
Solidaritet med mennesker på flukt 
Vestfold SV mener Norge kan gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære 

katastrofen som utspiller seg i Middelhavsområdet – Norges yttergrense i 

Schengen. Retten til asyl må være reell – det er bakmennene som må forfølges, 

ikke flyktningene. 

Situasjonen blir stadig verre for de hundretusener av flyktninger som forsøker å komme 
seg til Europa. Stadig flere mennesker blir tvunget på flukt fra sine hjemland, og i håp om 
et tryggere liv og bedre livsvilkår søker de til vårt kontinent. 
 
Under flukten er de prisgitt moralen til kyniske menneskesmuglere. Disse smuglerne 
utnytter mennesker i en sårbar situasjon på det groveste. Barn og gravide kvinner blir 
ikke hensyntatt.  
 
Det er galt at de landene som ligger nærmest flyktningenes opprinnelsesland skal bære 
de største byrdene alene. Det er dessuten uakseptabelt at flyktningene møtes av politi og 
militære, piggtråd og interneringsleire fra EUs side. EU-politistyrken Frontex, der Norge 
er med, må omgjøres til en humanitær organisasjon som ivaretar alle asylsøkeres rett til 
å få sine saker ordentlig undersøkt.  
 
I Norge har vi stor plass og store ressurser. Vi er en fredsnasjon som setter 
menneskerettighetene høyt. Vi kan ikke snu oss bort og vise til at dette ikke er vårt 
problem – menneskeheten er ett og vi er en del av den. Vi har dessuten et særlig ansvar 
som medlem av Schengen og Frontex. 
 
Vestfold SV ber derfor Regjeringa og Stortinget om å intensivere arbeidet for å bedre 
situasjonen til mennesker på flukt. 
 
 Vi mener at Norge skal øke bistanden til de landene som bærer størst byrde av 

flyktningstrømmen fra Eritrea, Somalia, Syria, Irak og Afghanistan. 
 Vi ber Regjeringa ta et initiativ til at internasjonalt politisamarbeid konsentrerer seg 

om kampen mot menneskehandel og menneskesmugling - ikke om å avvise, fengsle 
og returnere fattige mennesker på flukt. 

 Lengeværende asylbarn som har blitt sendt ut av Norge uten å ha fått prøvd sin sak i 
forhold til nye regler for opphold, må få komme tilbake til Norge. 

 Vi ber regjeringa om å ta imot 5000 syriske flyktninger, da situasjonen i Syria er både 
prekær og ekstraordinær. 

 


