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En human innvandrings- og flyktningepolitikk  

Siden 2008 har Norge regelmessig strammet inn på de fleste innvandrings- og 
asylområdene.  Den nåværende regjeringen har ingen planer om å endre på det. 
Hurdalsplattformen nevner barns beste og rettssikkerhet, men det er lite som gir forhåpninger 
om en mer solidarisk og human politikk. 

I februar kom rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på praksis i utvisningssaker som 
berører barn og unge, og de foreslår at hovedregelen ikke skal være utvisning i saker med 
barn. Likevel ser vi stadig oftere lokalsamfunn som protesterer mot utvisning av foreldre som 
må forlate barna sine, og for barn som mister sin grunnleggende rett til å vokse opp med 
begge sine foreldre. Foreldre som har bodd i Norge i mange år, har lært seg norsk, er i jobb 
og bidrar inn i fellesskapet. Noen ganger har de løyet i et asylintervju, andre ganger kan det 
være tvil – men i disse sakene kommer sjelden tvilen dem til gode. Vi ser besteforeldre få 
tilbakekalt statsborgerskap etter 30 år i landet, fordi de kanskje har unnlatt informasjon, 
misforstått eller trodd på menneskesmuglere som rådet dem til å oppgi feil opplysninger.  

En rask avklaring på asylsøknaden, og en saksbehandling der den enkelte blir lyttet til er 
viktig. Mange asylsøkere er unge, alene og i en desperat situasjon, der de har forlatt alt de 
kjenner til fordel for et ukjent land med et ukjent språk. En prosess der man får mulighet for å 
fortelle sin historie i trygge omgivelser, og forståelse for at det er vanskelig å dele alle detaljer 
med et fremmed lands myndigheter kan være avgjørende for den enkelte. 

SV mener derfor det alltid skal legges en rimelighetsvurdering til grunn. Det bør det være en 
foreldelsesfrist på asylsaker, sånn at det ikke er mulig å endre vedtak om opphold langt 
tilbake i tid. Har man bodd i Norge lenge, bør man få bli. 

 
I tillegg er tusenvis av flyktninger strandet under umenneskelige forhold i leirer og mellom 
land i Europa etter ekstremt farefulle reiser til Europa. Det er ikke akseptabelt at mennesker 
går under i våre nærområder. Norge skal heller ikke støtte operasjoner som fører til 
pushbacks til for eksempel Libya eller til at mennesker i havsnød ikke reddes. 
 
SV mener: 

• Hovedregelen skal være at man ikke utviser foreldre i saker med barn som har vokst 
opp i Norge. 

• Menneskelige hensyn må bli mer enn ord på papiret. SV vil ha en foreldelsesfrist. 
• Det skal brukes alternative reaksjoner for brudd på utlendingsloven, det er ikke 

forholdsmessig å skille barn fra sine omsorgspersoner. 
• SV går imot å konfiskere og gjennomgåing av alle asylsøkeres mobiltelefoner på 

grensen. De som kommer til Norge skal ikke behandles som lovbrytere, de har krav 
på å søke asyl. Er det tvil om deres identitet så har politiet de hjemler de trenge i 
dagens lovverk.  

• Norge bidra til et felleseuropeisk samarbeid med mål om å fordele og ta imot 
flyktninger som er strandet i leirer i Europa. 

• Norge skal holde tilbake støtten til Frontex og kreve at menneskerettighetene 
respekteres og at ingen flyktninger skal returneres til Libya eller andre land som står 
for alvorlige menneskerettighetsbrudd. 


