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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN OG
UTLENDINGSFORSKRIFTEN

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo ønsker herved å gi vår positive tilslutning til forslag om
endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (gjeldende adgang for asylsøkere og
andre uten oppholdstillatelse til å delta i frivillig ulønnet arbeid for humanitære
organisasjoner mv.), selv om vi ikke er direkte høringsinnstans i denne saken.

Bymisjonen ser med positiv forventning til forslaget om mulighet for økt deltakelse i sivilsamfunnet også
for folk uten oppholdstillatelse. Bymisjonens visjon er at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet
og omsorg. Vi vil et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og forventning. Respekt for
hvem vi er, og forventning til hva vi kan. Mulighet for deltakelse er i så måte avgjørende ved selv å kunne
få lov til å bidra positivt. Det er derav fint å se formuleringer i høringsnotatet så som: " Fra
departementets synsvinkel er det utelukkende positivt dersom frivillig og samfunnsnyttig aktivitet kan
motvirke at asylsøkere opplever en passiviserende tilværelse i Norge i søknadsperioden." (slo) og
"Departementet anser imidlertid ikke at en adgang til frivillig ulønnet arbeid i seg selv vil være noe som
forsterker problematikken med asylsøkere som ikke returnerer frivillig." (s.n)

Bymisjonen som frivillig ideell organisasjon i velferdsfeltet møter mennesker i mange ulike livssituasjoner
— også folk uten oppholds- eller arbeidstillatelse i landet. Flere, fra denne på ingen måte ensartede
gruppen, har selv ønsket aktivt å kunne bidra med frivillig innsats til mening, glede og nytte for både den
enkelte og fellesskapet. Vi håper at vi nå fremover i utvidet grad vil kunne åpne opp for det ved at forslaget
om endring av ufiendingsloven og utlendingsforskriften forhåpentligvis blir gjort gjeldende.
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