
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIGRASJONSPOLITISK 
PLATTFORM 

Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre 03.05.2020 
 

Verdigrunnlag 
Grønn Ungdom sin migrasjonspolitikk bygges på forsvar av asylretten og solidaritet med andre 
mennesker og fremtidige generasjoner. Nordmenn er blant de som har aller mest. Vi mener at 
solidaritet med andre mennesker er å jobbe for utjevning av forskjellene gjennom å hjelpe 
mennesker i en sårbar situasjon ute i verden, også når det skulle gå på bekostning av 
overfloden av velstand i Norge. Solidaritet med fremtidige generasjoner innebærer at verden 
må bli et sted med færre flyktninger, også i framtiden. 
 
Grønn Ungdom anerkjenner at det er naturlig for mennesker å bevege seg over store og små 
områder. Slik forflytning, om det så er fra tørke og flom, fattigdom, eller krig og forfølgelse, er 
naturlig. Migrasjon og mobilitet, både tvungen og frivillig, preger verdenssamfunnet. Ufrivillig 
immobilitet, at man ønsker å migrere, men ikke har muligheten til det, er et utbredt fenomen.1 
Det er enda flere som skulle ønske at de kunne flytte på seg, enn som faktisk har muligheten til 
det. Det er en større politisk krise vi må ta innover oss enn «flyktningkrisen». 
 
Vi ser på internasjonalt samarbeid som sentralt i håndteringen av migrasjon i verden. 
Grønn Ungdom vil ikke endre den juridiske forskjellen på flyktninger og ikke-flyktninger, men 
vil se migrasjon som et nøytralt begrep. Vi er opptatt av at det er flere enn de med 
flyktningstatus som i realiteten har blitt tvunget til å flytte på seg. 
 
Det er viktig at Norge fortsetter å være et land som mange ønsker å bo i og flytte til. Det er ikke 
et mål i migrasjonspolitikken å få Norge til å fremstå slik at færre vil søke asyl her. Dessuten har 
land som Norge, med en svært lav naturlig befolkningsvekst, mye å tjene på innvandring. 
 

                                                                    
1 Carling, J. (2002). Migration in the age of involuntary immobility: Theoretical reflections and Cape 
Verdean experiences. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28(1), 5-42. 
 



Norge har en plikt til å ta imot mennesker med behov for juridisk beskyttelse, som gjelder 
flyktninger, og mennesker som får opphold på bakgrunn av humanitært grunnlag. Norge plikter 
også å sørge for at disse får mulighet til å leve gode liv. Norge bør prioritere de som faller 
innenfor FNs flyktningdefinisjon, og være åpne for å gi asyl til mennesker som av særskilte 
årsaker utover dette har behov for beskyttelse.  
 
Vi forstår at det finnes en grense for antall mennesker som Norge kan gi opphold. Vi skal ta 
imot så mange vi har kapasitet til å integrere, og skal jobbe for at kapasiteten er så høy som 
mulig. Dette skal finansieres med øremerkede nasjonale midler, slik at alle kommuner har nok 
penger til en slik kapasitetsøkning. 
 
I dag har mange kommuner mulighet til (og ytret ønske om) å bosette flere migranter enn det 
nasjonale myndigheter velger å ta inn. Vi mener det er galt å ikke la dem ta imot flere.  
 
Det er Norge sitt ansvar at alle vi tar imot skal få tilstrekkelig mulighet til å integreres for å ta 
del i samfunnet. Vi kan ikke tvinge noen til å bli integrert, men vi stiller krav der det er særlig 
viktig at de bidrar selv for å bli integrert. Norge skal være et land der din bakgrunn, kultur og 
etnisitet ikke betyr noe for hvilke muligheter du har for å lykkes og bli inkludert. Vern mot 
diskriminering og rasisme må bli prioritert.  
 

Fluktruter 
Grønn Ungdom er mot dagens asylpolitikk, som bygger på å gjøre det vanskeligst mulig å søke 
asyl i Europa. Det humanitære prinsippet om at vi redder folk som er i nød til sjøs må veie 
tyngre enn frykten for at flere skal komme til Europa. En politikk som går ut på å bygge murer 
til utrygge områder er en gavepakke til menneskesmuglere og et sjansespill med menneskeliv. 
 
