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Innvandring og integrering 1260 

Innvandring – asyl 1261 
Det norske samfunnet er stabilt og sikkert for de fleste av oss som bor her, i sterk motsetning til 1262 
områder der folk må flykte fra krig, urettferdighet og forfølgelse. De som kommer til oss og søker 1263 
om asyl skal få en faglig grundig, individuell og rask behandling av sin søknad, mens de som ikke 1264 
har krav på beskyttelse skal returneres raskt. Vi skal føre en rettferdig, solidarisk og rettssikker 1265 
asylpolitikk, og dessuten bidra til en verden hvor færre mennesker drives på flukt – derfor må 1266 
Norge forsterke både den humanitære innsatsen, klimainnsatsen og bistandsinnsatsen. 1267 

SV vil:  1268 

• Styrke hensynet til barnets beste. Barnets beste skal gå foran 1269 
innvandringsregulerende hensyn.  1270 

• Oppheve midlertidig opphold. Ordningen med midlertidig opphold for enslige 1271 
mindreårige asylsøkere må oppheves. Trenger du beskyttelse skal du få fast opphold. 1272 

• At Norge skal ratifisere den nye tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen. 1273 
Dette gir barn klagerett direkte til FN.  1274 

• At flyktningkonvensjonen endres for å ivareta barns rettigheter bedre og at 1275 
personer drevet på flukt som følge av miljøkatastrofer får beskyttelse.  1276 

• Øke antall kvoteflyktninger Norge tar imot.  1277 
• Sørge for at ofre for menneskehandel skal ha rett til asyl. 1278 
• Fjerne treårsregelen. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner 1279 

sårbare for overgrep og utnytting. Treårsregelen er en regel som fratar den som er 1280 
kommet til Norge gjennom ekteskap retten til å bli her om skilsmisse tas ut innen tre år 1281 
etter giftermålet.  1282 

• Sikre kort saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden i asylsaker skal ikke overgå 6 1283 
måneder. Opprette en egen domstol for utlendingssaker til erstatning for 1284 
Utlendingsnemda.  1285 

• Fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken 1286 
inntekt eller botid for gjenforening med nærmeste familie. Det skal være en 1287 
grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie. 1288 

• At kommunene i langt større grad driver mottak selv og kobler det som skjer der 1289 
på integreringsarbeidet de driver.  1290 

 1291 

Integrering 1292 
Når mennesker får delta i samfunnet og føler seg nyttige og verdsatt blir de lykkeligere, samtidig 1293 
som fellesskapet fungerer bedre. Den som skal bli godt integrert trenger muligheten til å komme i 1294 
arbeid raskest mulig og et fungerende nettverk i lokalsamfunnet. For en aktiv deltakelse i 1295 
samfunnet er det avgjørende å få tilstrekkelig informasjon om rettigheter og plikter i det norske 1296 
samfunnet, og muligheter for å lære språk ut fra egne forutsetninger. 1297 

  1298 
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SV vil:  1299 

• Innføre midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere. Åpne for at asylsøkere, så 1300 
raskt søknaden er registrert, skal kunne endre den til søknad om arbeidstillatelse, 1301 
forutsatt at vilkårene for arbeidstillatelse er oppfylt. 1302 

• Styrke introduksjonsprogrammet og voksenopplæring. Tilby opplæring i norsk 1303 
og samfunnskunnskap som er individtilpasset og kvalifiserende.  1304 

• Styrke den barnefaglige kompetansen i hele mottakskjeden.  1305 
• Rett til barnehageplass til alle barn. Sikre at alle barn i mottak under skolealder 1306 

får rett til barnehageplass. 1307 
• Raskt bosetting. Det må være en tidsfrist for bosetting av flyktninger som har fått 1308 

opphold.   1309 
• At kommunene forplikter seg til å støtte og ha et godt samarbeid med 1310 

frivillig sektor. 1311 

 1312 

Arbeidsinnvandring  1313 
Arbeidsinnvandring øker arbeidskraften og kompetansen som Norge trenger i årene som 1314 
kommer. Men den gir oss også noen utfordringer: Mange arbeidsinnvandrere kommer fra land 1315 
med lavere lønninger og svakere vern av arbeidere enn i Norge. Vi må ikke tillate at 1316 
arbeidsgivere utnytter dette som en mulighet til å uthule den norske modellen. 1317 
Arbeidsinnvandrere skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.  1318 

SV vil:  1319 

• Lage en startpakke for arbeidsinnvandrere. Arbeidsinnvandrere skal få en 1320 
startpakke med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om 1321 
norskundervisning betalt av arbeidsgiver.  1322 

DISSENS 45: Et mindretall på tre vil stryke punktet over.  1323 

  1324 

DISSENS 46: Et mindretall på to vil ha inn følgende punkt: 1325 
• Kartlegge arbeidsinnvandreres kompetanse tidligst mulig etter ankomst. Det må 1326 

utvikles kurs- og utdanningstilbud som tetter gapene i utdanningen, som betales av 1327 
arbeidsgiverne. 1328 

  1329 

DISSENS 47: Et mindretall på tre vil ha inn følgende punkt:  1330 
• Redusere arbeidsinnvandringen til Norge i perioder med høy arbeidsløshet eller 1331 

økonomisk krise  1332 

  1333 


