INNSPILL TIL HØRINGSNOTAT AD. FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG LOV OM INNREISERESTRIKSJONER
FOR UTLENDINGER AV HENSYN TIL FOLKEHELSEN.

Den midlertidige loven er begrunnet i hensynet til folkehelsen – og bare det.
Hvis myndighetene virkelig mener at importsmitte er et stort og uhåndterlig problem som
rettferdiggjør et generelt innreiseforbud for alle som ikke er norsk, burde de samme myndighetene
ha nektet alle nordmenn å reise ut til andre land – for så å returnere hjem etter noen uker/måneder
kanskje med den samme innreisesmitten som loven er ment å beskytte mot.

Loven rammer nå urettferdig norske statsborgere som har gode grunner for å ønske at en utlending
skal kunne komme inn i landet.
Først og fremst rammer den urettferdig alle norske borgere som har nær familie i utlandet.
Dette er en gruppe som har falt mellom alle stoler – og som ikke har noen interesseorganisasjon til å
tale deres sak.

Det kan være;




unge enslige voksne som bor og arbeider i Norge, som leger, ingeniører osv., som nektes
besøk av egne foreldre
unge voksne med egne barn, som nektes å få besøk av egne besteforeldre/besteforeldre
godt voksne som bor og arbeider i Norge, nektes å kunne få besk her av egne voksne barn
bosatt i andre land

EMK § 8 om retten til et familieliv må respektere
Straffegjennomføringslovens § 45 a.
En straffedømt, vil selv under Corona, som hovedregel ha rett til besøk - f. eks. av sine foreldre - i
fengselet, til tross for at det innebærer en økt smitterisiko for anstalten. Hensynet til den enkelte
innsatte, går foran samfunnets interesse av å få smitte inn i det lukkede samfunnet fengselet er.
En person bosatt i Norge – som aldri har gjort noe galt – nektes til sammenligning å få besøk av sine
foreldre i eget hjem. – Straffedømte har altså større rettigheter enn de lovlydige mht. å få
opprettholde fysisk kontakt med nærmeste familie under Corona..
Å la nordmenn (4,5 millioner) fortsette å reise på ferie til hvilket land som helst for så å returnere
med mulig importsmitte – mens noen få nordmenn(anslagsvis 2000 familier) nektes å få besøk av
sine aller nærmeste, virker svært lite konsistent.
Det foreligger statistikk som iser at arbeidere fra øst-europa – sto for det meste av importsmitten på
slutten av 2020 og starten av 2021. Tiltakene bør rettes mot denne kategorien besøkende, ikke mot
uskyldige nordmenn med familie i utlandet.

Å stenge grensen for alle norske statsborgere som vil ha besøk av sin nærmeste familie, er et
uforholdsmessig stort inngrep i disse menneskers liv. Familieliv kan ikke settes på vent. Babyer og
barn vokser – og eldre eldes slik at det kan være for sent dersom innreiserestriksjonene
opprettholdes.

Tiltaket er altfor omseggripende. Man kan enkelt redusere faren for smitte fra besøkende til et
absolutt minimum.



gruppen som skal besøke sine nærmeste vil nettopp fordi de skal besøke sin egen familie
selvfølgelig gjøre alt som er mulig å gjøre for ikke å smitte sine egne familiemedlemmer.
Det er en liten gruppe som det evt. kan gjennomføres testing og karantenehotell for.

His ikke hele loven oppheves, bør det utvilsomt gjøres unntak for gruppen av foreldre, barn og
barnebarn. De må nå tillates å kunne få besøk av sine egne familiemedlemmer. Slektskap kan
dokumenters gjennom attester som alle land opererer med, alternativt DNA tester. Mao. ingen fare
for misbruk av ordningen. Testing og tilbakehold til negativt testresultat foreligger, er en sikker
metode for å unngå importsmitte,

Ved å nekte norske familier å få besøk av sine nærmeste – tvinger man nordmenn til å reise til andre
land for å være med sine nærmeste familiemedlemmer der. Det kan bety en større fare for
importsmitte enn om en enkeltstående bestemor fikk komme på besøk her.
Mange utlendinger bosatt i Norge får ikke kontantstøtte fordi de ikke har opparbeidet 5 års
medlemstid i NAV. Disse er avhengig av nærmeste familie til å ta seg av de minste barna når mor
og/eller fars permisjonstid løper ut og de må tilbake i jobb.

Dersom loven ikke snarlig oppheves, eller det gis unntak for dokumenterbar nærmeste familie, må
loven i hvert fall ikke forlenges slik den nå lyder.
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