
Flyktninger trenger beskyttelse
Det er en menneskerett å flykte fra krig, terror og forfølgelse. Det handler om å redde sitt liv! 
Mennesker i krigsherjede land er på flukt til tryggere deler av verden, også til Europa. Det er ikke 
opp til Europa å bestemme hvor mange som flykter, eller hvor de flykter. At rike land i Europa og 
Norden nå driver et kappløp om å unngå å ta imot flyktninger. Dette er umenneskelig og en skam 
overfor de som trenger beskyttelse. 

I nærområdene er det fattige land som må ta støyten, selv om situasjonen der allerede er kritisk. 
Libanon med 4 millioner innbyggere fordelt på et areal som bare er 4 ganger større enn Vestfold 
har tatt imot 1,2 millioner flyktninger. Tyrkia har tatt imot 2 millioner flyktninger i store 
flyktningleirer. Til sammenligning har det til Europa, med ca. 700 millioner innbyggere, kommet 1 
million asylsøkere.

Flyktninger kommer til Europa via Hellas, Italia og Malta. Disse landene har et stort ansvar på 
grunn av Dublinavtalen, som sier at det første trygge landet en asylsøker kommer til skal ha 
ansvaret for vedkommende. SV ønsker ikke at europeiske land skyver flyktninger og asylsøkere 
vekk ved hjelp av innstramminger, derfor har SV foreslått at vi må få til en ansvarsdeling mellom 
landene i Dublinavtalen. Dette forslaget ble nedstemt i Stortinget.

Arbeiderpartiet og mellompartiene har valgt et flyktningeforlik på Fremskrittspartiets premisser. 
Det er skuffende at de har gått med på å reforhandle flyktningkonvensjonen i en verden hvor 
mange mennesker er på flukt fra despoter, krig, terror, men også fra vestens bomber. SV ønsker en 
rask og forsvarlig behandling av asylsøknader, og rask retur av asylsøkere uten beskyttelsesbehov. 
Dette er viktig for at de som skal bli i Norge, raskt skal kunne ta fatt på livet sitt her, og for at de 
som ikke skal være her i fremtiden, skal slippe å vente i uvisshet. Regjeringens foreslåtte 
innstramninger bidrar ikke til dette. 

Å være sammen med familien er en menneskerett. Barn skal ikke skilles fra foreldre uten at det er 
til barnas beste. Flyktninger som må leve skilt fra sin ektefelle og i utrygghet for sine egne barn i 
årevis, kan oppleve dette som store helsemessige belastninger. SV er imot de foreslåtte tiltakene 
som gjør livet vanskeligere for de som har behov for beskyttelse, og som hemmer integrering av de 
som har fått opphold i Norge.

Regjeringen har uttalt at: «Utfordringene som flere europeiske land opplever ved en aldrende 
befolkning kan dempes ved innflytting og migrasjon, forutsatt at de som kommer, integreres godt 
og får ta del i arbeidslivet.»  Med utgangspunkt i denne uttalelsen er ikke flyktningene en 
belastning, men en ressurs. Derfor må de tiltakene som nå skal settes i verk, først og fremst ha god 
integrering som hovedmål.

SV vil ta kampen for
• At Norge gir mer til flyktningeleirene i nærområdene.
• At alle de som har krav på beskyttelse, skal få det. De må få raskere bosetting og bedre 

mulighet til å bidra i samfunnet. 
• At sysselsettingsgraden blant asylsøkere økes. Mennesker bli arbeidsuføre av år med passiv 

venting i et asylmottak. Ventetida i saksbehandling og i mottak må drastisk ned. Rask 
integrering er nødvendig både for samfunnet og for den enkelte asylsøker.


