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Svar å hørin sbrev om ler i n utlendin sforskrift o endrin er i 'eldende
utlendin sforskrift  — Krav om fire års arbeid eller utdannin i No e for at det skal kunne
innvil familieetablerin  .

Rødt mener at Norge fører en rå og brutal innvandrings- og asylpolitikk.
Krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering
føre seg i en rekke tiltak som dreier seg mer og mer å stenge mennesker ute, enn om å inldudere
mennesker og bruke deres evner og kunnskaper.

Rødt er sterkt mot å innføre 4 års krav om arbeid eller utdanningen for referansepersonen.

Disse krav føre til sterk press til den personen som vil etablere familien. Det er kjent fra før at
store deler av minoritetsbefolkningen i Norge hører til nederst i arbeiderklassen. Flere
undersøkelser har bekreftet at innvandrere fra den tredje verden har vanskelig for å få arbeid, de
blir diskriminert i forhold til nordmenn. Vi har sett situasjoner hvor innvandrere må skifte navn til
noe norsk-klingende for å bli innkalt til jobbintervjuer, og hvor antidiskrimineringslovene ikke
virker. Den økonomiske krise har rammet sterk de innvandrere/flyktninger som skaffet seg arbeid
i det siste året. Flere arbeider som ufaglært arbeidskraft med dårlig lønn og dårlige arbeidsforhold.
De blir i stor grad nektet det som regnes som normale rettigheter for arbeidere i Norge, samtidig
som de blir henvist til jobber som er så dårlig betalt eller så ubehagelige at de som kan velge ikke
vil ta slike jobber. Når vi vet at Norge har disse strukturelle diskriminerende mekanismer, mener
Rødt at å innføre krav på 4 år arbeid i Norge for referanseperson er å åpne for mer av sosial
dumping og mer utnyttelse av innvandrere. Innføring av 4 års krav om arbeid i Norge er si til en
stor del av innvandrerbefolkning at en familieetablering er bare en drøm og det er å begrense
deres rett til å etablere et parforhold.
Det er godt kjent at mange ungdom med innvandrerbakgrunn dropper ut av utdanning og ellers at
det er vanskelig med skolegang. Krav til utdanningen for disse unge mennesker legger enda mer
press på gruppa. Rødt ser ikke krav som et insitament men det motsatt: som en ekstra press og
hindring i livet.
Det eneste positivt vi kan uttale oss om forslaget er at i hvert fall skal de årene i introduksjons
program teller i de 4 års krav, § 9-1 bokstav e), videre positivt til bokstav f) i samme § 9-1.
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 d er gjenforent med.
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