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Ihring - krav om fire års utdanning eller arbeidserfaring i Norge for
referansepersoner med oppholdstillatelse på humanitert grunnlag i
saker om familiegjenforening

Mellomkirkelig råd er prinsipielt kritisk til en strengere farniliegjenforeningspolitikk
som rammer de som har fått innvilget opphold. Retten til å være sammen med familien
sin kan ikke være betinget av utdanning eller arbeid.

Forslaget er begrenset til referansepersoner som har fått opphold på humanitært
grunnlag, og gjelder ikke dem som har ratt innvilget asyl. I tillegg nevner forslaget
viktige unntak fra kravet, for eksempel der søker er barn eller ved dokumentert
arbeidsuførhet. Likevel mener Mellomkirkelig råd at lovendringsforslaget ikke tar
intensjonen i EMK artikkel 8, retten til respekt for privat- og familielivet, tilstrekkelig
på alvor. Rimelige krav om at familielivet alternativt kan utøves i andre land, er ikke
rimelig som et generelt unntak fra artikkelen i familiegjenforeningssaker der det er
innvilget opphold på humanitært grunnlag (selv om det kan forekomme spesielle
tilfeller hvor dette er et rimelig unntak). Til grunn for innvilgelsen av opphold på
humanitært grunnlag må man ta utgangspunkt i at det foreligger en god grunn for
opphold, og at referansepersonen ikke uten videre kan reise til et av hjemlandene til
kjernefamiliens voksne medlemmer Dette gjelder særlig i saker med menneskehandel
eller der det foreligger tvingende helsemessige forhold (fysisk og psykisk sykdom).

Mellomkirkelig råd kan ikke se at det er behov for ytterligere innstramminger i
familiegjenforeningspolitikken, og viser til dagens underholdskrav. Man bør iverksette
andre incentiver som ikke bryter med retten til å være sammen med familien sin for å
stimulere til arbeid og utdanning.
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