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DIREKTØR IUtlendingsnemnda, Terje Sjeggestad sier
til NRK at regjeringens signaler i stortingsmeldinga
«Barn på flukt» ikke forplikter til endringer. Det bør
ikke være store forhåpninger om enmeget radikal
endring i praksis, sier han. I så fall burde regjeringen
besluttet å instruere UNE på ordinært vis gjennom
lov og forskrift, sier Sjeggestad. Politiske signaler
oppfattes ikke som direktiver eller noe somUNE er
bundet av.

I STORTINGSMELDINGA legges det politiske føringer
som skal føre til at den strenge praksisen som har
vært i behandlingen av saker som omhandler asyl-
barn, blir mildere. Hensynet til barnas beste skal veie
sterkere enn før. Det var en god nyhet.

TERJE SJEGGESTAD er avtroppende UNE-direktør. Etter
sommeren overtas stafettpinnen av Ingunn-Sofie

Aursnes. I sin tolvte time sør-
ger Sjeggestad for å markere
seg og kommemed et siste
stikk til regjeringa. Nå gir han
Venstre-leder Trine Skei Gran-
de rett i sin kritikk av stor-
tingsmeldinga. Hunmener at

den bare er en drøftingsoppgave, altfor svak til å in-
nebære reell endring. Ifølge Skei Grande trengs det
nettopp en lovendring for å kunne oppnå en mildere
praksis. Lovendring var også SVs opprinnelige mål,
men partiet måtte gi tapt på dette punktet mot Arbei-
derpartiet – og Høyre og Frp - som står for en stren-
gere asylpolitikk. SVs store frykt er, somDagbladet
skrev på kommentarplass i går, nettopp det at de poli-
tiske føringene i stortingsmeldinga ikke vil bli tatt
tilstrekkelig til etterretning av UNE, og at de vil fort-
sette som før. SVs måte å sikre seg mot dette, var å
legge inn en klausul om at UNE og UDIs praksis skal
evalueres etter ett år. Men ett år er lang tid dersom
man drar i feil retning.

SJEGGESTAD AVSLØRER både arroganse og politisk
holdning. Dette er ikke en som ønsker å la barna få
bli. Det gode med utspillet er at holdningene i UNE
og problemet med meldinga tydeliggjøres. Det eneste
asylbarnas forkjempere nå kan gjøre, er å sette sin lit
til at Aursnes er av en annen oppfatning enn Sjegges-
tad. Men det er for svakt. Dette er et slag i trynet for
SV og en dårlig nyhet for asylbarna.

Mytteristen
i UNE

FORRIGE UKES Eurovision-finale i Aserbajdsjan ble akkurat
så vanskelig for den Europeiske kringkastingsunionen
(EBU), som kritikerne varslet på forhånd. Myndighetene
arresterte demonstranter på gata, og NRKs utsendte team
fra P3 ble utsatt for trakassering og drapstrusler i en svært
alvorlig episode på flyplassen i Baku.

DET ER Å HÅPE at erfaringene har fått EBU på nye tanker
om hva slags rolle organisasjonen skal spille. Deres mantra
har vært at EBU står for «inkludering, ikke utestengelse» –
men dette lyder bare ironisk når en nasjon som er inkludert
i samarbeidet slett ikke følger samme edle prinsipper. I går
meldte Dagsavisen at NRK, SVT og flere andre nordeuro-
peiske kringkastere vil sette krav om at potensielle nye
medlemsland må garantere for menneskerettigheter og
ytringsfrihet – og at det blir sanksjonsmuligheter hvis disse
kravene ikke etterleves. Det er på høy tid – og nødvendig
for å redde Eurovision-konkurransens legitimitet. MGP
som en absurd pr-arena for diktatorer har kort levetid.

Det upolitiske EBU

h På grunn av streiken måtte Jonas
Gahr Støre selv skjenke kaffe til
Hillary Clinton.
h Han er sikkert en habil servitør.

Dette er et
slag i trynet
for SV.

3. LEDER

fremmede mennesker.
Jeg endte i Estland, ikke i
Leningrad.

FANT HAN SIN MOR?
Ja, til slutt. Ved hjelp av
NKVD klarte han å opp-
spore henne. I januar
1952 ble de gjenforent.
Hun var blitt dømt til ti
år i straffeleir og var blitt
sluppet fri. Faren ble
dømt til 25 år og for-
svant et sted i Sentral-
Asia.
– Kanskje skriver jeg

om min mors opplevel-
ser en dag. De var forferdelige.
Kvinner opplevde verre ting i lei-
rene ennmenn.Det er skrevet lite
om akkurat dette. Men hvis jeg
skal skildre hennes erfaringer, må
det bli i en passende form, uten de
verste grusomhetene.
Til tross for denne vanvittige

fortellingen, har Eduard Kotsjer-
gin glimt i øyet. Også i boka skri-
ver han med varme og humor.
– Uten humor kan man ikke

overleve, sier han. – Særlig ikke i
Russland.

