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Innvandring og integrering

 



Forord 
Unge Høyres innvandrings- og integreringskomité ble satt ned på Landsstyremøtet 14.februar 
2009. Komiteen har bestått av Rolf Erik Tveten (leder), Tina Bru, Daniel Torkildsen, Amit 
Ighani, Aksel Fridstrøm, Daniel Bjarmann-Simonsen, Hans Kjellby, Iris Aunvik og Benjamin 
Grønvold. Paul Joakim Sandøy har fungert som komiteens sekretær under hele arbeidet.  
 
Landsstyret ga komiteen i mandat å utarbeide et helhetlig program på politikkområdet 
innvandring og integrering til Landsmøtet i juni 2010. I tillegg har vi fått i oppdrag å bidra til 
skolering, profilering og debatt på feltet i organisasjonen. Vi har avholdt et helgemøte, to 
dagsmøter og flere konferanser via elektronisk post. 
 
Vi har i tillegg til programmet som dere kan lese i dette dokumentet produsert en debattbok 
som vil lanseres på Høyres Landsmøte mai 2010. Videre har vi hatt en blogg – 
innvandring.wordpress.com - som vil være digital debattarena frem til programmet er vedtatt, 
vi har bidratt med en rekke artikler til nettsiden, og vi har fått publisert ulike debattinnlegg i 
norske papiraviser. Sist, men ikke minst har vi utarbeidet en skoleringspakke som vi har 
avholdt rundt i om ulike fylkes- og lokalforeninger.  
 
Jeg vil takke komiteen for deres bidrag til programarbeidet. Hver enkelt har bidratt og gjort 
jobben som leder enkel.  
 
Programmet er bygd ved at vi tar for oss ulike felt, og gjennomgår situasjonsbeskrivelse, 
utfordring og løsning for hvert enkelt av dem. Vi håper dette gjør lesingen og debatten 
enklere. Dissensene er tatt ut der hvor debatten i komiteen har vært størst, og der vi antar de 

største kontroversene ligger. Vi håper dette bidrar til debatt. 
 
Komiteen har også sendt ut programmet på høring for innspill, og vi fikk svar fra 

Bent Høie, Torbjørn Røe Isaksen og Eivind Saga. Vi takker for innspillene som var svært 
nyttige. 
 
Jeg ser frem til en god debatt på Landsmøtet! 
 
Mvh 
Rolf Erik Tveten 
 
Leder for Unge Høyres innvandrings- og integreringskomité 
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Åpenhet mot verden 
  
Unge Høyre er grunnleggende positiv til innvandring. Vi mener stengte grenser er et tegn på 
en lukket og konfliktfylt verden. Vår konservative tradisjon og liberale verdier sier at friheten 
til å bevege seg fritt, inkludert å kunne flytte til et annet land, er grunnleggende for et fritt 
samfunn.   
Kulturell variasjon medfører utfordringer, men det er også en styrke. Innvandring er en kilde 
til mangfold, kreativitet og kulturell utveksling. Verdens fremste økonomiske og kulturelle 
byer er også blant verdens mest varierte. Variasjon fostrer nytenkning, innovasjon og nye 
impulser.  Historien har lært oss at dem som stiller seg åpen mot verden på sikt lykkes bedre 
enn dem som isolerer seg. 
  
Innvandring og utvandring har i alle tider lagt grunnlag for stor menneskelig suksess. En av 
de fremste styrkene til verdens ypperste utdanningsinstitusjoner som Harvard, Yale og Oxford 
er utveksling av akademikere og studenter. Ved Harvard utgjør internasjonale studenter vel 20 
prosent av den totale studentmassen – fra alle verdensdeler og nesten alle land. Likeledes 
består en stor del av de mange tusen vitenskapelige ansatte av eksperter innenfor sine felt fra 
alle verdenshjørner. For å gjøre det umulige mulig kan man ikke sette grenser for hvor man 
leter etter kompetansen. For å gjøre det best i en globalisert verden må man se på talentet – 
ikke nasjonaliteten. 
  
Vi mener at alle mennesker bør ha mulighet til å søke lykken, uansett hvor de er født. Alle bør 
ha mulighet til å søke lykken i Norge på lik linje med nordmenn, men en fri migrasjon krever 
et internasjonalt regelverk alle land forholder seg til – ikke bare enkeltnasjoner. Derfor er et 
felles internasjonalt regelverk for migrasjon et mål å jobbe i mot. 
  

Integrering er en forutsetning for innvandring 
Samtidig som innvandring har bidratt til økonomisk vekst i Norge og gjort oss til en mer 
mangfoldig nasjon, så ser vi utfordringer knyttet til nye statsborgere. Andelene arbeidsledige 
og trygdede er høyere blant innvandrere fra land utenfor Europa, Nord-Amerika, Australia og 
New Zealand. Likeledes er kriminalitetsraten er høyere. Dette stiller krav til en 
integreringspolitikk som gir innvandrere samme mulighet til å lykkes som etniske nordmenn. 
  
En mye brukt definisjon av integrering er grad av deltakelse i arbeidsliv og utdanning. 
Integrering handler om å involvere nye landsmenn i samfunnet slik at de oppnår 
selvrealisering og kan bidra med sine evner. Målet er i alle tilfeller å skape deltakelse i 
samfunnet. Dette stiller krav til hvordan velferdsordningene utformes, og dette stiller krav til 
hvordan vi tar i mot arbeidsinnvandrere, asylsøkere eller de som kommer til Norge gjennom 
andre ordninger. 
 En god integrasjon krever derfor rask håndtering av de som kommer hit, og en god 
mottakelse. Alle parter tjener på rask og human betjening av arbeids- og asylsøknader, eller 
andre oppholdssøknader. Dette fordrer at vi endrer reglene for formalia knyttet til innreise til 
Norge, og det krever endring av lovverket for hvordan man kan innvilges statsborgerskap. 
 Norge er et demokrati. Vårt samfunn består av en del ukrenkelige verdier, være seg 
ytringsfrihet, rettssikkerhet og likestilling. Ytringsfriheten tillater å opponere mot disse 
verdiene, men vi kan ikke under noen omstendighet akseptere lovmessige brudd som trosser 
de verdiene. Kriminelle innvandrere uten oppnådd statsborgerskap må derfor få strengere 
behandling, og rask utsendelse. 



 
 En god integrering i Norge innebærer også et oppgjør med hverdagsrasismen. Det innebærer 
for eksempel at mennesker med unorske navn skal ha like muligheter på jobbintervju som 
etnisk norske. Her spiller det økonomiske systemet en viktig rolle i tillegg til norske verdier. 
Kapitalismen verdsetter talenter fremfor etnisk bakgrunn, og derfor er et fritt marked en 
forutsetning for et vellykket samfunn – også innenfor integrasjon av nye landsmenn. 
Å være norsk statsborger innebærer en rett og en plikt til å delta i storsamfunnet. Unge 
Høyres politikk skal sørge for at dette realiseres for alle innbyggere, også innvandrere. 
 

