
 
Fra: Maria Rivera [mailto:maiyahmaiyah@gmail.com]  
Sendt: 23. september 2014 21:41 
Til: Jannicke Ryun Sæther 
Emne: Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening 
i Norge. 
 
Jeg protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve 
inntektskravet. 
 
Jeg protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og 
jeg protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få egne familier til Norge. 
 
Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen fratar mennesker retten 
til å leve sammen med sine kjære. Jeg ber dere derfor om og ikke innføre en 24-årsaldersgrense 
også om inntektskravet ikke skal økes. Inntektskravet er høyt nok allerede i dag.  
 
Mange unge mennesker drar til andre deler av verden for å studere, arbeide eller for å reise. Å bli 
glad i et annet menneske og å kunne leve sammen er veldig viktig for oss. 
 
Jeg ber dere om å se viktigheten av at alle mennesker får leve sammen med den de er glad i. 



 
Fra: SamuiNorge [mailto:samuinorge@gmail.com]  
Sendt: 28. september 2014 19:44 
Til: Jannicke Ryun Sæther 
Emne: PROTESTMAIL angående 24-årsgrensen & økt inntektskrav 
 

Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. 

Mail: 
Jeg protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. 

Jeg protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og jeg protesterer 
mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få egne familier til Norge. 

Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen fratar mennesker retten til å leve 
sammen med sine kjære. Jeg ber dere derfor om og ikke innføre en 24-årsaldersgrense også om inntektskravet ikke 
skal økes. Inntektskravet er høyt nok allerede i dag.  

Mange unge mennesker drar til andre deler av verden for å studere, arbeide eller for å reise. Å bli glad i et annet 
menneske og å kunne leve sammen er veldig viktig for oss. 

Jeg ber dere om å se viktigheten av at alle mennesker får leve sammen med den de er glad i. 

Mvh, 

Magnus 



 
Fra: Ingeborg Kalseth [mailto:ingeborg.kalseth@gmail.com]  
Sendt: 3. oktober 2014 00:01 
Til: Jannicke Ryun Sæther 
Emne: Nei til innstramming av retten til familieliv - nei til innstramming i vilkårene for familieetablering i 
Norge. 
 

Jeg protesterer mot at regjeringen vil innføre 24- årsgrense for familieetablering og å heve 
inntektskravet. 

Jeg protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, 
og jeg protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få egne familier til Norge.  

Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen fratar mennesker 
retten til å leve sammen med sine kjære.  Jeg ber dere derfor om å ikke innføre en aldersgrense på 
24 år også om ikke inntektskravet skal økes.  Inntektskravet er høyt nok allerede i dag.  

Mange unge mennesker drar til andre deler av verden i dag for å studere,  arbeide eller for å 
reise.  Å bli glad i et annet menneske og å kunne leve sammen er veldig viktig for oss.  

Jeg ber dere om å se viktigheten av at alle mennesker får leve sammen med den de er glad i. 

Med vennlig hilsen 
Ingeborg Kalseth 



 
Fra: Cecilie Mellingen [mailto:cecilie.mn@hotmail.com]  
Sendt: 27. september 2014 11:20 
Til: Jannicke Ryun Sæther 
Emne: Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening 
i Norge. 
 
Jeg protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve 
inntektskravet. 

Jeg protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og 
jeg protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få egne familier til Norge. 

Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen fratar mennesker retten 
til å leve sammen med sine kjære. Jeg ber dere derfor om og ikke innføre en 24-årsaldersgrense 
også om inntektskravet ikke skal økes. Inntektskravet er høyt nok allerede i dag. 

Mange unge mennesker drar til andre deler av verden for å studere, arbeide eller for å reise. Å bli 
glad i et annet menneske og å kunne leve sammen er veldig viktig for oss. 

Jeg ber dere om å se viktigheten av at alle mennesker får leve sammen med den de er glad i. 

 

Cecilie Nilsen 






