Derfor vil Grønn Ungdom: 

• At hele Europa sammen må finansiere og sørge for tilstrekkelig søk- og 
redningskapasitet i statlig regi i Middelhavet 

• Opprette et forutsigbart system av trygge havner for landsetting av mennesker reddet 
på havet 

• At all kriminalisering av ikke-statlig humanitært arbeid skal forhindres 
• Fordømme alle tvangsreturer til Libya 
• At samarbeidet med den libyiske kystvakt skal avsluttes 
• Arbeide for opprettelse av trygge, lovlige veier for å søke asyl i Europa 

 

Returer til Tyrkia 
Ettersom Tyrkia ikke fullstendig har ratifisert flyktningkonvensjonen innebærer enhver retur 
av en asylsøker dit reell risiko for at de sendes tilbake til farlige områder, i strid med 
flyktningkonvensjonen. 
 
Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Oppheve EU-Tyrkia-avtalen 
• Ikke returnere mennesker til land som av FN defineres som utrygge 

 

Samarbeid og problemløsning 
Grønn Ungdom ønsker en asylpolitikk som beskytter rettighetene til asylsøkere, samtidig som 
den anerkjenner at vi må adressere årsakene til migrasjon, ikke for vår egen del, men for de 
som berøres av disse forholdene. Det bør være landene som har best kapasitet som tar imot 
asylsøkere som kommer til Europa, istedenfor landene som mange kommer til først. Europeiske 
politikere bør bruke tid på å løse problemer i opprinnelsesland, istedenfor å bruke tid på å gjøre 



det vanskeligst mulig for folk å komme seg til Europa.  Dette må, i tråd med Grønn Ungdoms 
bistandspolitikk2, gjøres på mottakerlandenes premisser. 
 
Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Jobbe for et felles europeisk asylsystem som ser på endringspotensiale i Dublin-
avtalen, forsvarer asylretten, samt skaper en rettferdig og rasjonell fordelingsnøkkel 
for asylsøkere på europeiske grenser  

• Gjennomføre en omfattende styrking av EUs utviklingsarbeid i tett samarbeid med den 
Afrikanske Union og andre relevante parter 

• Gi bedre beskyttelse til mennesker som flykter på grunn av miljøkatastrofer og 
naturødeleggelser (identisk med MDG) 

 

Vi må ta imot flere flyktninger! 
Grønn Ungdom mener at norsk migrasjonspolitikk skal bygges på forsvar av asylretten, samt 
solidaritet med andre mennesker og fremtidige generasjoner. I praksis betyr dette at vi, som et 
rikt land, må ta et større ansvar i dagens migrasjonsmiks, både internasjonalt og i europeisk 
sammenheng. Samtidig må vi dele mer av vår overflod gjennom både utviklingshjelp og støtte 
til humanitær innsats. Vår strategi i møte med migrasjon skal være et fokus på forbedring av 
situasjonene som presser mennesker ut på reise. I tillegg uttrykker vi et mål om å løfte 
velferden og sikre dekning av behov for mennesker i sårbare situasjoner. 
 
Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Øke antallet overføringsflyktninger vi tar imot gjennom FNs høykommisær for 
flyktninger til minst 15 000 årlig 

• Gå inn for å godta asylsøkere fra andre europeiske land gjennom EUs 
relokaliseringsprogram, og gjenta suksessen med relokalisering fra Hellas og Italia i 
2016/17 

• Ikke gjennomføre Dublin-returer til Hellas, Italia og andre utsatte grenseland så lenge 
kapasiteten der er sprengt 

• Øke den humanitære innsatsen for å dekke nødvendige behov og tjenester for 
mennesker på flukt og internt fordrevne 

• Ha økt fokus på, og økt vilje til å adressere årsakene til migrasjon ved å betraktelig 
styrke utviklings- og fredsarbeidet  

• Opprettelse av et studieprogram (bachelor eller master) ved universitet/høyskole som 
utdanner studenter til å kunne jobbe med humanitært feltarbeid. 

 

Oppholdstillatelse — å hjelpe dem der de er også når de er her 
Et liv i uvisshet gir ikke et godt grunnlag for mennesker som skal lære et nytt land å kjenne og 
lære et nytt språk. De siste årene har UDI revurdert om asylsøkeren trenger asyl, og valgt å 
ikke ikke gi fornyet oppholdstillatelse hvis landet er blitt så trygt at det er forsvarlig å sende 
asylsøkeren tilbake. Dette er et usikkerhetsmoment i hverdagen til asylsøkerne som virker 
negativt på den psykiske helsen og motivasjonen til å jobbe for å få et godt liv i Norge.  
  
Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Stoppe dagens praksis med opphør av flyktningstatus 
• Innvilgelse av permanent opphold og statsborgerskap bør bli enklere ved å: 

o fjerne kravet om selvforsørgelse  
o fjerne krav om bestått prøve i språk og samfunnskunnskap for å få innvilget 

permanent opphold og statsborgerskap. Krav om gjennomført opplæring bør 

                                                                    
2 https://www.gronnungdom.no/wp-content/uploads/2020/01/Bistandspolitikk-ferdigstilt.pdf 



fortsatt gjelde, men de fundamentale rettigheter som følger med særlig et 
statsborgerskap bør ikke være knyttet til et prøveresultat 

• Sikre økonomisk mulighet til å delta på introduksjonskurset ved å: 
o gi lik introduksjonsstønad for alle, uavhengig av alder 
o beholde dagens ordning der introduksjonsstønaden er knyttet til oppmøte på 

introduksjonskurset 
o sette et høyt tak for antall timer språkundervisning man kan få, og beholde det 

lovfestede antallet på 3000 timer  
• Fjerne avgiften for å søke om permanent oppholdstillatelse 
• Hindre fattigdom på asylmottak. Stønadene må være høye nok til å kunne bidra til 

selvstendiggjøring og normalisering av tilværelsen for asylsøkere 
• Kartlegge asylsøkeres kompetanse kort tid etter ankomst for å kunne tilby 

arbeidsrettet opplæring eller jobb så tidlig som mulig 
• At myndighetene ikke skal tilbakekalle statsborgerskap, og som et minimum innføre en 

foreldelsesfrist for tilbakekallelse 
• Gi personer uten fast opphold rett til nødvendig helsehjelp for å ivareta personens 

helse 
 

Bedre rettsvern i Utlendingsnemnda (UNE) 
Utlendingsnemnda fungerer som en domstol, der Utlendingsmyndighetene og asylsøkeren 
utgjør de rettspartene. Rettsvernet til dem som klager avslaget på asylsøknaden opp til UNE er 
ikke tilfredsstillende. En topartsprosess som de har i Sverige og Danmark vil sikre at de to 
partene blir mer jevnbyrdig i størrelse. 
 
Derfor vil Grønn Ungdom:  

• Sikre rettssikkerhet for asylsøkere som klager på avslag på asylsøknad ved å innføre 
topartsprosess i UNE  

• Ha mer rettshjelp i utlendingssaker 
o gi flere timer rettshjelp 
o styrke ordningen med spesielle rettshjelptiltak 
o sørge for rettshjelp også til ungdom som har hatt midlertidig opphold og ønsker 

å levere en omgjøringsbegjæring ved fylte 18 (faller bort dersom man fjerner 
ordningen med tidsbegrenset opphold) 

 

Vi må bedre situasjonen til alle de ulike gruppene innvandrere  
Familiegjenforening:  
Vi må verne om retten mennesker har til å leve sammen med familien, også for innvandrere! I 
dag finnes det rigide alderskrav og høye økonomiske krav for å bli gjenforent med sin partner 
eller andre familiemedlemmer. Søkeren må søke om familiegjenforening ved den norske 
ambassaden i utlandet, og på ferden dit setter noen livet sitt i fare. Vi vil gjøre gi muligheten 
ved alle norske utenriksstasjoner, senke pengekravet og fjerner statlige krav som fører til 
urettmessig forskjellsbehandling. Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Gjøre familiegjenforening gratis og enklere, ved å fjerne tidsbegrensninger for når man 
kan søke om gjenforening og fjerne kravet om en viss inntekt 

• Søkeren av familiegjenforening må få søke på alle norske utenriksstasjoner, ikke bare 
ved ambassadene 

• Innvilge alle søknader der avslag på søknaden vil føre til at barn og foreldre må bo fra 
hverandre 

• Inntektskravet for å få innvilget familiegjenforening må gjøres mindre rigid, for 
eksempel kan kravet om inntekt ha vært oppfylt i to av de siste fem årene eller 
liknende 



• Fjerne alderskravet på 24 år for søker og referanseperson for å få innvilget 
familiegjenforening 

• Fjerne krav om fire års jobb eller utdanning for par som ble etablert etter at den ene 
parten kom til Norge 

• Ikke diskriminere likekjønnedes pars rett til familiegjenforening, ved å ta hensyn til at 
de ikke alltid har mulighet til å dokumentere forholdet sitt 

 
Statsløse i Norge 
Statløse eller papirløse mennesker er en sårbar gruppe i samfunnet. Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Følge opp FN-konvensjonene på statsløshet, ved å innføre definisjon av statsløshet i 
lovverket, samt en statsløshetsprosedyre og et eget oppholdsgrunnlag for statsløse 

