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INLO er en organisasjon som har som delmål blant annet å "Arbeide for å avskaffe alle
innvandrerfiendtlige og/eller diskriminerende lover, regler og praksiser i samfunnet". Derfor setter
vi stor pris på at vi ble invitert til å bidra i denne høringsrunden.

INLO mener innvandrere/flyktninger gjør Norge til et bedre land å leve i. At mange fra andre land
velger å bosette seg her i landet er et gode som gir oss nye impulser, nye ideer, en rikere kultur og
et mer mangfoldig land. Hvis den norske staten engasjerer seg og viser vilje til å inkludere og ønske
velkommen flyktninger/innvandrere vil det styrke de positive sidene ved innvandringen og minske
konfliktene som gjerne følger sosiale endringer. Norge er et tynt befolket land, rikt på både penger
og ressurser. Innvandreme har bidratt til utviklingen med å skape verdier. Flere mennesker som
bosetter seg her vil ikke skade det norske samfunnet: de vil berike det og hjelpe
samfunnsutviklingen videre.

INLO mener at dagens regelverk er for strengt i forhold til familiegjenforening og
familieetableringer. Disse krav om 4 års arbeid/utdanning kommer i tillegg til underholdningskrav
på kr.215.000 i året.

INLO mener at Norge fører en så streng innvandrings- og asylpolitikk, at dette hindrer også videre
håp om en vellykket integrering. Som alle andre mennesker ellers er vi ikke annerledes i forhold til
ønsker om å etablere familie og leve sammen med våre kjære. Regjeringer setter mer stengsler
enn åpninger for dette. Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne
innvilges familieetablering føyer seg til en rekke tiltak som dreier seg mer og mer om å stenge
mennesker ute, enn om å inkludere mennesker og bruke deres evner og kunnskaper.

Derfor er INLO sterkt mot å innføre 4 års krav om arbeid eller utdanning for referansepersonen.

Begrunnelsen:
Disse krav føre til sterkt press på den personen som vil etablere familien. Flere undersøkelser har
bekreftet at innvandrere fra den tredje verden har vanskelig for å få arbeid, de blir diskriminert
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forhold til nordmenn og andre vestlige innvandrere fra rike land. Vi har sett situasjoner  hvor
innvandrere må skifte sitt opprinnelige navn for å bli innkalt til jobbintervjuer.

Den økonomiske krise rammet sterk de innvandrere/flyktninger som skaffet seg arbeid i det siste
året. Mange har mistet sin jobb eller blitt permitterte. Dette har INLO kjennskap til gjennom vår
deltakelse i NAV brukerutvalg i mange fylker. Og vi har sagt fra til myndighetene om dette.
INLOs erfaringer gjennom vårt nettverk, som strekker seg ned til kommunenivå(store og små
kommuner i 7 fylker) viser til disse strukturelle diskriminerende mekanismer. Derfor er INLO sterkt
imot å innføre krav på 4 års arbeid i Norge for referanseperson.
Innføring av 4 års krav om arbeid i Norge er å gi signaler til en stor del av innvandrerbefolkning at
en familleetablering er bare en drøm. INLO mener også at kravene begrenser deres rett til å
etablere et parforhold. Kravene kan tolkes diskriminerende, da norske og nordiske borgere ikke er
berørt av kravene som Regjeringen ønsker å innføre.

INLO advarer mot å ta disse krav inn i regelverket. Høringsbrevet sier at dette kan ses som et
insitament til å ta seg jobb/utdanning, men vi i INLO mener dette kan føre til det motsatte: et
ekstra press og hindring i livet. Det er på tide at myndigheten gir innvandrebefolkningen ro for å
lykkes i den videre integrering, ikke sette mer hindringer som folk bli stresset for å oppnå.

Vi mener også at når mennesker er gitt oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening eller
familieetableringen bør de få opphold som selvstendige personer, uten at oppholdstillatelsen er
avhengig av den personen de er gjenforent med. Dette kan hindre vold i nære relasjoner. Dette er
virkelig et tiltak som kunne gi mer likestilling og trygghet.

Med hilse

Ana Låpez T
Nestled i INLO
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