Arbeidsinnvandring 
Arbeidsinnvandrere utgjør den største gruppen innvandrere som kommer til Norge per 2009. 
De fleste kommer fra EU/EØS området, men også noen utenfra. Unge Høyre ser på 
arbeidsinnvandrere som en ressurs for samfunnet. Arbeidsinnvandring stimulerer norsk 
næringsliv og økonomi, men ikke minst arbeidsinnvandreren selv.  
  
Problemet er at Norge ikke tiltrekker seg nok høykvalifisert arbeidskraft. I dagens 
kompetansebaserte globale marked må Norge tiltrekke seg høykvalifisert arbeidskraft for å 
være konkurransedyktige i fremtiden. 
  
Grunnen til at vi ikke tiltrekker oss nok høykompetent arbeidskraft er for det første at Norge 
ikke et attraktivt sted å komme til for høyt kvalifiserte arbeidstakere. Vi har relativt lave 
lønninger for høyt utdannede og for høy beskatning. Unge Høyre vil senke skattenivået 
generelt og innføre flat skatt. Det vil bidra til at Norge blir et mer attraktivt land og jobbe i, og 
vil dermed i større grad tiltrekke høykompetent arbeidskraft til landet. 
  
Videre er det tidkrevende og vanskelig å få søknaden om arbeidstillatelse godkjent av UDI. 
Det hemmer den nødvendige fleksibiliteten i arbeidsmarkedet, ved at det fratar bedrifter som 
har behov for arbeidskraft muligheten til å ansette mennesker som ikke har fått innvilget 
søknaden om arbeidstillatelse. Unge Høyre vil forenkle byråkratiet, og fremskynde 
ansettelsesprosessen, ved å blant annet gi statlige forhåndsgodkjente bedrifter anledning til å 
ansette mennesker i perioden mens arbeidssøknaden behandles. I tillegg ønsker Unge Høyre å 
redusere saksbehandlingstiden. Dette gjøres effektivt ved at de offentlige organer som har 
ansvar for saksbehandlingen samordnes. 
 
Begrunnelsen for overgangsreglene er primært å motvirke sosial dumping. Unge Høyre er av 
den oppfatning at faren for at noen utsettes for sosial dumping ikke motvirkes ved å nekte et 
stort flertall muligheten til å få arbeide i Norge. I stedet ønsker Unge Høyre å styrke 
arbeidstilsynet i sin kamp mot uverdige arbeidsforhold. Samlet vil dette bidra til at EØS-
avtalens prinsipp om fri bevegelsesrett opprettholdes. 
  
Videre har staten innført en tentativ grense for hvor mange høykompetente mennesker som 
kan komme til Norge gjennom en spesialistkvote. Unge Høyre mener det er prinsipielt feil og 
regulere arbeidsmarkedsbehov på den måten, og vil derfor fjerne den tentative 
spesialistkvoten for å tiltrekke attraktive arbeidere. 
  
Unge Høyre vil derfor:  

- Gi statlige forhåndsgodkjente bedrifter mulighet til å kunne ansette arbeidsinnvandrere 
uten innvilget arbeidstillatelse. 

- Fjerne den tentative spesialistkvoten 



- Styrke samordningen mellom UDI, politiet, utestasjonene, og likningsmyndighetene 
for å gjøre saksbehandlingen mer effektiv. 

- Styrke Arbeidstilsynet for å sikre arbeidstakerne gode og likeverdige arbeidsvilkår 
- Implementere EUs tjenestedirektiv 
- Fjerne allmenngjøring av tariff 

Statsborgerskap 
Statsborgerskap innebærer at en person er medlem av en stat med tilhørende plikter og 
rettigheter. Utover de som automatisk tilkjennes statsborgerskap ved at man er av norsk 
avstamning, så kan man bli statsborger i Norge gjennom søknad. For at man skal innvilges 
statsborgerskap etter søknad må søkeren oppfylle en rekke vilkår. 
  
Det stilles imidlertid ikke vilkår om at vedkommende søker behersker norsk. For å kunne 
integreres i det norske samfunnet er det avgjørende å beherske det norske språket. Unge 
Høyre er av den oppfatning at personer som ikke kan anvende norsk ikke er tilstrekkelig 
integrert til å få statsborgerskap i Norge. Et krav til norskkunnskap vil videre være et insentiv 
for å lære seg norsk ved at man oppfyller et av mange vilkår for å få statsborgerskap.  
  
Et annet problem er at flere av de som tilkjennes statsborgerskap gjennom søknad ikke 
kjenner det norske samfunnet godt nok. En grunnleggende forståelse for samfunnet man lever 
i er helt nødvendig for å kjenne hvilke rettigheter og plikter som følger med et 
statsborgerskap. Derfor ønsker Unge Høyre at det stilles krav om et minimum av 
samfunnsforståelse for å oppnå statsborgerskap. 
  
Utover vilkårene som må oppfylles mener Unge Høyre at det er viktig å formidle til nye 
borgere at det å få innvilget et statsborgerskap er en høytidelig begivenhet som medfører 
rettigheter og plikter. Derfor ønsker vi å innføre en obligatorisk høytidelig seremoni når 
statsborgerskap utstedes. Unge Høyre ønsker ikke å detaljregulere innholdet i seremonien.  
 
Hovedregelen er at en person må ha oppholdt seg i Norge i 7 år for å få statsborgerskap. Fra 
denne hovedregelen gjelder imidlertid en rekke unntak. Unge Høyre ser ingen grunn til å 
forskjellsbehandle ulike grupper. Derfor vil vi innføre en absolutt syvårsfrist for innvilgelse 
av statsborgerskap. 
  
Unge Høyre vil derfor: 

- Kreve at den som søker statsborgerskap består obligatorisk språk og 
samfunnskunnskapstest for innvilgelse av statsborgerskap 

- Innføre en obligatorisk seremoni ved utstedelse av statsborgerskap 
- Innføre et unntaksfritt krav om syv års opphold i Norge innenfor en periode på de siste 

ti årene, for innvilgelse av statsborgerskap, med unntak av nordiske borgere og 
tidligere norske borgere hvor det er tilstrekkelig å ha bodd i landet de to siste årene 

- At når to som har fått innvilget norsk statsborgerskap får barn, vil barnet automatisk få 
tildelt norsk statsborgerskap 

 

Flyktninger 
En flyktning er en person som har måttet flykte fra sitt opprinnelige hjemland som følge av  
frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller 
medlemskap i en bestemt sosial gruppe. 

