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Høringsuttalelse — forslag til endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr 165
(MUF-forskriften) — fornyet vurdering med sikte på varig opphold

Støttegruppa for Bilal og Hawre i Tromsø ønsker med dette å avgi høringsuttalelse til forslag
til endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr 165 (MUF-forskriften) — fornyet
vurdering med sikte på varig opphold.

Støttegruppa for Bilal og Hawre er en lokal gruppe i Tromsø, som arbeider spesielt til støtte
for Bilal Ghani og Hawre M. Ali, to såkalte MUFere som bor i Tromsø. Dette arbeidet har fått
bred oppslutning i Tromsø, blant annet fra kommunestyret i Tromsø, som har bevilget støtte
til livsopphold for Bilal og Hawre. Det har blant annet vært avholdt støttekonserter,
demonstrasjoner og markeringer, underskriftskampanje og postkortaksjon i regi av
støttegruppa.

Støttegruppa deler vurderingene som kommer til uttrykk under punkt 2.1 i høringsnotatet om
at irakerne som fikk tillatelse etter MUF-forskriften i 2005 og 2006 er en gruppe med en
spesiell historikk, som ved ulike anledninger har vært undergitt særskilt behandling. Det
lokale støttearbeidet i denne saken fått stor støtte nettopp på bakgrunn av denne historien,
sammen med det faktum at MUFerne har vært i Norge i 10 år. Vi vil derfor uttrykke stor
glede over det politiske ønsket om fornyet vurdering for denne gruppa, og særlig at det er så
klart uttrykt at den nye vurderingen skal gjøres med sikte på varig opphold.

Slik vi ser det, er den viktigste kommentaren i forhold til dette høringsnotatet, relatert til
vilkåret om kjent identitet. Vi er kjent med at en del personer i de aktuelle gruppene har fått
avslag på bakgrunn av tvil om identitet, jfr også det som sies i høringsnotatet under punkt
2.2.1. om avslag på søknad om fornyelse, som kan ha sin årsak i at "vilkåret om kjent identitet
ikke lenger var oppfylt". Vi har forståelse for at identitetsspørsmål er viktig. Samtidig mener
vi det må være sentralt at de dette spørsmålet gjelder må ha en reell mulighet til å kunne gjøre
sin identitet kjent. Vi mener derfor det må være et tilstrekkelig kriterium for avklart identitet
at det legges fram G-passgodkjent av en akkreditert irakisk ambassade. En situasjon hvor
identitetskriteriene praktiseres så stramt at en stor del av denne gruppa faller utenfor
intensjonen om vurdering med sikte på varig opphold vil være svært uheldig.

Vår andre kommentar til høringsnotatet omhandler forslaget om at gruppa skal gis ny
førstegangs arbeids- og oppholdstillatelse, hvor man først etter tre år kan søke om
bosettingstillatelse. Gruppen av mennesker dette gjelder har oppholt seg i Norge i ti år, og har



i varierende grad også hatt tillatelser som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Dette bør
tas hensyn til i behandlingen av enkeltsakene.

Tromsø 16. juni 2009

Med vennlig hilsen
Støttegruppa for Bilal og Hawre
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