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MANGFOLD OG PERSONLIG ANSVAR
Gjennom innvandring fra andre deler av verden, er det norske samfunnet blitt mer sammensatt
både kulturelt, etnisk og religiøst. For Høyre er det viktig å sikre en harmonisk
samfunnsutvikling og unngå at det oppstår konflikter basert på etnisk eller religiøs bakgrunn.
Høyre vil møte den enkelte med utgangspunkt i det man kan bidra med i samfunnet.

Det norske samfunnsfellesskapet bygger på at alle skal ha de samme rettigheter, de samme
muligheter og det samme personlige ansvar. Dette må ligge fast selv om samfunnet er
sammensatt og innbyggerne ulike.

Nye kulturelle uttrykk beriker oss, men de skaper også nye utfordringer. Trosfriheten er en
bærebjelke i et demokratisk samfunn, og blir uten mening hvis vi begrenser synlige uttrykk
for religiøs tro. Foreldre har en grunnleggende rett til å oppdra barna i egen tro. Samtidig skal
norsk lov gjelde alle, og religion kan aldri være en begrunnelse for å begrense andres frihet.

Også barn har grunnleggende rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen. Staten skal
respektere foreldrenes rett og plikt til å etterleve dette. Samfunnet skal ikke akseptere at
religion, kultur eller andre normer brukes som tvangsmidler mot enkeltmennesker. Enhver
som oppholder seg i Norge må godta at enkeltindividets rettigheter er fundamentet for den
norske rettsstaten.
En gruppetenkning som bygger på ”oss” og ”dem”, utgjør en trussel mot vellykket
integrering. En slik tenkning er sjelden basert på kunnskap, og bygger ofte på fordommer og
uriktige fremstillinger av virkeligheten.

Alle som deltar i samfunnsdebatten har et ansvar for hvordan debatten føres, og debatten må i
større grad ta utgangspunkt i en sunn balanse mellom den personlige frihet og det personlige
ansvar. Høyre ønsker en sterk, men begrenset, stat som gir rom for mangfold, og som setter

grenser for hva som skal være politikk. Politikerne skal derfor heller ikke forsøke å regulere
alle spørsmål i samfunnet.

Høyre vil føre en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk i Norge. Mennesker med rett til
opphold i henhold til norsk lov, skal få opphold. Samtidig vil Høyre etablere en egen
returpolitikk som fører til raskere utsendelse av grunnløse asylsøkere og personer som
oppholder seg ulovlig i Norge.

Den avgjørende forutsetningen for en harmonisk samfunnsutvikling, er at innbyggerne er i
stand til å ta ansvar for eget liv, og er selvhjulpne ved at de deltar i arbeidslivet og sikrer seg
nødvendige kvalifikasjoner og kunnskap gjennom utdanningssystemet. Hovedansvaret for
dette ligger hos den enkelte. Samtidig er utgangspunktet mer ulikt enn før. Derfor må
myndighetene bidra til å gi nye borgere en sjanse til å bli en del av det norske samfunnet
gjennom krav og tilbud om norskopplæring, kvalifiseringstilbud og ved å slå ned på alle
former for diskriminering i arbeidslivet. Innvandrere har evner og talenter som Norge har
bruk for.

Det er en kjent sak at mange med utenlandsk navn har problemer med å få arbeid. Høyre vil
derfor ha forsøk med anonyme jobbsøknader i offentlige virksomheter for å avdekke
omfanget av skjulte hindre i arbeidslivet. Veien inn i arbeidslivet vil bli enklere ved at
arbeidsgivere får mulighet til å tilby midlertidige ansettelser.

Det norske velferdssamfunnet er over lang tid utvidet med gode økonomiske ordninger. For
mange nyankomne til landet er disse ytelsene i en innledende periode eneste mulighet til
livsopphold. Det er imidlertid et problem at mange forblir mottakere av offentlige stønader,
selv om de har en betydelig arbeidsevne. Sosial- og trygdeytelser skal forbeholdes de som har
et reelt behov.

Språkferdigheter er avgjørende for å fungere godt i samfunnet. Høyre vil stille krav om
norskkunnskaper før det er mulig å få norsk statsborgerskap. Motivasjonen til å lære norsk er
ofte større enn tilbudet. Omfanget av norskopplæring må derfor utvides kraftig, og det må
stilles strengere krav til deltakelse på de obligatoriske kursene. Høyre ønsker å legge til rette
for å godkjenne innvandrerelevers morsmål som 2. fremmedspråk.

Frafallet i videregående skole er en av de største utfordringene i skolen i dag. Gutter med
innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant dem som dropper ut av skolen. For å bekjempe
dette frafallet, vil Høyre legge til rette for et utdanningsløp som gir muligheter for mer
praktisk arbeid og mindre teori på yrkesfaglig studieretning i den videregående skolen.
Læretid og ulike kombinasjoner av skole og yrkeserfaring må på lik linje med ordinær
videregående skole kunne godkjennes som grunnlag for fagbrev.

Dagens utdanningssystem kan være en barriere mot vellykket integrering fordi man i
utgangspunktet må ha 13 års skolegang for å ta høyere utdanning. Dette passer dårlig for
mennesker som kommer til landet etter normal skolealder. Muligheter for skolegang i voksen
alder vil for mange være nøkkelen til senere deltagelse i arbeidslivet.

Høyres landsmøte vil:

1. Språkopplæring:


Avvikle ordningen med læreplan i norsk som andrespråk. Det bør settes de samme mål
for alle barns norskferdigheter, uansett bakgrunn.



At alle som er motivert for språkopplæring utover de obligatoriske språkkursene skal
få mulighet til å følge norskopplæring tilpasset sitt læringsnivå.



Øke bruken av tolketjenester – barna skal ikke være foreldrenes tolker.

2. Utdanning:


Gi oppfølging til alle elever som står i fare for å falle ut av skolen.



Øke muligheten for å oppnå fagbrev i videregående utdanning ved at flere alternative
utdanningsløp likestilles med den ordinære utdanningen.



Legge til rette for at minoritetselevers morsmål godkjennes som 2. fremmedspråk.



Innføre kvalifiseringsprogram for innvandrere i forlengelsen av
introduksjonsordningen, der disse etter norsk-, samfunns- og arbeidslivsopplæring kan
fortsette direkte med fagrettet opplæring eller kvalifisering.



Kreve at staten ikke overprøver kommuner som trekker i sosiale ytelser til innvandrere
som ikke deltar på språkopplæring og kompetansehevingstiltak.

3. Arbeid:


Vurdere å utvikle et kompetansedokument som viser den formal- og realkompetanse
vedkommende har.



Innføre aktivitetsplikt for de som mottar stønad og som er i stand til å være i aktivitet.



Videreutvikle og målrette trygdeordninger som stimulerer til arbeid.



Igangsette forsøksprosjekter med anonyme jobbsøknader i offentlige virksomheter.



Forenkle overgangen fra trygdeytelser til ordinært arbeid.



Støtte tiltak som gjør det lettere for innvandrere å etablere egne virksomheter.



Utvikle et program for integreringstiltak gjennom frivillige organisasjoner som bidrar
til bosetting, arbeid og integrering.



Åpne for midlertidige ansettelser.



Gi statlig forhåndsgodkjente bedrifter og institusjoner mulighet til å ansette
arbeidsinnvandrere før arbeidstillatelsen er formelt godkjent.