  



Norge har gjennom FN forpliktet seg til å ta i mot en kvoteandel på 1200 flyktninger i året per 
2010. Dette er mennesker som er godkjente flyktninger av FNs Høykommissær for 
flyktninger. De har dermed et reelt beskyttelsesbehov i et annet land enn sitt eget. Unge 
Høyre er av den oppfatning at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov i større grad skal ha 
anledning til å få komme til Norge.  
 
I dag er det imidlertid slik at Norge ikke har tilstrekkelig kontroll på den grunnløse 
asyltilstrømningen. Det må vi få umiddeltbart slik at vi kan yte hjelp til de som virkelig 
trenger det.  

 
Unge Høyre vil derfor: 

- Øke andelen FN-flyktninger når den offentlige forvaltningen har kapasitet til å 
håndtere asyltilstrømningen. 

Familiegjenforening og -etablering 
Familiegjenforening og -etablering er en vesentlig bidragsfaktor for innvandringen til Norge. 
Familiegjenforening blir først og fremst gitt til nære familiemedlemmer som ektefelle, 
registrert partner, samboer gjennom to år og barn under 18 år. Unge Høyre har i 
utgangspunktet ingen problemer med at nær familie gjenforenes, da vi mener familien er 
grunnfundamentet for et godt liv.  
 
En begrensende faktor bør imidlertid være forsørgerevnen til den som bor i Norge. Ved å 
stille krav til forsørgerevne oppmuntrer man til deltakelse i arbeid eller utdannelse. Dette er 
viktige arenaer for å få til effektiv integrering i Norge, all den tid aktiv deltakelse gir 
språkbeherskelse og samfunnsforståelse. Derfor mener Unge Høyre at det bør stilles strengere 
forsørgerkrav ved familiegjenforening.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Øke underholdskravet til 4 G, og stille krav til den som søker 
familiegjenforening/etablering om god kredittverdighet. Det skal være en mulighet til 
å kunne dispensere fra regelen i særlige tilfeller 

- At den som søker familiegjenforening/etablering, ikke skal ha mottatt kommunale 
stønader på grunn av manglende inntektsgrunnlag i ett år før søknaden. 

- At den som søker familiegjenforening/etablering, ikke skal ha mottatt statlig eller 
kommunal bostøtte ett år før søknaden. 

 

Henteekteskap 
Unge høyre har ingen betenkeligheter med at mennesker finner kjærlighet på tvers av 
landegrenser, men det er viktig å sette en grense der hvor ekteskap brukes utelukkende som en 
inngangsport til Norge, proformaekteskap må slås hardt ned på, og tvangsekteskap må 
bekjempes med effektive midler 
 
Unge mennesker er mer utsatt for tvangsekteskap enn eldre. For å gjøre det lettere for unge 
kvinner og menn å ta selvstendige valg vedrørende ekteskap ønsker vi å innføre en 5-årsregel 
som innebærer at vedkommende som bor i Norge må ha arbeidet eller studert minst 5 år etter 
endt grunnskoleutdanning for å hente ektefelle i utlandet. Dette vil både bidra til å lette 
presset mot unge individer, samtidig som det vil gi et insentiv for unge mennesker til å delta i 
samfunnet gjennom arbeid eller studier.  
 



Innvandrerkvinner er overrepresentert på norske krisesentre. Unge Høyre finner det svært 
problematisk at mennesker som har blitt domfelt for vold mot ektefellen har mulighet for å 
hente ny ektefelle som risikerer å bli utsatt for de samme overgrepene. Derfor ønsker vi å 
innføre en karantenetid som vanskeliggjør denne praksisen, og som sender et tydelig signal 
om hva som er norsk lov.  
 
Medisinsk forskning viser at søskenbarnekteskap fører til økt sannsynlighet for 
barnedødelighet for parets barn, samt høyere andel fødselsskader og sykdommer som viser 
seg senere i livet. Dessuten hevdes det at ekteskap mellom kusine og fetter brukes som en 
migrasjonsstrategi til Norge. Unge Høyre vil derfor innføre forbud mot søskenbarnekteskap.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Innføre 5-årskrav: Herboende skal ha vært i utdanning eller arbeid sammenhengende 
siste fem år for å kunne få familieetablering/gjenforening i Norge frem til fylte 28 år.  

- Sørge for at mennesker som har utøvet vold mot ektefelle og/eller barn ikke skal 
kunne hente ny ektefelle før etter 5 år etter endt soning 

- Innføre forbud mot søskenbarnekteskap 

Asylmottak 
Asylmottak er et frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge, og det er i dag 110 
asylmottak i Norge fordelt på 99 vertskommuner over hele landet. I dag fungerer 
asylmottakene som midlertidige oppholdssentre mens søknadene behandles. Unge Høyre 
ønsker at oppholdet på et asylmottak skal være en inngangsport til det norske samfunnet hvor 
de lærer å beherske det norske språket og får en innføring i hvordan samfunnet fungerer. For å 
sikre en best mulig integrering av asylsøkerne skal det stilles krav til asylmottakets 
beliggenhet, der nettverk av arbeidstrening (NAV), norskopplæring, samtaleterapi og et godt 
psykiatrisk tilbud skal være sentralt i vurderingen av om den er god nok 
 
Det er viktig å korte ned saksbehandlingstiden på asylsøknadene betraktelig. Derfor burde 
regjeringen omprioritere midler fra asylmottak til asylavdelingen i UDI. Det er mer 
samfunnsnyttig å sette inn ressursene der de trengs, og ved å styrke asylavdelingen i UDI og 
kutte behandlingstiden på asylsøknadene, reduserer man automatisk også pengebehovet til 
asylmottakene. Det er dessuten langt mer humant å bruke penger på å få ned 
saksbehandlingstiden, fremfor å bruke penger på å drifte asylmottak hvor søkere oppholder 
seg i måneds og årevis. 
 
Unge Høyre vil derfor:  

- Styrke norskopplæringen som gis i påvente av ferdigbehandlet asylsøknad. 
(informasjonsprogrammet)  

- Bevilge nødvendige ressurser for at behandlingstiden skal vesentlig forbedres. 
- Sette krav til asylmottakets kvalitet, tilbud og beliggenhet. 
- Omprioritere ressurser fra asylmottak til asylavdelingen i UDI. 
- Staten bestemmer beliggenhet for asylmottak, men kommuner og lokalsamfunn skal 

bli grundig hørt og kan ved spesielle tilfeller legge ned veto. 
 
Mange asylsøkere flykter fra traumatiske vilkår og elendighet. Av den grunn bør asylmottaket 
ha kompetente psykologer og leger tilgjengelig for eventuelle behandling. Når de ankommer 
mottaket skal alle gjennomføre en psykisk helsesjekk. Målet skal være at når de flytter ut i det 
øvrige samfunnet skal de kjenne språket, samfunnet og være i god nok form til å bli 
yrkesaktive.  



