Stopp utsendelsene - respekter menneskerettighetene!
Fra styret i Tromsø SV
Før var det oss
Det bor 90 mennesker på Skansen akuttmottak i Tromsø. Da de kom en kald
vinternatt ble de varmt mottatt av de ansatte på mottaket, ordfører, varaordfører og
byråd for helse og omsorg samt en rekke frivillige organisasjoner og enkeltpersoner
som tilbød alt fra varme klær til vennskap. De var glade for å ha kommet til Norge,
landet som har frontet menneskerettighetene høyest av alle. Sist lørdag gikk mer
enn 200 tromsøværinger i fakkeltog for flyktningenes rettigheter og befestet slik
nok en gang Tromsø som Solidaritetsbyen.
Appellene på kirketrappa vitnet om at vi har en kollektiv hukommelse fra da
titusener fra Nord-Norge ble flyktninger i eget land og måtte rømme fra hus og
heim, gjennom strabasiøse og farlige fluktruter og i overfylte båter. Vi ble minnet
om hvor viktig det var å bli godt mottatt når man kom for å søke beskyttelse. Nå
frykter vi at våre myndigheter vil gjøre et historisk feilgrep ved å sende de vi
ønsket velkommen i desember, tilbake til krig og terror som de flyktet fra.
Norge bryter folkeretten
Det norske mottaksapparatet var ikke forberedt på at det skulle komme så mange
flyktninger til landet i høst. Regjeringa karakteriserte situasjonen som en krise - for
Norge. Politikerne handlet i panikk. I november ble det, mot SV og SPs stemmer,
gjort et hastevedtak om endringer i utlendingsloven. Amnesty International Norge,
Helsingforskomitéen, NOAS og en rekke folkerettsjurister mener denne endringen
er i strid med folkeretten. De får støtte fra FN.
Før lovendringene kunne Norge sende asylsøkere tilbake til et trygt tredjeland bare
dersom de hadde status som flyktning eller krav på status som flyktning i dette
landet. Nå sender Norge ut mennesker dersom de har hatt opphold i et slikt land uten flyktningstatus. Har man reist gjennom Russland for å komme til Norge blir
man sendt tilbake til Russland, om så i hvite busser. Regjeringa har sansen for
symbolikk.
Strengest i Europa
Stortinget har med denne lovendringen stengt grensene. Heretter blir det umulig å
få søke asyl i Norge. Alle skal ut. Ingen andre land har innført så strenge regler.
Non-refoulment prinsippet er en folkerettslig regel som sier at ingen kan sendes
tilbake til forfølgelse, eller til et tredjeland hvor de risikerer å bli sendt videre til

forfølgelse. Asylsystemet i Russland er preget av utilfredsstillende lovverk og
vilkårlig praksis. Landet ble nylig dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for ikke å gi syriske flyktninger tilgang til asylprosessen, men i stedet
forsøke å returnere dem. At Russland nå har bedt Norge om å slutte å sende
flyktninger tilbake til Russland, sier noe om hvor ille praksisen til den norske
regjeringa er.
Det angår oss
SV i Tromsø er sterkt bekymret for rettssikkerheten til flyktningene som kommer til
oss. Vi tar avstand fra en politikk der menneskeverdet ikke skal gjelde for alle. Vi er
bekymret for hvilket samfunn vi er i ferd med å bli når empati blir sett på som et
problem. Godhet har aldri ført til tyranni. Medmenneskelighet har aldri ført til krig.
Å hjelpe andre i nød har aldri ført til et kaldere samfunn.
Vi krever at regjering og storting følger internasjonale forpliktelser og gir
mennesker på flukt en reell rett til å søke asyl i Norge. Vi forventer at de som styrer
landet erkjenner at aldri før har så mange mennesker vært utsatt for terror, krig og
forfølgelse. Alle som bor på asylmottak må få sine rettigheter i henhold til
asylinstituttet ivaretatt på en verdig måte. De som ikke har krav på beskyttelse må
finne seg i å bli returnert til trygge forhold. De som har flyktet fra forfølgelse må få
bli. Norge kan ikke lukke øynene, stenge grensene og late som om mennesker på
flukt ikke angår oss. Det angår oss alle!