Barndompå russisk
Fredrik
Wandrup
fredrik.wandrup@
dagbladet.no

LILLEHAMMER (Dagbladet)
Tidlig i andre verdenskrig ble
Eduard Kotsjergins mor og far ar-
restert som samfunnsfiender og
satt i Stalins fangeleire i Sibir.
Som et barn av uønskede elemen-
ter ble han som fireåring sendt til
en barneleir i Omsk, der ungene
var under bevoktning av det be-
ryktede politivesenet NKVD.
Nærmest et fengsel. Der ble han i
fire, fem år, inntil krigen sluttet.
Da var han åtte år gammel. I
august1945 rømte han. Han ville
til Leningrad for å finne sin mor.
Han visste ikke at hjembyen lå
287mil unna. Flukten hans varte
i seks år, fylt med de mest drama-
tiske opplevelser og inntrykk.
Men han ga seg ikke, han kom
fram til slutt.

I DAG ER EDUARD KOTSJERGIN
en høyt respektert scenograf med
en lang internasjonal merittliste.
Han er medlem av det russiske
kunstakademiet. I 2003 debuter-
te han som forfatter med novelle-
samlingen «Engledukken». I 2009
utga han boka «Med Stalin som
gudfar – opptegnelser på knær-
ne», historien om barndommen,
Sibir-leiren og flukten. Boka er
blitt en moderne, russisk klassi-
ker.
– Alle var lykkelige da krigen

omsider var over, også vi barna i
leiren, forteller Eduard Kotsjer-
gin. – Jeg rømte og trodde jeg
skulle bruke enmåned på å nå Le-
ningrad. Men livet lærte meg hva
jeg hadde begittmeg ut på. Jeg dro
nedover elva Irtysh på en frakte-
båt. Den var full av rotter. De var-
metmeg.De gjordemeg ikke noe,
de var mette etter å ha forsynt seg
av maten båten var lastet med.
Seinere snek jeg megmed jernba-
nevogner, over Ural, til Arkan-
gelsk. For å overleve lærte jegmeg
å lage profilene til Lenin og Stalin
av kobbertråd.De solgte jeg slik at
jeg fikk til mat.

SOM FORFATTEREN UTTRYK-
KER det, var dette en spesiell epo-
ke i Russlands historie. Krigen i

vest var over, men i øst
kjempet man mot japa-
nerne. Togene brakte
soldater og kanoner
østover, mens sårede
soldater og evakuerte
sivile kom den andre
veien. Det var den rene
folkevandring.
– Jeg opplevde forfer-

delige ting, mer enn jeg
har villet skrive om i
boka, sier han. – Og
midt i dette kaoset ble
det satt opp bilder av
Stalin overalt, i hvit
uniformsjakke og mas-
se dekorasjoner.

UNDERVEIS VESTOVER møtte
Kotsjergin en annen gutt, som var
to år eldre. Han var blind og satt i
en fangevognpå et tog.MenKots-
jergin fikk tak i en dirk og befri-
dde kameraten. Dermed var de to
som flyktet.
– Denne gutten var mørk. Han

hadde en flott sangstemme. Han
sang om Stalin for folk og jeg lag-
de kobberprofiler. Men vi måtte
stadig videre. Vi var omgitt av

SIGNALER

Norsk Litteraturfestival
byr på mange sterke
historier. Den mest dra-
matiske av dem alle
tilhører trolig russeren
Eduard Kotsjergin (74).

Dagbladet 2. juni 1987:Den okkuperte bygården
Grønland 30 i Oslo sentrum var omgjort til en
festning, og var nærmest uinntagelig for politiet
som i går kveld ryddet gården for husløse ung-
dommer. Etasje for etasje måtte politiet bok-
stavelig talt slå seg gjennom barrikader og sper-
ringer – som var svært profesjonelt utført.

FOR 25 ÅR SIDEN

STERK RUSSER: Først over femti år etter at han flyktet fra barne-
leiren i Sibir, har Eduard Kotsjergin skrevet ned sin dramatiske opp-
veksthistorie, som nylig er utgitt på norsk under tittelen «Med
Stalin som gudfar – opplevelser på knærne». Foto: FredrikWandrup

PETRUSJKA:
Eduard Kotsjer-
gins bok er en
del av den rus-
siske serien
Petrusjka.