 
Unge Høyre vil derfor:  

- Gjennomføre psykisk helsesjekk, og gi behandling til dem som trenger det. 
- Tilby beboerne norske støttekontakter ved bruk av frivillige organisasjoner.    

Norge – en introduksjon 
Gode språkkunnskaper er avgjørende for en vellykket integrering. Språk er nøkkelen til 
kunnskap om omgivelsene. Introduksjonsprogrammets funksjon er å gi nye borgere nøkkelen 
til en fremtid i Norge. Unge Høyre mener introduksjonsprogrammet skal fungere som en 
grunnutdannelse for utfoldelse i det norske samfunn i form av studier og skolegang eller 
deltagelse i arbeidslivet. For en vellykket samfunnsdeltagelse, er grunnleggende innsikt og 
forståelse for norsk samfunnsliv og språk avgjørende.  
 
I dag er kurset obligatorisk for asylsøkere, overføringsflyktninger, personer med kollektiv 
beskyttelse i massefluktsituasjon, personer som er innvilget oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag på grunnlag av søknad om asyl, og i tillegg inngår familiemedlemmer til de 
foregående gruppene. 
 
Kurset er en hensiktsmessig løsning for å forsikre seg om at alle borgere har de nødvendige 
ferdigheter og kunnskaper som kreves for aktiv samfunnsdeltagelse, og bør derfor favne langt 
bredere enn i dag.  
Introduksjonsprogrammet må inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 
forbereder til videre utdannelse eller tilknytning til yrkeslivet. Hver enkelt deltaker skal ha et 
individuelt tilpasset introduksjonsprogram basert på vedkommendes bakgrunn og 
forutsetninger. Unge Høyre mener at dagens krav til introduksjonsprogram er et godt 
utgangspunkt, men ønsker også en rekke forbedringer.  
 
En forutsetning for en god introduksjon og forståelse av norsk samfunnsliv er tilstrekkelig 
norskopplæring. Dagens timeantall for norskopplæring er alt for lavt, og gir lite grunnlag for 
en god innføring i norsk samfunnsliv. Og står derfor som det største hinderet for en vellykket 
integrering.  
 
Det må også tas til høyde for at folk er forskjellige, og lærer på ulike måter til ulik 
progresjonsnivå. Både egne lingvistiske evner og kulturell bakgrunn vil være med på å 
påvirke hvor fort den enkelte vil lære seg det norske språk. Derfor må det også være mulig å 
avslutte norskkurset før normert tid, dersom vedkommende kan dokumentere de kunnskapene 
som skal erverves, gjennom en eksamen. 
 
 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Timeantallet for norskopplæring skal tilpasses etter ferdighetsnivå og tilbys inntil 
ferdighetstest i norsk er bestått. 

- Det skal være mulig å kunne ta en skriftlig og muntlig eksamen før norskkurset er 
fullført, dersom vedkommende kan dokumentere krevd kunnskap. 

 
Aktiv interaksjon med andre i naturlige omgivelser er den enkleste måten er å få praktisert 
kommunikasjon og å utvikle de muntlige språkferdighetene. Et godt tilbud om arbeidstrening 
tidligst mulig i programmet vil være svært formålstjenelig. Det finnes ingen bedre måte å lære 
språk på enn å måtte bruke det. Arbeid gir også hverdagen mer innhold enn delvis aktiv 



deltagelse i et klasserom. Arbeidstrening vil være positivt for språkutviklingen, psykisk helse 
og kulturell forståelse.   
 
Unge Høyre vil derfor: 

- At det skal i størst mulig grad gjennomføres arbeidstrening under 
introduksjonsprogrammet. 

 
Enhver utdannelse må bestås. All kunnskapen den enkelte erverver gjennom 
introduksjonsprogrammet kan ikke testes, men grunnleggende ferdigheter innenfor norsk 
språk og kunnskap om det norske samfunn kan og må dokumenteres. I dag er det nok å ha 
gjennomført eller tidvis deltatt på introduksjonsprogrammet, men Unge Høyre mener det ikke 
er tilstrekkelig. En muntlig og skriftlig eksamen bør være obligatorisk slik at 
gjennomføringen kvalitetssikres. Bestås ikke eksamen må tilleggsopplæring være obligatorisk 
til eksamen er bestått. Slik sikrer man best at introduksjonsprogrammet gir gode kunnskaper 
og ferdigheter. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- At alle deltagere må gjennomføre og bestå muntlig og skriftlig eksamen i norsk og 
samfunnskunnskap, med frivillig unntak for de i pensjonsalder. 

 
Deltakelse i programmet gir i dag rett til introduksjonsstønad tilsvarende 2G, mens personer 
under 25 år mottar 2/3 av dette. Det er grunnleggende nødvendig med gode vilkår for 
livsopphold, men dagens stønadsordning virker passiviserende og gir ikke ekstra motivasjon 
til gjennomføring av programmet. Programmet er en investering i, og en utdannelse for, egen 
fremtid, og en unik mulighet til mer utdannelse og arbeidsdeltagelse. Utdannelse skal være 
gratis, men livsopphold bør være ens eget ansvar.  
 
Familieliv er viktig, og en god tilretteleggelse for det er minst like viktig. Mange 
kursdeltagere har med seg små barn under skolealder. Egen skolegang og små barn er en 
utfordring. Den beste løsningen er å plassere barna i barnehage, slik at skolegangen ikke 
kolliderer med barnetid. Utfordringen er det økonomiske aspektet, barnehage er kostbart og 
vil anstrenge en nyetablert husholding. Derfor vil en offentlig finansiering være til god 
avlasting. Integreringsverdien for barna som raskt vil sosialiseres inn i norsk språk og kultur 
gir investeringen dobbel vinning. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Legge et beløp tilsvarende 0,5 G av dagens utbetaling til et bonusstipend som utbetales 
ved bestått introduksjonskurs.  

- Kreve halvert skatteinngang første år deltakere på et introduksjonsprogram er i arbeid 
-  Tilby alle kursdeltagere med småbarn gratis barnehageplass. 

 
Det er et kommunalt ansvar å gjennomføre programmet med egne løsninger eller ved 
samarbeid med private aktører. Midlene kommunene disponerer til dette formålet kan fort 
være fristende å bruke på andre budsjettposter, men blir kurset en salderingspost blir også 
kursets kvalitet tilsvarende.  
 
Mennesker som flykter fra myndighetene i en stat, kan ofte oppleve det å komme til Norge, 
for å bli tatt hånd om av myndighetene i en ny stat, som svært opprørende og lite 
tillitsvekkende. Det å skulle hengi seg til myndighetene og la dem ta han om seg, faller dem 
svært unaturlig. Møte med mennesker er langt mer tillitsvekkende og konstruktivt. En 



kommunal konsulent er derfor forbundet mer med frykt enn redning. Frivilligheten bør derfor 
mobiliseres, slik at løsningen for en god introduksjon til Norge blir mennesker og ikke bare en 
stat. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Innføre strengere krav og oppfølging av kommunenes programgjennomføring og 
ressursbruk. 

