke for å bytte ut barnetryg-
den med gratis barnehage og SFO. Han applauderer likevel at man 
tar debatten som en del av programprosessen fram mot Høyres 
landsmøte.

Røe Isaksen har, etter vår mening, noen helt sentrale motforestil-
linger mot forslaget om gratis barnepass i de første ti leveårene. Han 
sier at de største pengene i en slik ordning vil gå til familier med grei 
økonomi og at gratis barnehage til alle derfor ikke er et målrettet 
tiltak for fattigdomsbekjempelse. Kunnskapsministeren påpeker 
også at aleneforsørger, som i dag får dobbelt barnetrygd, med barn 
over SFO-alder vil merke bortfallet av den statlige støtten direkte på 
lommeboken hver måned.

Unicef Norge viser til at barnetrygden er en viktig universell ord-
ning som styrker alle barnefamiliers økonomi, og at økt barnetrygd 
ville ført flere tusen norske barn ut av fattigdom.

Debatten om en trygd som ikke er behovsprøvet, og som i mange 
tilfeller blir eksportert, bør fortsette. Men det er ikke en god ide å 
gjøre endringer som vil forverre den økonomiske situasjonen for 
familier som sliter.

 Høyres farvel  
til valgfriheten

Tor Weiby
Journalist
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