
Forslag fra Sentralt samfunnspolitisk utvalg til representantskapsmøte 3.mars 23 

 

Vis solidaritet med mennesker på flukt 

Over 100 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. Krig, forfølgelser, grove menneskerettighetsbrudd 

og klima- og miljøødeleggelser har ført til at flere er tvunget på flukt de siste 10 årene.  

Solidaritet med flyktninger fra Ukraina og europeisk samarbeid 

Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange millioner har flyktet til nabolandene og er internt 

fordrevne. Den politiske viljen til å ta imot flyktninger fra krigen i Ukraina og den løsningsorienterte 

tilnærmingen fra både lovgiver, kommunene, og forvaltningen har vært nødvendig og god. Engasjementet 

fra både sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner og private næringslivsaktører har vært viktig i 

inkluderingsarbeidet.  

Norge må fortsette å ta sin del av ansvaret, både via FN sine systemer men også ved å føre en human asyl- 

og innvandringspolitikk, og bidra sammen med andre europeiske land. 

Solidaritet med alle flyktninger  

Innsatsen Norge gjør for mennesker på flukt fra Ukraina må ikke gå på bekostning av andre flyktninger. 

Verdenssamfunnet må ta sitt ansvar på alvor, trappe opp innsatsen for å beskytte mennesker på flukt og 

lette presset fra overføringslandene.  

Alle som er tvunget til å flykte har rett til å søke beskyttelse og få en verdig behandling. En 

forskjellsbehandling av flyktninger på bakgrunn av geografi bryter med det grunnleggende 

menneskerettslige prinsippet om at alle flyktninger har rett på beskyttelse. Norge må bistå i arbeidet med 

å avlaste nærområdene utenfor Europa, og relokalisere flyktninger i hele Europa.  

FNs kvoteflyktningordning 

FNs kvoteflyktningordning er en trygg, regulert og permanent måte å bistå mennesker på flukt. Å øke 

antallet overføringsflyktninger til 5000, slik FN og norske sivilsamfunnsorganisasjoner har anbefalt i en 

årrekke, er en god mulighet til å vise internasjonale solidaritet.  

Norsk Folkehjelp vil at  

• Antallet overføringsflyktninger må økes til 5000. 

• Norge må i større grad vise solidaritet med verdens flyktninger og ikke sette flyktninggruppers 

behov for beskyttelse opp mot hverandre.  

• Norge må bistå i arbeidet med å avlaste nærområdene utenfor Europa, og relokalisere flyktninger 

i hele Europa, og ikke bare fra enkelte nærområder. 

• Alt vi har lært og fått til i innsatsen for ukrainske flyktninger, må å gjelde i møte med alle 

flyktninger. 

 