- Mobilisere frivillighets-Norge og gi økt adgang for direktebevilgninger til 
integreringsformål.    

- Kommunene skal kunne tjenesteutsette introduksjonsprogrammet til private aktører. 
 

Utover generelle endringer i trygdesystemet, må det også gjennomføres mer målrettede 
begrensninger i trygdeutbetalinger. I dag er det et problem at man har krav på arbeidsrelaterte 
trygdeutbetalinger selv etter et svært kort opphold i Norge. Dette er et system som lett kan 
utnyttes, og Unge Høyre ønsker derfor at det skal være en opparbeidingstid på 2 år før 
innvandrere får krav på arbeidsrelaterte trygdeutbetalinger. 

Arbeid  
Arbeid er nøkkelen til en best mulig integrering. Gjennom arbeid lærer man seg språket, får 
kontakt med mennesker, og man får en helhetlig forståelse av hvordan samfunnet fungerer. Å 
komme seg i jobb er ofte det første trinnet immigranter kan ta i stigen oppover i arbeidslivet, 
oppover i økonomien og oppover i samfunnet. Dessverre velger flere å være yrkespassive 
fremfor yrkesaktive og dette gir Norge utfordringer.  

Velferdsstatens utfordringer  
Det norske velferdssystemet oppfordrer til passivitet fremfor aktivitet, blant annet gjennom 
sjenerøse støtteordninger og høye skatter. For mange innvandrere blir møtet med Norge et 
møte med systemet, all den tid de blir stående på utsiden av samfunnet og de eneste 
menneskene de møter er sosialarbeidere og andre innvandrerfamilier i samme situasjon. Dette 
er uheldig og motvirker god integrering. 
 
For Unge Høyre er det viktig at det alltid skal lønne seg å arbeide. Målet er at trygdeordninger 
ikke skal være et aktuelt alternativ så lenge man er i stand til å arbeide. For å nå dette målet 
må skattnivået senkes betraktelig slik at det blir mer lønnsomt å få arbeidsinntekt fremfor å 
heve trygd. I tillegg må flere støtteordninger revideres.  
 
Utover generelle endringer i trygdesystemet, må det også gjennomføres mer målrettede 
begrensninger i trygdeutbetalinger. I dag er det et problem at man har krav på arbeidsrelaterte 
trygdeutbetalinger selv etter et svært kort opphold i Norge. Dette er et system som lett kan 
utnyttes, og Unge Høyre ønsker derfor at det skal være en opparbeidingstid på 2 år før 
innvandrere får krav på arbeidsrelaterte trygdeutbetalinger. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Senke skattenivået, og tilpasse trygdeordningene for å styrke insentivene til å være i 
arbeid. 

- Begrense tilgang på arbeidsrelaterte trygdeytelser for innvandrere de to første årene av 
oppholdet. 

 



Å få innpass i det norske arbeidsmarkedet er vanskelig for mange innvandrere, og mange 
arbeidsgivere kvier seg for å ansette mennesker med en flerkulturell bakgrunn. Restriksjoner 
på midlertidige ansettelser gjør at innvandrere i stor grad holdes aktiv ute fra arbeidslivet, 
dette må endres slik at det blir mer attraktiv for arbeidsgivere å ansette innvandrere.  
	
Unge Høyre vil derfor: 

- Åpne for midlertidige ansettelser og gjøre det lettere for arbeidsgiver å si opp 
mennesker om ikke fungerer godt i jobben. 
 

Utdanning 
Det er mange utfordringer ved utdanningspolitikk knyttet til innvandring og integrering. En 
av dem er at frafallsprosenten er større og avbruddstallene høyere blant elever med 
innvandrerbakgrunn enn resten av befolkningen. Verst er statistikken blant menn. Derimot 
ligger andelen av de som tar høyere utdanning etter videregående utdanning høyere hos elever 
med innvandrerbakgrunn enn befolkningen som helhet. 
 

Mottaksskoler 
Når en minoritetsspråklig elev kommer til Norge kan eleven bli organisert i mottaksgrupper 
på mottaksskoler i inntil et år, dersom foreldrene ønsker det. Hensikten med mottaksskoler er 
å gi elever en grundig innføring i grunnleggende norsk, og gi dem tilstrekkelig kunnskaper for 
å kunne lykkes i den norske skolen. 
 
Mange av disse elevene oppfatter derimot at de ikke får nok tid på mottaksskolen til å danne 
seg et godt nok grunnlag for å fungere i den norske skolen. Disse elevene faller av, og ut av 
skolen. Derfor ønsker Unge Høyre å styrke mottaksskolene slik at mottaksskolens intensjon 
blir realisert. 
 
Unge Høyre ønsker å: 

- Styrke mottaksskolene. 
- Styrke kartleggingen på mottaksskolene. 
- Bedre kontroll av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskoler til annen 

grunn- eller videregående skole i Norge.   
 
Språk er en viktig nøkkel til god integrering. For befolkningen som helhet er det 1 av 5 elever 
som går ut etter 10 årig grunnskole uten tilstrekkelige lese- eller skrivekunnskap. Blant barn 
med innvandrerbakgrunn er tallene verre. Tallene varierer fra 43 % til 60 % mellom ulike 
grupper innvandrere i Norge.  
 
Den beste måten å lære et språk på er å bruke det. En praktisk rettet læringsmetode på språket 
er påvist å være krevende, men svært effektiv. Det er derfor viktig at elever med 
innvandrerbakgrunn deltar i vanlig norskundervisning, og ikke tas ut for å motta 
morsmålsundervisning. Unge Høyre ønsker derfor å fjerne morsmålundervisningen i skolen, 
og la det bli et privat initiativ. For å sikre at elever får god nok oppfølging vil Unge Høyre 
åpne for ekstra hjelp i form av leksehjelp og sommerskole for de som faller etter. 
 
For Unge Høyre er løsningen å sette mer krav i undervisningen og åpne for ekstra hjelp i form 
av leksehjelp og sommerskole for de som faller bakpå. 
 



Unge Høyre vil derfor: 
- Fjerne norsk for fremmedspråklige i grunnskolen. 
- I større grad legge til rette for ekstra leksehjelp og sommerskole. 
- Tilrettelegge for en fadderordning hvor nye elever får hjelp til praktiske problemer og 

språkproblemer. 
 
Tall fra 2007 viser at 52 prosent av elevene med innvandrerbakgrunn gjennomførte 
videregående opplæring i løpet av fem år, mens 31 prosent sluttet. For etterkommere er 
tilsvarende andeler 67 prosent og 20 prosent. Denne frafallsprosenten er høyere enn 
befolkningen som helhet, noe som er problematisk og et symptom på en mislykket 
utdanningspolitikk i integreringsperspektiv. Frafallsprosenten er særlig høy på yrkesfag og 
Unge Høyre ønsker derfor å innføre mer praksis i utdanningen. I tilegg vil vi øke kontakten 
mellom skole og hjem. Dette vil bidra til å styrke undervisningen. 
 
