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Vedr.  regler i ny utlendingsforskrift og endringer i gjeldende utlendingsforskrift- krav
til sikret underhold og innferings ny intervjuordning.

Vi anser mulighet til å kunne bo sammen med sin nærmeste familie som en rettighet. Det har
selvsagt stor betydning for alle mennesker. Det har enda større betydning for personer med
minoritetsbakgrunn som ikke har familie i Norge. Innvandrernes historie viser at familie og
nettverk er en svært viktig faktor for å kunne etablere seg i Norge. Det gjelder for eksempel å
kunne skaffe seg arbeid og bolig. Det har igjen betydning for integrering i Norge.
Det å være enslig i et fremmed land uten sin nærmeste familie som for eksempel ektefelle
eller barn kan være en stor psykisk belastning for mange. Undersøkelser bl.a. fra Folkehelse
institutt viser at psykiske problemer blant innvandere og flyktninger har også mye med
ensomhet å gjøre.

Vi mener at innstrammingene som departement foreslår vil samlet sett gjøre det vanskeligere
for mange å bli gjenforent med sin nærmeste familie. Underholdskravet er foreslått til å gjelde
langt flere enn i dag. Det foreslås langt færre unntak fra underholdskravet enn dagens praksis.
Kravet til inntekt blir kr. 215200 pr. år noe som er en ganske høyinntekt. Det vil ramme
mange mennesker og er derfor uheldige både for den enkelte og samfunnet.

Det er etter vår mening klart urimelig at det innføres et nytt vilkår om at referansepersonen
ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene før tillatelsen gis. I henhold til lov om
sosiale tjenester har man har rett å få sosialhjelp dersom en ikke har tilstrekkelige midler til
sørge for sitt livsopphold. Det er mange faktor som fører til at noen kommer i en slik
situasjon. Vi mener at personer med etnisk minoritetsbakgrunn er mer utsatt for å bli
arbeidsløse og eller bli utestengt fra arbeidslivet. Personer med liten eller ingen inntekt har
selvsagt samme behov som andre for å kunne bo sammen sin nærmeste familie. De må ikke
bli straffet fordi har vært i vanskelig økonomisk livsituajon.

Departements forslag vil også gjøre det vanskeligere for eldre personer med liten eller ingen
pensjon fra folketrygden til å bli gjenforent med sin nærmeste familie. Det er svært lite
sannsynlig at denne gruppen vil klare å øke sine inntekter pga deres alder og kort botid i
Norge. Det er muligens ikke mange eldre i denne gruppen som kan søke familiegjenforening.
Det er prinsipielt feil og svært urimelig at disse menneskene skal fratas mulighet til å bli
gjenforent med sin nærmeste familie.
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Vi mener at den foreståtte intervjuordning er unødvendig. Alle som søker familiegjenforening
blir også i dag intervjuet av norske utlendingsmyndigheter. En slik intervjuordning vil i
praksis forsinke familiegjenforenings prosess og er heller ingen effektiv tiltak mot
tvangsekteskap.

Vi mener hoved formålet med innstrammingene er å gjøre vanskeligere for personer fra land
utenfor Europa å komme til Norge og eller søke asyl her. Det er noe departement også selv
skriver "Tilstak for møte utvikingen med økt asyltilstrømning. Norge ser i 2008 en betydelig
økning i antallet asylsøkere. Hvordan norsk innvandrings- og asylpolitikk oppfattes utad,
spesielt  sammenlignet  med nærliggende land synes å ha stor betydning for å forklare
fordelingen av asylsøkere mellom ulike europeiske land"

Vi mener at det er urimelig at innvandringspolitiske hensyn og norske myndigheters  behov for
å begrense innvandringen fra 3. verden skal ramme enkelt personers rett til å bli gjenforent og
bo sammen med sin nærmeste familie slik som ektefelle og barn.

Med vennlig hilsen
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