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1 Nytt internasjonalt asyl- og flyktningsystem 

Fremskrittspartiets Basrekraftutvalg konstaterer at FNs Flyktningkonvensjon av 1951 som bygget pa 
erfaringer fra 2.verdenskrig, na misbrukes i stor skala for a omga mange lands 
innvandringsreguleringer. Konvensjonen baserte seg pa en flyktningstrom av rent midlertidig 
karakter, det vil si inntil forholdene i hjemlandet gjorde det mulig a returnere, slik ogsa de fleste 
flyktninger 0nsket. Flukten gikk til naermeste trygge land. 

Bserekraftutvalget konstaterer at dagens situasjon i Europa og andre vestlige land er at asylsokere 
fra andre verdensdeler ikke S0ker midlertidig beskyttelse, men permanent opphold og deretter 
opphold for resten av familien gjennom familiegjenforening. I realiteten er dette en form for 
velferdsinnvandring, som etter Bagrekraftutvalgets vurdering bryter med Flyktningkonvensjonens 
intensjoner. 

Fremskrittspartiets Baerekraftutvalg mener det er pa hoy tid at det etableres et nytt internasjonalt 
system for asyl- og flyktninginstituttet. Det ma tas utgagnspunkt i den navasrende situasjon og 
basere seg pa de realiteter som la til grunn for Flyktningkonvensjonen. 

Fremskrittspartiets Bserekraftutvalgs primaere malsetting er en ny internasjonal asyl- og 
flyktningordning, fortrinnsvis i regi av FN, som bygger pa f0lgende prinsipper: 

• Erstatte dagens asylordning med at Norge tar initiativ overfor Nordisk Rad, Den Europeiske 
Union og FN for a fremforhandle en ny Flyktningkonvensjon basert pa situasjonen i verden 
slik den na er. Samtidig utredes konsekvensene av at Norge trer ut av relevante konvensjoner 
og strammer inn egen lovgivning. 

• En ny Flyktningkonvensjon ma sikre FN langt storre styring og ansvar i behandlingen av 
flyktninger, ikke minst gjelder det prinsippet om midlertidig opphold og naerhetsomrade. 

• Nar den navaerende asyltilstromming er stoppet som folge av en ny konvensjon som gir 
beskyttelse i flyktningenes naerliggende land, kan antallet FN-
flyktninger/overforingsflyktninger til Norge dobles med inntil 3.000 per ar. 

• Norge bor som en del av sine bistandsmidler stille betydelige okonomiske belop til 
disposisjon for a hjelpe mennesker pa flukt i deres naeromrader gjennom FN-systemet og et 
nytt internasjonalt flyktningsystem. 

Overnevnte vil kreve et omfattende internasjonalt og nasjonalt arbeid. Innen dette lar seg realisere, 
foreslar Fremskrittspartiets Baerekraftutvalg at folgende tiltak iverksettes: 

• Asylsokere som kan utgjore en fare for grunnleggende nasjonale interesser og/eller har 
ukjent eller usikker identitet, skal oppholde seg pa sikrede mortakssentre, fortrinnsvis 
plassert i deres opprinnelige naeromrader. Det tas initiativ til fellesnordisk samarbeid om 
opprettelse og drift av slike mottakssentre, eventuelt under kontroll av FNs hoykommissasr 
for flyktninger. 

• Behandling av asylsoknad skal fortrinnsvis ta under tre maneder. Kun en ankemulighet. 
Omgjoringsanmodning skal ikke veere mulig. 

• Forsok pa a skjule og/eller svindle med identitet medforer automatisk avslag pa opphold 
samt utvisning fra Norge pa livstid. 

• Oppholdsgrunnlaget til personer med asyl- eller flyktningbakgrunn som sender barna sine 
tilbake til hjemlandet for lengre perioder eller selv drar pa ferie dit, skal revurderes. 



• Det opprettes en database for lagring av biometri for alle som soker opphold i Norge. 

2 Innstramming i familieinnvandringen 

Fremskrittspartiets Baerekraftutvalg primaere malsetting med ekteskapsinnvandringen er folgende: 

• En ekteskapskontrakt kan ikke legges til grunn for innvandring til Norge. Eneste veien til 
Norge for ektefeller er gjennom arbeid og/eller studier. Dette gjelder ikke 
overforingsflyktninger som var gift for vedtak om opphold i Norge. 

Inntil overnevnte er realisert, foreslar utvalget folgende innstramminger for familieinnvandring: 

® Kun norske statsborgere gis mulighet til familieetablering i Norge fra utlandet. 

• For man kan soke familieetablering eller -gjenforening skal referansepersonen ha arbeidet 
og/eller studert i 7 ar etter fullfort grunnskole. 

« Familieinnvandring for ektefelle innvilges kun dersom paret ikke har storre samlet 
tilknytning til noe annet land enn Norge. 

• Referansepersonen skal ikke ha mottatt okonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstonad eller 
bostotte fra NAV de siste 3 Irene. 

• Gjennomsnittlig lignet inntekt de siste 3 ar ma minst tilsvare 4 G. Referansepersonen ma 
ogsa stille en okonomisk garanti. 

• Ekteskapskontrakter som bryter med norsk lovgivning skal ikke legges til grunn for 
vurdering av opphold i Norge. 

• Gjeninnfore forbud mot soskenbarnekteskap. 

3 Utfordre E0S og Schengen 

o Aktivt utfordre handlingsrommet i E0S- og Schengen-avtalen for a sikre selvraderetten, 
samt vurdere alternative tilknytningsformer. 

4 Folketrygdkonto for arbeidsinnvandrere 

• For a kunne bli medlem av folketrygden, ma en vaere norsk statsborger. Sosialhjelp etter 
sosialtjenesteloven er den eneste ytelsen utenlandske statsborgere kan oppna. 