Unge Høyre vet at alle elever har ulike behov og styrker. Løsningen finnes derfor i å se den 
enkelte elev, og gi alle en undervisning tilpasset deres nivå, anvende metoder tilpasset ulike 
elever, samtidig som vi åpner for et mangfold i undervisningstilbudet. Alle elever skal ha 
mulighet til å velge et alternativt utdanningstilbud 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- La alle som tilfredsstiller kvalitetskravene få opprette friskoler. 
- Innføre kunnskapsbaserte klasser med utgangspunkt i en kartleggingstest og løpende 

vurdering. 
- Legge til rette for at skoleleder i større grad er ansvarlig overfor foreldrene, og 

samtidig gi dem større frihet til å lønne og si opp lærere. 
- I større grad åpne for økonomisk likestilte friskoler. 
- I større grad oppfordre til mer praksis i den yrkesfaglige skolen. 

 

Norge som kunnskapsnasjon 
Unge Høyres visjon for Norge er en kunnskapsnasjon hvor vi skaper og tiltrekker oss 
kunnskapsrike mennesker. En større tilstrøm av internasjonale studenter vil i tillegg skape 
mangfold i det norske utdanningsmiljøet, og større rom for utveksling av intellektuelle tanker. 
En større tilvekst vil øke sannsynligheten for at studentene tar relevant arbeid og bosetter seg i 
Norge, og fungerer således som en måte å tiltrekke høykompetent arbeidskraft. I lengden vil 
også en større tilvekst av internasjonale studenter skape tettere bånd til opprinnelseslandet. 
 
For å kunne tiltrekke oss flere internasjonale studenter må vi ha et tilbud som gjør det 
attraktivt for ambisiøse og kunnskapsrike studenter å ta høyere utdanning i Norge. Samtidig er 
det sentralt med god markedsføring av egne universiteter. Dette kan oppnås ved å i større grad 
legge til rette for å danne flere samarbeidsprogram for universitetene i tillegg til å øke støtten 
til internasjonale organisasjoner som driver med studentutveksling. Unge Høyre vil også 
fokusere og videreutvikle gode fagmiljøer i Norge som både vil være positivt både for 
tilbudet, men også for markedsføring av egne universitet. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Legge tilrette for universitet som spesialiserer seg på enkelte områder. 
- Øke støtte til internasjonale organisasjoner som driver med utveksling. 
- Opprette et fond til samarbeidsprogram for universitetene. 
- Satse på, og videreutvikle fagmiljøer i Norge. 



 

Studenter i utlandet 
Unge Høyre ser det som svært viktig med større spredning av utenlandsstudenter. Statistikk 
fra 2008-2009 viser at det er mindre spredning nå enn før. Gjeninnføring av støtte til 
førsteåret av fireårige bachelorgrader i utlandet vil stimulere til økt geografisk spredning av 
utenlandsstudentene, blant annet til viktige land som Brasil, Russland, India, Kina og Japan. 
Det er også sentralt at norske elever har reelle muligheter til å studere i utlandet, da dette er en 
stor ressurs for landet, samtidig som norske studenter markedsfører Norge i stor grad. Derfor 
vil Unge Høyre heve stipendandelen på skolepenger på bachelorgrader tatt i utlandet fra 50% 
til 70%, slik ordningen i dag er på masternivå og delgradsstudier. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Gjeninnføre støtte til førsteåret av firårige bachelorgrader i land der dette ikke gis i 
dag. 

- Øke stipendandelen på skolepenger ved utenlandske bachelorgrader fra 50 til 70 
prosent og mulighet for 100 prosent lånefinansiering over maksimumstaket. 

Kontroll av migrasjonsstrømmer 
Norge er gjennom Flyktningkonvensjonen forpliktet til å gi beskyttelse til personer som med 
rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller 
medlemskap i en spesiell sosial gruppe. Hvem som dekkes av en sosial gruppe avhenger av 
den aktuelle saken, og i noen tilfeller vil for eksempel kjønn bli ansett som sosial gruppe. 
Norge er også internasjonalt forpliktet til å gi beskyttelse på bakgrunn av bestemmelser i 
internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.  
 
Behovet for en strammere asylpolitikk 
For Unge Høyre er det viktig å bevare Norges internasjonale ansvar overfor mennesker som 
av ulike årsaker er forfulgte i sine egne hjemland. Likevel utgjør den stadig voksende 
tilstrømningen av asylsøkere som ikke kan identifisere seg, og de komplikasjoner dette 
medfører, at Unge Høyre ser behovet for å gjennomgå asylinstituttet som helhet. Til Norge 
kom det i 2008 til sammen 14 431 hvilket som medfører mer enn en dobling fra 2007. Av de 
som valgte å søke asyl i Norge i løpet av 2008 er 90 prosent av søkerne identitetsløse. Dette 
gjør det vanskelig for norske myndigheter å fatte gode avgjørelser for hvem som trenger og 
fortjener asyl i Norge, og hvem som ikke gjør det. For å sørge for at kun de med et særskilt og 
legitimt behov for hjelp skal kunne benytte seg av asylinstituttet vil Unge Høyre derfor foreslå 
følgende endringer for retningslinjene i norsk asylpolitikk.  
 
 
 
Unge Høyre vil derfor at: 

- Kun personer som kan vise til særlige årsaker skal få innvilget asyl i Norge. 
- Ha lukkede asylmottak der asylsøkere etter dom kan plasseres med bakgrunn i 

manglende identifikasjonspapirer og manglende samarbeid om å få klarhet i 
identitet. 

- Identitetsløse asylsøkere bør interneres etter domsavsigelse inntil de kan oppgi sin 
identitet eller kan sendes ut av landet. 

- Det bør innføres hardere strafferammer for forfalskning av ID. 



- Personer dømt for kriminelle handlinger i Norge under søknadsperioden skal 
automatisk få avslag på søknaden. 

- Kun personer som kan oppgi eller aktivt bidrar til å oppklare sin identitet kan få 
innvilget varig asyl i Norge. 

- Man skal komplimentere fingeravtrykk med DNA ved identifisering. 
- Følge opp bestemmelsene i Dublin-traktaten gjennom raskere retur av asylanter 

som har avgitt sin identitet i et annet medlemsland. 
 
