
Vedtatt av Unge Høyres landsstyre 2016 

Flyktningsituasjonen i Europa – felles løsninger for Europa og Norge 

 

I følge FNs høykommissær for flyktninger har det kommet over 380 000 flyktninger via sjøveien 

primært over Middelhavet i år (per 31.10) til Europa. I følge Erling Holmøy i Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) vil flyktningstrømmen kunne koste rundt 750 milliarder kroner i langtidskostnader for Norge. 

Rundt 2500 mennesker har så langt mistet livet på reisen over Middelhavet. Dette er en historisk 

test for Europa. For å løse flyktningsituasjonen må Europa stå samlet og komme med 

fellesløsninger.  

 

Siden konflikten i Syria brøt ut i 2011 har over fire millioner barn, unge og voksne flyktet til 

naboland, 6,7 millioner er internt fordrevet og hele 13,5 millioner mennesker har behov for 

humanitær hjelp. De som har flyktet til nabolandene, opplever overbefolkede flyktningleire og 

tidvis mangel på de mest grunnleggende tjenester som mat og helsestell. Dette er noen av 

erhovedårsakene til at flyktningene er nødt å dra videre. Hellas og Italia er to av de viktigste 

mottakslandene. Hellas har allerede mange problemer å takle. Hellas sliter allerede økonomisk og 

mottakssystemet i landet har vanskelig med å håndtere alle menneskene som nå kommer. 

Forholdene i midlertidige mottak er vanskelige, særlig på øyene. Det er klart at landene der 

flyktningene kommer ikke kan bli sittende med hele belastningen. Europa må ha en koordinert 

respons.  

 

Det er en stor utfordring at flyktninger blir tvunget til å reise fra grense til grense før de blir tatt 

imot. Dette har ført til en kaotisk situasjon i Europa. Asyl- og innvandringsregelverket i de 

respektive europeiske medlemsstatene er ulikt. Situasjonen har ført til at en rekke europeiske land 

har iverksatt drastiske tiltak. Ungarn har blant annet stengt grensene mot Serbia og Kroatia. Ikke 

bare har dette skapt press på mottakskapasiteten til Europa, men tilfanget av flyktninger har også 

ført til økt oppslutning blant høyreekstreme grupper og partier.  

 

Unge Høyre vil:  

• At det opprettes ”hot spots” i blant annet Hellas og Italia hvor alle som kommer blir 

registrert og tatt hånd om med mat, vann og medisin.  

• Styrke spesialmottakene i Hellas og Italia med utvidet registrering for å skille mellom 

flyktninger og økonomiske immigranter. 

• At det settes opp flere mottaksplasser for flyktninger langs de ulike flyktningrutene, blant 

annet ved Balkan-ruten.  

• Frontex-operasjonen i Middelhavet trappes opp også med formål om å ta bakmennene bak 

menneskesmuglingen og dermed minske antall båtflyktninger  

• Styrke kontrollen av EUs yttergrenser. 

• At det skal være en bedre byrdefordeling i å ta imot asylsøkere mellom EU/Schengen 

landene.  

• At regjeringen og Stortinget arbeider for å få på plass en felles og bindende europeisk 

avtale for mottak og bosetting av flyktninger.  

 

Norges handlingsrom  

Norge bidrar for å lette situasjonen for landene som er utsatt for størst migrasjonspress. Vi 

overfører ressurser til EUs grensekontrollbyrå Frontex og støtter deres operasjoner. Norge bidrar 

også betydelig gjennom EØS-midlene, blant annet til Hellas. 21 millioner euro av EØS-midlene til 

landet er blitt brukt til å styrke asylsaksbehandlingen og andre migrasjonstiltak. Vi skal nå bidra 

blant annet til å bygge et nytt asylsenter på Lesvos, hvor mange migranter kommer i land. I tillegg 

bruker vi seks millioner kroner på å sende eksperter fra Flyktningrådets beredskapsstyrke Norcap. 
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Samtidig må vi huske at de største utfordringene fortsatt foregår i Syrias nærområder. FNs 

appeller om hjelp er på langt nær innfridd. Den store tilstrømningen av syriske flyktninger til 

Europa vi nå ser skyldes blant annet at nærområdenes behov for hjelp fra verdenssamfunnet ikke 

blir møtt. 

Unge Høyre vil:  

• At Norge skal bidra til å bekjempe nettverket med menneskesmuglere og organisert 

kriminalitet.  

• At Norges krisehjelp til Afrika økes.  

• At vi sørger for bedre registrering av nye asylsøkere i Norge.  

• Arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i hjemlandene 

for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser.  

• Avvikle ordningen med at asylsøkere fra dag en har rett til kontantytelser i Norge. Sørge 

for at ytelsene til asylsøkere er på nivå med land vi pleier å sammenlikne oss med.  

• Innføre et botidskrav for mottak av kontantstøtte og andre særordninger, som for 

eksempel skatteklasse 2.  

• Styrke norskopplæringen som gis i påvente av ferdigbehandlet asylsøknad. 

(informasjonsprogrammet)  

• At det fortsatt skal være opp til kommunene hvor mange flyktninger de ønsker å ta imot og 

bosette.  

• Sikre rask retur av personer som har fått avslag på sin asylsøknad 

• At man prioriterer retur av personer som søker asyl til Norge og som har hatt opphold i 

Russland. 

• Stramme inn på retten til familiegjenforening for asylsøkere og flyktninger.  
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