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U7 Norge har fått ny regjering, vi 1 

trenger også en ny 2 

flyktningepolitikk 3 

I fjor høst fikk Norge en ny regjering. Trøndelag SV, samlet til fylkesårsmøte, etterlyser at vi 4 
også får en ny flyktninge- og asylpolitikk. 5 

Regjeringen Solberg innførte et amnesti for enkelte lengeværende og ureturnerbare 6 
flyktninger. Ordningen er imidlertid svært begrenset og omfatter sannsynligvis ikke mer enn 7 
omtrent 50 personer. Det er bare en brøkdel av de som burde vært inkludert og vi ser starten 8 
på en uverdig ‘eldrebølge’ av personer på norske mottak som verken får innvilget opphold 9 
eller kan returneres. Trøndelag SV mener at det er nødvendig å utvide ordningen. 10 

Regjeringsskiftet har ikke ført til endring i praksisen med at foreldre med barn i Norge sendes 11 
ut. Familier splittes og barn blir fratatt muligheten til å være sammen med sine foreldre. Dette 12 
er et klart brudd på barnekonvensjonen. 13 

Trøndelag SV registrerer at dagens regjering ikke har vært villige til å tallfeste antall 14 
kvoteflyktninger Norge skal bosette. Sammen med punktene over er det altså en reell fare for 15 
at regjeringen Støre vil føre en strengere asyl- og flyktningepolitikk enn den regjeringen 16 
Solberg førte. Det er verd å minne om at denne var utarbeidet i samarbeid med FrP. 17 
Trøndelag SV mener at SV må være en tydelig stemme for en mer human asyl- og 18 
flyktningepolitikk og at SV aldri kan sitte i en regjering som forvalter FrPs politikk på dette 19 
området. 20 

FNs høykommissær for flyktninger har bedt Norge ta imot 5000 kvoteflyktninger. Trøndelag 21 
SV mener det er naturlig at Norge svarer positivt på dette og forventer at SV legger det til 22 
grunn i behandlingen av revidert statsbudsjett. 23 
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