Menneskesmugling 
Stadig flere personer tar seg inn i Norge på et ulovlig grunnlag. Norske myndigheter regner 
med at 15 000 flyktninger vil søke om asyl i Norge i 2009. Så godt som alle er avhengige av 
menneskesmuglere for å komme hit. I tillegg er det et økende antall som blir smuglet til 
Norge som ikke søker om asyl, men som isteden går under jorden og blir papirløse 
innvandrere. Et moderne demokrati og rettstat er avhengig av å ha en velfungerende oversikt 
over hvem som til en hver tid befinner seg innenfor Norges grenser og en effektiv 
håndhevelse av fastsatte og fungerende regler for innreise. Dagens kontroll over innreiser til 
Norge innfrir etter Unge Høyres syn ikke de nødvendige forutsetningene til en effektiv 
grensekontroll.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Pålegge alle flyselskaper som reiser til Norge å kopiere identifikasjonspapirer ved 
til landet. 

- Bøtelegge flyselskaper som tar med seg identitetsløse passasjerer. Boten skal 
gjenspeile statens kostnader ved å behandle en eventuell asylsøknad og kostprisen 
for hjemsendelse. 

 
Strengere utsendelsespolitikk 
Kun et fåtall av de som velger å søke asyl i Norge får søknaden innvilget av norske 
myndigheter. Av totalt 14 431 søkere i 2008 var det under femti prosent som fikk innvilget 
opphold. Det er derfor viktig å ha en effektiv utsendelsespolitikk for å kunne behandle 
asylsøkere effektivt. Unge Høyre vil derfor bruke diplomatiske virkemidler for å forenkle 
hjemsendelsen av grunnløse asylsøkere til hjemlandet.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Bruke kutt i bistandsoverføringer som virkemiddel overfor land som nekter å 
motta returnerte flyktninger eller asylsøkere. 

- Styrke UDI for å iverksette hurtigbehandling av asylsøknader fra områder med et 
lavt konfliktnivå. 

- Legge ned ventemottak for hjemsendelse, med målsetning om at alle asylsøkere 
med avslåtte søknader skal være innelåst frem til retur til hjemlandet innen 48 
timer. 

- La rettsvesenet kunne fengsle mennesker som utgjør en reell trussel mot rikets 
sikkerhet. 

- Begrense muligheten til å få prøvd saken gjentatte ganger. 
 
Politisk og religiøs ekstremisme 
Norge er gjennom sin nåværende asylpolitikk også forpliktet til å gi beskyttelse til politiske 
eller religiøse ekstremister selv når dette går på bekostning av landets sikkerhet. Dette har 



blant annet medført at norske myndigheter har bosatt kjente islamistiske ekstremister i landet. 
Ut i fra et konservativt grunnsyn skal ikke ønsket om en sjenerøs asylpolitikk overskygge 
statens viktigste oppgaver som opprettholdelse av lov og orden og beskyttelsen av landet mot 
eksterne fiender.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Personer med tilknytning til politisk ekstremisme som bryter med grunnleggende 
menneskerettigheter skal ikke kunne få innvilget opphold i Norge. 

 

Multikulturalisme 
Multikulturalisme som sosiologisk teori vokste frem som et resultat av en økende 
verdensmigrasjon. I stedet for å bli assimilert inn i en ny kultur og et nytt samfunn, ble det å 
bevare egen identitet og kultur viktig for innvandrere til vestlige land. Dette gjelder også i 
Norge. Unge Høyre setter menneskets behov for egen identitet og tilhørighet høyt, og har 
forståelse for at mennesker ønsker å bevare deler av egen kultur, også når de flytter til andre 
land. Multikulturalisme i praksis handler i stor grad om at samfunnet forsøker å tilpasse sin 
offentlige politikk for å imøtekomme ønsker eller krav fra minoriteter eller grupperinger i 
samfunnet. Dette kan være både positivt og negativt. 
 
For Unge Høyre er det viktig å presisere at krav fra minoriteter aldri kan påtvinges andre 
enkeltmennesker eller gjøres til politikk dersom det begrenser det vi anser som ukrenkelige 
demokratiske verdier i samfunnet vårt, eller bryter med menneskerettigheter eller rettsstatens 
prinsipp. Eksempelvis kan ytringsfriheten nevnes. Unge Høyre stiller seg derfor skeptiske til 
en ukritisk tilnærming til multikulturalisme, hvor målet er å etterkomme fremmedkulturelle 
ønsker i et forsøk på å utvide det norske mangfoldet og virke inkluderende. Utforming av ny 
politikk og lov i Norge skal alltid ta utgangspunkt i enkeltmenneskets interesser og bygge 
videre på frihet og demokratiske rettigheter, og ikke ha som ubetinget mål å tilfredsstille krav 
fra enkeltgrupper. Samtidig er det viktig å hindre flertallsdiktatur.   
 
Norge bør ikke og trenger ikke gi slipp på egen kulturarv for å imøtekomme de utfordringer et 
flerkulturelt samfunn gir. Som en nasjon har vi både en plikt og rett til å ville ivareta vår 
kultur og samfunnsstruktur. Samtidig anerkjenner vi innvandreres ønsker om å ivareta verdier 
og kultur fra eget hjemland. Dette vil vi også oppfordre til. Impulser og ideer fra andre 
kulturer kan være med på å utvikle samfunnet vårt og gjøre Norge til et bedre land å bo i for 
alle. Dersom disse verdiene bryter med norske lover, krenker demokratiske verdier eller 
hindrer individets frihet, bør de ikke ha plass i det norske samfunnet.  
 

Religionsfrihet 
For at religion fortsatt skal kunne ha en plass i et stadig mer mangfoldig samfunn, så er 
religionsfrihet avgjørende. Alle skal ha rett til å tro på hva de vil, eller ikke tro i det hele tatt, 
uten frykt for fordømmelse eller etterfølgelse. Alle religioner og religiøs praksis som er i tråd 
med våre ukrenkelige verdier er velkommen i det norske samfunnet, men religion er og bør 
være et privat anliggende. Religiøst engasjement og tro er ikke et statlig ansvar, og bør 
behandles deretter. Slik vil man hindre konflikt og få et mer harmonisk mangfoldssamfunn.  
 
Unge Høyre mener derfor at: 

- Religionsfriheten er en menneskerett som må forsvares. 



Statskirken 
Norge er et kristent land med statskirke. For å bedre ivareta religionsfriheten i samfunnet 
mener Unge Høyre at stat og kirke må skilles. En stat skal være for alle innbyggere, og en stat 
kan derfor ikke ha en bestemt religion. Vi anerkjenner likevel Norges kristne kulturarv og 
verdier i samfunnet som er direkte tuftet på kristendommens plass i vår historie.  
 
Unge Høyre vil derfor at: 

- Stat og kirke må skilles snarest.  
- Kirken får opplysningsvesenets fond. 
- Norges kristne kulturarv må bevares. 

