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Til stortingspolitikerne
						

Oslo, den 26. september 2017

Innspill til Statsbudsjettet 2018
Støtte til flyktninger internasjonalt og i Norge
12 norske organisasjoner ber med dette Stortinget vedta at Norge:
• Øker støtten til nærområdene i bistandsbudsjettet
• Tar imot minst 5000 kvoteflyktninger
• Holder kostnader til flyktninger i Norge utenom bistandsbudsjettet
Stadig flere mennesker er på flukt fra krig og konflikt.
En rekke av FNs nødhjelpsapeller er underfinansiert, med dramatiske følger for dem som ikke får hjelp.
Det er i nærområdene behovene er størst.
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) anmoder oss om å ta flere kvoteflyktninger, som del av
en internasjonal ansvarsdeling. Sammen med EU har høykommissæren også lansert et nytt felleseuropeisk kvoteprogram i tillegg til nasjonale kvoter - som et lovlig og trygt alternativ til båtsmuglerne
over Middelhavet.
Norge er blant landene i Europa som har hatt størst nedgang i antall asylsøkere i 2016 og 2017. Vi
har de laveste ankomsttallene på over 25 år, til tross for at behovet for global ansvarsdeling aldri har
vært større.
Norge vil i 2017 ta imot 3 120 kvoteflyktninger. I tillegg kommer 1 252 relokaliserte asylsøkere fra
Hellas og Italia, der de aller fleste forventes å innvilges opphold. Tilsammen er dette 4 372 personer
i år. Samtidig går både relokaliseringsavtalen og kvoteflyktningavtalen ut. 5 000 kvoteflyktninger
representerer en meget moderat økning av antall flyktninger vi forplikter oss til å gi beskyttelse i Norge.
Vi er fortsatt langt under normalen for det antall vi årlig skal bosette i kommunene. Utlendingsdirektoratet har ledig saksbehandlingskapasitet – og mange kommuner sier de kan bistå flere.
Vi anerkjenner Norges betydelige innsats for flyktninger, sammenlignet med mange andre land. Dette
er en god humanitær tradisjon vi kan være stolte over. Gitt vesentlig økte behov og forutsetningen om
bedre internasjonalt samarbeid for å beskytte de mange på flukt, ber vi Norge vise vei ved å ta større
ansvar – både internasjonalt og her hjemme.
Amnesty, generalsekretær John Peder Egenæs
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Flyktninghjelpen, generalsekretær Jan Egeland
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Norsk Folkehjelp, generalsekretær Henriette Westhrin
Plan, generalsekretær Kjell Erik Øie
Redd Barna, generalsekretær Tove R. Wang
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