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Høringsuttalelse  -  Krav til sikret underhold og innføring av ny intervjuordning for å
motvirke tvangsekteskap

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF) setter pris på  å ha blitt med som høringsinstans i
denne saken. Forsørgerkravet er en sak vi har vært opptatt  av lenge,  og gjentatte ganger,  i tråd med
de endringer som har vært på dette området. Saken ble senest tatt opp på FFKFs landsstyremøte i
Oslo 28.11.08 som vedtok  at rettighetene for alle flyktninger  som bosettes av kommunene må være Ide
samme som for dem som har fått innvilget politisk asyl..

Den gruppen innvandrere FFKF arbeider med er overføringsflyktninger  og personer,  som etter å ha
kommet til landet som asylsøkere, har fått innvilget opphold, og vi vil derfor  bare kommentere det som
gjelder denne gruppen.

Det er i utgangspunktet sterkt beklagelig at det ikke er like rettigheter  når det gjelder
familiegjenforening for alle dem som bosettes i kommunene  etter avtale  med IMDi.  Foreliggende
høringsbrev tyder på at forskjellene blir ytterligere forsterket.

Forsørgerkravet påfører flyktninger med opphold på humanitært  grunnlag mange unødvendige
bekymringer og frustrasjoner. De kan vente lenge i mottak før de får innvilget arbeids- og
oppholdstillatelse. Så går tiden mens de lærer seg norsk/deltar i introduksjonsprogrammet, før de
klarer å skaffe seg en ekstrainntekt. I mellomtiden er de bekymret for familien i hjemlandet,  eller som
oppholder seg som flyktninger i et naboland. Mange blir også utsatt for sterkt press fra  familien, som
ikke har noen forståelse for herboendes situasjon, og ikke har noe kjennskap til norske  regler og
byråkrati. Denne situasjonen fører til nedsatt konsentrasjon om introduksjonsprogrammet,  og til at
herboendes integreringsprosess i mange tilfeller rett og slett stopper opp.

Selv om flyktninger har fått opphold på humanitært grunnlag, må en være klar over at mange av disse
faktisk kan ha svært traumatiske opplevelser bak seg, som gjør at de ikke er i stand til å stå i en jobb. I
andre saker kan det være manglende utdanning, alder, eller andre forhold, som gjør at det er vanskelig
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å komme i jobb. Det er heller ikke like lett å få en jobb i alle kommuner. Dette er altså forhold som gjør
at ordningen med forsørgerkrav fører til stor forskjellsbehandling, på grunn av forhold som herboende
ikke har noe herredømme over.

Hele familien ville bli raskere integrert dersom forsørgerkravet falt bort. Hvis flyktningen så rask som
mulig kan bli gjenforent med familien, forhindrer det unødvendig psykisk press  hos alle parter, mange
misforståelser kan unngås,  og alle får en bedre utgangsposisjon - sammen. Det er spesielt viktig at
barn kan komme i familiegjenforening så raskt som mulig. De kan være i en sårbar situasjon i
hjemlandet, eller nabolandet, alene eller med en av foreldrene. Trygghet er viktig for barns utvikling, og
språkinnlæring og skolegang går lettere jo yngre barna er når de starter.  De er god investering i
framtiden å hindre unødig utsettelse av familiegjenforening for barn.

Flyktninger med opphold på humanitært grunnlag bør ikke behandles dårligere på dette området fordi
de har fått innvi denne type oppholdstillatelse, men likestilles med flyktninger  med asylstatus når
det gjelder r ene m forsørgerkrav og familiegjenforening. På lang sikt vil  dette gi en
samfunnsø i k gevinst.
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