Ytringsfrihet 
Ytringsfrihet innebærer at du har rett til å uttale deg fritt i samfunnet. Ytringsfriheten er den 
mest sentrale bærebjelken i et demokrati, og må derfor ha et sterkt vern. Ytringsfriheten skal 
ikke begrenses med mindre den direkte truer et annet menneskes frihet. I forhold til religion 
betyr dette at retten til religionsfrihet ikke nødvendigvis gir deg rett til å skjermes fra kritikk 
mot egen religion. I et demokratisk samfunn hvor ytringsfriheten står sterkt skal det være 
takhøyde for å kritisere religion og stille seg kritisk til religiøs praksis. Muligheten til å 
utfordre og kritisere er nødvendig for å skape positiv utvikling, både innad i religioner og i 
samfunnet for øvrig.  
 
Unge Høyre vil derfor at: 

- Ytringsfriheten må beskyttes. 
- Fjerne rasisme- og blasfemiparagrafen. 

 

Diskriminering og undertrykkelse  
Dessverre eksisterer det fortsatt et diskriminerende kvinnesyn blant folk over store deler av 
verden. Innvandringen kan importere slike kvinnenedsettende holdninger, og det kan 
manifesteres i både uakseptable tradisjoner og generelle holdninger. Det er blant annet 
avdekket organisasjoner i Europa med kvinnenedsettende holdninger.  
 
I tilfeller der kvinnen er utsatt for kvinnediskriminering er krisesentrene trygge havner for 
kvinner som står for sine rettigheter. Der blir de tatt imot med åpne og varme hender. 
Dessverre er fokuset til gjerningsmannens fordel, da man gjemmer bort offeret fremfor å 
straffe gjerningspersonen, noe som fører til mindre tillit til krisesentre. 
 
Likeverd mellom kjønnene er en sentral, urokkelig verdi i det norske samfunn og liberal 
ideologi.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Ikke gi etter for særkrav som er med på å segregere kjønnene, sjikanere eller annen 
diskriminerende praksis. 

- Vise nulltoleranse for menn som mishandler kvinner. 
 

Tvangsekteskap 
Innvandring kan medbringe et ekteskapsmønster som er basert på tvang. Tvangsekteskap 
krenker individet og underordner det kollektive. Tvangsekteskap fører også til at spesielt 



jenter må avslutte utdannelsen sin tidlig for å giftes bort. Det er intet annet enn 
frihetsberøvelse og skal betraktes sådan. 
 
En annen lik form er proformaekteskap, der ekteskapet er grunnlagt på grådighet, målet om å 
komme til et vestlig land uten å søke asyl. Det er bevist sammenheng mellom 
søskenbarnsekteskap og tvang, der offeret brukes som levende pass i forsøk på å få en 
slektning til Norge og hjelpe vedkommende til et bedre liv. Blant løsningene kan en 
viljeserklæring før utenlandsreise I forbindelse med ekteskapsinngåelse i utlandet der en av 
partene ikke er norsk statsborger. Dette er for at ekteskap inngått i utlandet skal regnes som 
gyldige, bidra til å sikre at alle som gifter seg gjør det av fri vilje, og ikke blir lurt ut av landet 
for å presses til tvungne valg. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Straffeforfølge bruddet på forbudet mot tvangsekteskap. 
- Satse på et ideelt mål om null tvangsekteskap i fremtiden. 
- Innføre obligatorisk viljeserklæring før utenlandsreise i forbindelse med 

ekteskapsinngåelse i utlandet der en av partene ikke er norsk statsborger. 
 

Kjønnslemlestelse 
Kjønnslemlestelse av kvinner er et voksende problem i Norge. Det er en tradisjon som kan 
spores tilbake til kulturer i Afrika og Asia, og de fleste tilfellene i Europa er hos folk med 
røtter fra Øst-Afrika. Det er umedisinsk mutilering av kjønnsorganet, og et stort overgrep på 
forsvarsløse småjenters rett til et verdig liv. 
 
Det må tas til forståelse at også naivitet og trangsynthet fører til at praksisen lever. Lovverket 
gjør lite for ofrene i dag, og dagens praksis retter mer mot rehabilitering av ofre for 
mutileringen, men lite for å forhindre at flere norske jentebarn utsettes for det.  
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Innføre underlivsundersøkelse av barn som en del av helsekontrollene. 
- Kreve at barnet har vært innom helsekontroll for å kunne heve barnetrygd. 
- Føre holdningskampanjer spesielt rettet mot foreldre fra høyrisikoland. 

Fundamentalisme 
Det siste tiåret har vist at religiøs fundamentalisme er et økende problem som må tas på alvor. 
Det er et globalt problem som kan importeres til Norge gjennom innvandring fra land der 
fundamentalister har bred støtte og base. Spesielt i søkelyset i dag er islamisme, som ikke må 
forveksles med religionen Islam. 
 
Fundamentalisme fører med kvinnenedsettende holdninger, uholdbare praksiser og verdier 
som strider mot verdiene det norske samfunn er bygd opp av; ytringsfrihet, religionsfrihet, 
likeverd og individuell frihet. I tillegg er det en økende trussel for rikets sikkerhet. 
 
Det er tilfeller av barn i Norge som går på skoler i risikofylte land med tvilsomme læreplaner, 
som kan være potensielle gyteplasser for fundamentalister. I tillegg er det potensial for å 
opprette terrorceller i Norge, og tatt i betraktning terrorismens økte trussel for landets 
sikkerhet, er det viktig å lett kunne identifiseres for å beholde tryggheten i det offentlige rom. 
Noen kan til og med gå så langt at de benytter barns sårbarhet som unge og lett påvirkelige 



individer til å påtvinge dem merker og plagg mot egen vilje som kan ha en sosialt hemmende 
faktor. 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Øke strafferammene for å bistå ekstremistiske og fundamentalistiske grupperinger 
som stiller til trussel for nasjonens sikkerhet. 

- Føre et nasjonalt register over norske statsborgere i skolepliktig alder, der det 
dokumenteres om de går på skole i Norge eller utlandet. 

- At dersom barnet skal ha skolegang utenfor Norge må skolen forhåndsgodkjennes 
av myndighetene for at utdannelsen regnes som gyldig. Her må skolens 
ideologiske grunnlag og læreplan gjennomgås av Utdanningsdirektoratet. 

 

Religiøse symboler 
I et moderne samfunn er det fritt frem å bruke symboler som viser politisk og religiøs 
tilhørighet så fremt de ikke krenker andre individer. Når vi ser at bruk av enkelte religiøse 
symboler henger nært sammen med bestemt undertrykkelse som kvinnediskriminering 
oppstår debatter om hvorvidt bruk av sådan skal være lovlig. Unge Høyre mener det er viktig 
å gi stor frihet hva bruk av religiøse symboler angår. Samtidig ønsker vi uniformsnøytralitet i 
det offentlige: 
 
Unge Høyre vil derfor: 

- Ha uniformsnøytralitet i justisvesenet og forsvaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtatt på Unge Høyres 50. ordinære landsmøte i Trondheim 20. juni 2010 