• Det opprettes en "personlig" folketrygdkonto for arbeidsinnvandrere i Norge. En 
arbeidsinnvandrer som jobber og betaler folketrygdavgift (p.t. 7,8 % av personinntekten), far 
innbetalt avgift tilbake (som en personlig ytelse) nar han/hun forlater Norge. Blir 
vedkommende derimot ufor eller langvarig sykemeldt, vil det trekkes fra den samme 
kontoen. Dekker ikke den allerede innbetalte folketrygdavgiften kostnadene, ma 
vedkommende forlate Norge. 



• Dersom vedkommende oppnar norsk statsborgerskap, gar vedkommende over i den 
normale ordningen og innbetalt folketrygdavgift overfores folketrygden. 

5 Strengere krav til statsborgerskap 

For a oppna norsk statsborgerskap skal man ha: 

• Gjennomfort en kvalifiseringsperiode i Norge pa 10 ar med arbeid og innbetalt skatt og 
plettfri vandel. Perioder man eventuelt mottar okonomisk sosialhjelp gjelder ikke som 
kvalifiseringsperiode. Det samme gjelder langvarige utenlandsopphold som ikke er 
jobbrelatert. 

• Bestatt sprak- og kunnskapstest i norsk og om det norske samfunnet. 

Det vil ogsa bli lettere a miste det norske statsborgerskapet: 

• Oppnadd statsborgerskap som senere blir avslort som identitetsjuks eller at vedkommende 
har oppgitt andre falske opplysninger av betydning for statsborgerskapet, innebaerer 
automatisk tap av statsborgerskapet og palegg om utreise. Ingen ankemuligheter. 

6 Kontantytelser som skattefradrag 

• Kontantstotte og barnetiygd awikles i sin navaerende form og erstattes med skattefradrag 
basert pa de samme kriterier. 

7 Supplerende st0nad awikles 

• Ordningen med supplerende stonad for personer med kort botid i Norge awikles. 
Alternativet er okonomisk sosialhjelp etter sosialtjenesteloven. 

8 Bekjempe kjonnslemlestelse, tvangsekteskap og «aeresrelatert» void 

• Saerlovene om tvangsekteskap og kjonnslemlestelse awikles. Straffelowerk som dekker 
overnevnte overgrep tas i bruk. 

• Foreldre/foresatte far anmeldelsesplikt ved oppdaget rituell legemsbeskadigelse av eget 
barn. 

• Helseundersokelser av jenters underliv gjeninnfores. 

• Helsepersonell palegges a melde fra til Barnevernet om avdekket rituell legemsbeskadigelse, 
som pa sin side skal melde forholdet videre til politiet. 

• Ved mistanke om utfort kjonnslemlestelse og/eller utf0rt barne- eller tvangsekteskap i 
utlandet, og der barn holdes tilbake av foreldre/foresart som nekter a samarbeide med 
norske myndigheter om retur, skal okonomiske sanksjonsmidler som kurt i offentlige 
stonader iverksettes. Dersom familien fremdeles nekter a samarbeide om retur til Norge, 
skal barnet/barna anses som frihetsberovet, og foreldrene/foresatte skal tiltales etter aktuell 



lovparagraf. 

• Det opprettes et sentralt politiorgan pa linje med Okokrim som spesialiserer seg pa 
etterforskning av tvangsekteskap, kjonnslemlestelse og «aeresrelatert» void, inkludert 
aeresdrap. 

9 Sprak, skolegang, statsborgerskap og demokratiforstaelse 

• 4-arskontrollen pa helsestasjonen skal inneholde en spraktest. Dersom barnet ikke kan 
tilfredsstillende norsk, palegges foreldrene/foresatte a la barnet ga i barnehage som de selv 
ma finansiere. Sanksjonsmidler som kurt i offentlige stonader kan benyttes dersom kravet 
ikke etterkommes. Dersom barnet likevel starter i l.klasse uten tilfredsstillende 
sprakkunnskap, palegges foreldrene a betale for ekstra norskundervisning. Unntak: 
nyankomne innvandrerbarn i alderen to til seks ar. 

• Morsmalsundervisning i barnehage og skole awikles. 

• Det innfores en ny paragraf i Opplaeringslova som pabyr opplaering i norsk for alle elever i 
grunnskolen og videregaende skole. 

• Det innfores et nasjonalt elevregister. Skolen plikter a melde fra om alle elever som uteblir 
fra undervisningen til det nasjonale elevregister et. Dette gjelder uavhengig av om 
foreldre/foresatte har sokt og fart godkjenning for fravaeret. 

• Skolegang i utlandet for barn og unge under 16 ar skal forhandsgodkjennes. Barn/unge som 
gar pa skole i land der kvaliteten pa skolegangen er usikker, skal faglig testes ved 
stikkontroller. Foreldre/foresatte palegges a hente barnet til Norge for slik test. Bestas ikke 
testen, skal barnet fortsette sin skolegang i Norge. 

• Endre statsborgerloven slik at barns statsborgerskap folger mors statsborgerskap. 

• Frihetsverdienes betydning for det norske samfunnet skal loftes inn i undervisning i grunn-
og videregaende skole der dette er naturlig. Elevenes forstaelse for hvordan skape vellykkede 
kontra mislykkede stater skal vaere en prioritet i skolen. 

10 Tros- og livssynssamfunn 

• Skillet mellom stat og kirke fullfores. 

• Tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunn awikles. 

• Offentlig stort e til kirkebygg opprettholdes. 

• Den norske kirke beholder sine eiendeler, herunder Opplysningsvesenets fond. 