• Hindre at barn blir født statsløse, ved å automatisk gi statsborgerskap til papirløse barn 
født på norsk territorium. Fødsel ombord i et norsk fly bør også gjelde som norsk 
territorium 

• Lovfeste retten til helsehjelp for papirløse 
• Gi helsehjelp og beskyttelse til alle ofre for menneskehandel, gjennom et nasjonalt 

system for identifisering og oppfølging av ofrene 
 
Utenlandske studenter 
Utenlandske studenter er en ressurs for Norge. Derfor vil Grønn Ungdom:  

• Innføre tiltak for at utenlandske studenter som er ferdig med et studie i Norge blir 
værende for å jobbe, blant annet ved å utvide arbeidssøkertillatelsen til å vare i 3 år 

 
Enslige mindreårige 
Barn er barn. Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Avskaffe ordningen med tidsbegrenset/midlertidig opphold for enslige mindreårige 
• Dersom avskaffelse ikke er politisk mulig når det skal stemmes over, foreslår vi: 

Etablere et system for å automatisk gjenoppta søknader til enslige mindreårige som har 
fått midlertidig oppholdstillatelse, og innvilge oppholdstillatelser som varer lengre enn i 
dag (FNs anbefaling3) 

• Begrense alderstesting til tilfeller der det er grunn til å være i tvil om alderen på 
asylsøkeren 

• Sørge for at enslige mindreårige mellom 15 og 18 år får like god beskyttelse som andre 
barn, ved at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og barnevernet overtar ansvaret 
for denne gruppen 

• Jobbe for å korte ned botiden i omsorgssentre og i ensligemindreårigeasylsøkere-
mottak (EMA-mottak) for enslige mindreårige 

• Sørge for tilstrekkelig traumebehandling og psykisk helsehjelp.  Alle barn som kommer 
alene til Norge skal følges opp av psykolog. 

• Tilrettelegge for bruk av faglærte nattevakter og kursing/etterutdanning av 
nattevakter som ikke er faglærte 

• Sørge for at alle enslige mindreårige får et lavterskel kulturelt og sosialt tilbud i 
perioden de oppholder seg på omsorgssentre og mottak 

• Undersøke hvorfor barn forsvinner fra mottak, finne dem og hjelpe dem hvis de har 
vært utsatt for overgrep og vold  

• Etterforske saker der barn forsvinner fra mottak, særlig med tanke på mulig 
menneskesmugling/trafficking  

• Heve støtten asylsøkere får i måneden. Alle skal ha råd til både mat, hygiene, klær og 
andre nødvendige ting 

                                                                    
3 https://www.fn.no/Tema/Menneskerettigheter/Norge-og-menneskerettighetene 
 



• Alle asylsøkere skal ha rett på videregående opplæring 
• Legge til rette for videregående opplæring 

 
Skeive flyktninger og asylsøkere 
Skeive flyktninger og asylsøkere er en særlig utsatt gruppe. Derfor vil Grønn Ungdom: 

• Anerkjenne at det ofte er svært vanskelig for denne gruppen å bevise sin identitet 
ovenfor saksbehandlere, og derfor endre dagens krav for å få innvilget 
oppholdstillatelse 

• Prioritere å bosette skeive flyktninger og asylsøkere i kommuner med et etablert 
skeivt miljø, i samarbeid med organisasjoner som Skeiv Verden 

• I større grad inkludere LHBTQ+-tematikk i samfunnskunnskapsundervisningen 
gjennom introduksjonsprogrammet 

• Arbeide med kompetanseheving rundt kjønns- og seksualitetsmangfold og de særlige 
utfordringene skeive flyktninger og asylsøkere møter, i alle trinn av integreringen. 
Dette inkluderer på mottak, under intervjuer, i introduksjonsprogrammet og ved 
bosetting 

 

Sosiale og økonomiske rettigheter 
Grønn Ungdom vil: 

• At alle EU-/EØS-borgere med fast stilling over 12 måneder.skal ha rett på samme 
norskkurs som andre innvandrere 

• At alle EU-/EØS-borgere med fast stilling over 12 måneder skal ha rett på samme 
norskkurs som andre innvandrere 

• Åpne for at kompetente arbeidstakere utenfor EØS kan få opphold i Norge for å søke 
arbeid, uten å måtte ha jobbtilbud først 

• Gjeninnføre særskilte trygderettigheter for flyktninger for å for å forhindre fattigdom 
blant denne gruppen pensjonister 

• Fjerne forbud mot livssynsbaserte hodeplagg som gjelder for introduksjonskurs 
 
 


