Norge har plass til syriske flyktninger
FN anslår at over seks millioner syrere er på flukt. Norge ga dessverre ikke
oppholdstillatelse til mer enn to syriske flyktninger i 2013. Grønn Ungdom ønsker en
flyktningpolitikk bygget på solidaritet og medmenneskelighet, da er en kursendring
nødvendig.
Borgerkrig har herjet Syria i snart fire år. I dag er situasjonen for syriske flyktninger uutholdelig.
Som et resultat av store flyktningstrømmer er presset på Syrias naboland er enormt, og forholdene
i de mange flyktningeleirene er kummerlige. Libanon, et land på størrelse med Vestfold, har
allerede tatt i mot over en million syrere. Her bor det fra før rundt 700.000 palestinske flyktninger.
Det anslås at Jordan har mottatt rundt 750.000 syrere, mens vårt eget naboland Sverige allerede
har gitt opphold til over 11.000 fra det kriserammede landet.
Flyktningepolitikken Norge fører vitner derimot om minimal vilje til å hjelpe mennesker i krise.
Politikken som lenge har gått under slagordet ”streng men rettferdig”, viser seg som hensynsløs og
urettferdig. Resultatet er at presset på Syria-konfliktens naboland øker. Situasjonen for de som er
fordrevet fra sine hjem blir dermed enda verre.
Norge kan bidra til å hjelpe i langt større grad enn til nå. Sammenlignet med Sverige er andelen
flyktninger Norge har mottatt mikroskopisk. Dette illustrer et ubehagelig faktum: problemet er
ikke at Norge ikke er i stand til å hjelpe mennesker i nød, problemet er snarere at det mangler
politiske vilje til å leve opp til det internasjonale ansvaret Norge har. Det er på tide å ta inn over seg
at også Norge er del av et europeisk og globalt felleskap.
Grønn Ungdom bygger sin politikk på tre solidaritsprinsipper, hvorav ett er solidaritet med andre
mennesker. Vi mener at kursen i norsk asyl- og flyktningepolitikk må endres umiddelbart, slik at
solidaritet – ikke ansvarsfraskrivelse - utgjør politikkens kjerne.
Når krig, konflikt og voldstrulser fører til at mennesker drives på flukt, er det vår medmenneskelige
plikt å strekke oss langt for å gi disse individene beskyttelse.

