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ET HYRDEBREV 
 
FORBRYTELSE OG STRAFF 
 
Det er begått en forbrytelse. Biskop emeritus Gunnar Stålsett (84) har gitt en 
ureturnerbar asylsøker deltidsjobb som renholder. I 14 år. Påtalemyndigheten 
påstår ubetinget fengsel. (NRK – 29.11.2019) 
 
Ser vi en forbryter? Eller ser vi en god gjerning? Biskop Stålsett i rollen som god 
samaritan? Den moralske plikten å gripe inn og hjelpe mennesker i frykt og 
nød, det å praktisere Verdenserklæringens artikkel 1, andre setning:  

De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i 

brorskapets ånd. 

 

Loven tilsier fengsel. 

 

Hva så med den langt alvorligere forbrytelsen, det ikke å hjelpe mennesker i 

frykt og nød? Det å gjøre det forbudt og straffbart å hjelpe mennesker i frykt og 

nød? 

 

LOV OG ULOV 

 

I Frostatingsloven står nedskrevet prinsippet: 

Med lov skal landet bygges og ikke med ulov ødes. 

Og hva menes her med ordparet «lov» og «ulov»? I Norge, som gjennom FN-

pakten og Grunnloven bekjenner seg til menneskerettighetene, er «lov» slike 

lover, bestemmelser og praksis som harmonerer med Verdenserklæringen om 

Menneskerettighetene. «Ulov» er slike som er i strid med den samme 

erklæringen. Den loven biskop Stålsett skal dømmes etter, er altså «ulov» - per 

definisjon. 

 

TUSENÅRSMÅLENE OG SOCIAL PROTECTION FLOOR 

 

Ved tusenårsskiftet ble Verden igjen påminnet menneskerettighetene. Hvert 

individ og hver samfunnsmyndighet ble invitert til en global kampanje med 

konkrete tusenårs mål, og minstemål. Oppmerksomheten skulle de ha som 



mangler i menneskeverd og menneskerettigheter, og som derfor befinner seg 

under det som ble kalt «the social protection floor». Oppgaven var å utruste 

alle med nok menneskerettigheter til å leve verdige liv. Det er det som kalles 

beskyttelse. Det er akkurat det flyktninger ber om når de søker asyl, 

beskyttelse.  

 

HVEM BESKYTTER DE URETURNERBARE? 

 

Norge liker ikke at det hoper seg opp med ureturnerbare flyktninger. Derfor 

behandler vi antatt ureturneturnerbare dårlig, som signal og advarsel til andre 

om ikke å komme hit og søke asyl. Med det som resultat at det hoper seg opp 

med ureturnerbare flyktninger. Henvist til en uverdig tilværelse, det vil si en 

tilværelse uten menneskerettigheter. På ubestemt tid. Norges verdenskrig 

varte i 5 år. Biskop Stålsetts renholder var ansatt hos ham i 14 år.  

 

De ureturnerbares tilværelse i Norge er høy grad av isolasjon. Lang tids 

isolasjon er tortur. Frykten for å bli hentet forsterker effekten. Den tilværelsen 

ureturnerbare henvises til, er grusom, umenneskelig og nedverdigende.  

 

Det nye årtusenet skulle være handlingens tid. Det gjelder ikke bare den ene 

renholderen. Det gjelder bl.a. hele gruppen av ureturnerbare.  

 

Appell 

 

Innrømme ureturnerbare retten til beskyttelse.  

La utarbeide program for deres rehabilitering og inkludering i norsk samfunn. 

 

Hyrdebrev 

 

«den moralske plikten å gripe inn og hjelpe mennesker i frykt og nød»  

 

Biskop Stålsetts handling har vært stillferdig. Budskapet enkelt. Men saken er 

stor og eksistensiell. Tillat meg å lese, forstå og anbefale biskop Stålsetts 

handling og gode eksempel som et hyrdebrev. 
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