Norge har fått ny regjering, vi
trenger også en ny
flyktningepolitikk
Uttalelse fra årsmøtet i Trøndelag SV 2022

I fjor høst fikk Norge en ny regjering. Trøndelag SV, samlet til fylkesårsmøte, etterlyser at vi
også får en ny flyktninge- og asylpolitikk.
Regjeringen Solberg innførte et amnesti for enkelte lengeværende og ureturnerbare
flyktninger. Ordningen er imidlertid svært begrenset og omfatter sannsynligvis ikke mer enn
omtrent 50 personer. Det er bare en brøkdel av de som burde vært inkludert og vi ser starten
på en uverdig ‘eldrebølge’ av personer på norske mottak som verken får innvilget opphold
eller kan returneres. Trøndelag SV mener at det er nødvendig å utvide ordningen. Det er
nødvendig å bedre de statlige ordningene for ureturnerbare flyktninger som ikke inkluderes i
amnestiordningen. Mange har uverdige boforhold, kun et minimumsbeløp å leve av og ingen
mulighet til å ta lønnet arbeid. SV vil arbeide for at staten bedrer ordningene, og samtidig må
kommunene sikre gode helse- og sosialtjenester for denne utsatte gruppen.
Regjeringsskiftet har ikke ført til endring i praksisen med at foreldre med barn i Norge sendes
ut. Familier splittes, og barn blir fratatt muligheten til å være sammen med sine foreldre. Dette
er et klart brudd på barnekonvensjonen. Trøndelag SV mener hensynet til barnets beste skal
være avgjørende i asyl- og flyktningpolitikken
Trøndelag SV registrerer at dagens regjering ikke har vært villige til å tallfeste antall
kvoteflyktninger Norge skal bosette. Sammen med punktene over er det altså en reell fare for
at regjeringen Støre vil føre en strengere asyl- og flyktningepolitikk enn den regjeringen
Solberg førte. Det er verd å minne om at denne var utarbeidet i samarbeid med FrP.
Trøndelag SV mener at SV må være en tydelig stemme for en mer human asyl- og
flyktningepolitikk og at SV aldri kan sitte i en regjering som forvalter FrPs politikk på dette
området. Kommunene opplever til stadighet at det ankommer færre flyktninger enn det IMDi
har anmodet om. Dette skaper en økonomisk uforutsigbarhet. Dersom det kommer færre
flyktninger enn det er anmodet om, må kommunene kompenseres økonomisk.
FNs høykommissær for flyktninger har bedt Norge ta imot 5000 kvoteflyktninger. Trøndelag
SV mener det er naturlig at Norge svarer positivt på dette og forventer at SV legger det til
grunn i behandlingen av revidert statsbudsjett.
Det er stor støtte i Norge for at vi skal ta vår del av flyktningestrømmen fra Ukraina.
Trøndelag SV vil understreke at dette ikke må gå på bekostning av øvrige kvoteflyktninger –
verdenssituasjonen krever at vi står opp og vises solidaritet.
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