
 
 
INLO innspill til Universal Periodic Review – Gjennomgang av Norge i FNs 
menneskerettighetsråd 
 
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) i Norge er en sammenslutning 
av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling mellom innvandrere og 
nordmenn, og blant innvandrergrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell 
legning eller politisk overbevisning. 
INLO har et sterkt formalisert nettverk rundt i Norge og har kontakter i mange innvandrer 
miljøer, noe som er en fordel når vi uttaler oss i dagens anledning. 
 
INLO har vært engasjert i tiltak mot tvangsekteskap. Regjeringen har gjort en jobb angående 
dette tema og dette er positivt da en del personer opplever en innskrenkning av sine rettigheter 
når de blir utsatt for tvang i valg av livspartner. INLO tenker seg at tiltakene som er 
midlertidige kunne gjøres permanente, som en måte å ivareta rettighetene til de som er utsatt. 
 
INLO registrerer at flere tiltak er satt i gang for å ivareta innvandrerkvinners rettigheter, bl.a. 
kan asylsøkere med positivt utfall av sin søknad og som er bosatt i en kommune gå på 
Introduksjonsprogram. For å kunne utfylle rettigheter til flere innvandrerkvinner om 
selvstendighet, ønsker INLO at Regjeringen kunne utvide personkretsen som kan delta på 
Introduksjonsprogrammet slik at vanlige innvandrerkvinner som kommer på andre grunnlag 
til Norge kan delta på så viktig tiltak. 
 
Asylpolitikk 
 
INLO ser med bekymring at asylpolitikken har kommet inn i en negativ spiral. Gjennom flere 
år har vi opplevd stadige og omfattende svekkelser av rettighetene til asylsøkerne som 
kommer til Norge med et håp om trygghet og respekt. 
Noen punkter: 

• Brudd på anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har 
blitt en alminnelig del av norsk asylpolitikk. Retur til utrygge/krigsherjede områder er 
virkelighet for mange asylsøkere som ble returnert. 

• MUFere sak. En gruppe asylsøkere har fått tvilsom behandling i asylprosessen. MUF-
arane, kurdiske flyktninger med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforeningen 
har levd her i det uvisse i snart ti år. MUF-arane får ikke midlertidig arbeidstillatelse 
mens de venter på nye behandling av sakene.  

• Retten til familiegjenforening med ektefelle og barn for asylsøkere fra konfliktherjede 
land er besluttet alvorlig redusert.  

• Mange enslige asylsøkende barn skal bli satt på vent, med midlertidige 
oppholdstillatelser, for å bli tvangsmessig returnert til land som Afghanistan, Somalia 
og Irak etter 18-årsdagen. De fleste asylsøkere skal ikke lenger ha rett til å arbeide 
mens de venter på behandling av asylsøknaden, men skal henvises til en passiv 
tilværelse i mottak.  

• Ikke bruk av tolk i asylmottak. Dette er noe som setter rettighetter i fare til de som 
venter på asylmottak.  

 
 
 



 
Undervisning, morsmålet 
 
Vi kan lese på http://www.fug.no/cgi-bin/fug/imaker?id=403 
”Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de 
har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 
Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller 
begge deler. Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven til vanlig går 
på.  
Når morsmålsopplæringen og tospråklig fagopplæring ikke kan gis av egnet 
undervisningspersonale, skal kommunen så langt råd er legge til rette for annen opplæring 
tilpasset elevens forutsetninger. (Opplæringsloven § 2-8) ” 
 
INLO ser med bekymring at retten til å ha at morsmålundervisning har blitt svekket i offentlig 
skoleverk. Morsmålet har blitt et redskap for å lære norsk og har ikke verdi i seg selv. INLO 
mener at myndighetenes politikk overfor elever med annet morsmål kan føre til 
diskriminering av minoriteter i skolen. For barn med minoritetsbakgrunn er det en rett ifølge 
Barnekonvensjonen å vedlikeholde sin kultur. INLO ser at morsmålet må nødvendigvis være 
en viktig del av dette.  
 
INLO vil gjerne jobbe videre med norske myndigheter i eksamineringsprosessen og er åpent 
til dialog med Menneskerettighetsrådet. 
 
Ana I. López Taylor 
Storgt.26 
3970 Langesund 
Norway 
Mobil Tlf.: +4797162988 
Home Tlf.: +47 35972163 
  
 


