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Norge sier nei til flere syke syriske
flyktninger
En av fire syriske flyktninger Norge har tatt imot, har stort behov for langvarig helsehjelp. Nå har Utlendingsdirektoratet fått
beskjed om at det ikke er kapasitet til å ta imot flere syriske flyktninger med store medisinske behov.

«Det har oppstått en situasjon».

I  en  HASTER-e-post  advarte  Utlendingsdirektoratet

justisminister Anders Anundsen (Frp) 2. mai om at det var

«krevende» å fylle Norges kvote av syriske flyktninger.

UDI er i  ferd med å plukke ut  375 syriske flyktninger i

Tyrkia som FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

En  stor  andel  av  flyktningene  som UNHCR  ønsker  at

Norge skal ta imot, trenger langvarig legehjelp.

- Syke, sårbare, handikappede barn og bombeofre utgjør

en stor del av de syriske flyktningene UNHCR vil at Norge

skal gjenbosette fra Tyrkia, advarte UDI.

Norske kommuner  sier  de ikke  kan  ta  imot  flere  syke

syriske  flyktninger  med  store  medisinske  behov  enn  de

allerede har sagt ja til.

-  UDI  må derfor  avslå en høy  prosent  av  sakene

som  omfatter  de  som  trenger  gjenbosetting  aller

mest,  skriver  UDI,  som  mener  dette  er  «et  uheldig

utfall  gitt  de  store  humanitære  utfordringene  de

syriske flyktningene står ovenfor».

Resultatet er at Norge i  løpet av de neste ukene vil  få

«en  svært  høy  avslagsprosent  for  syriske  flyktninger  i

Tyrkia», ifølge UDI.

Les også:

Ifølge  syrisk fjernsyn ble  de  drept i  en massakre.

Aftenposten fant dem i live  

 

Anundsen:- Et dilemma
-Vi skal ta vår andel av flyktningene fra Syria og fylle opp

kvoten  på  1000  overføringsflyktninger.  Dette  er  en  stor

humanitær katastrofe som rammer millioner av mennesker.

Vi tar imot flyktninger og bidrar sterkt i nærområdene, sier

justisminister Anders Anundsen (Frp).

-Det denne saken dreier seg om er utvelgelsen av de

som får  komme  til  Norge.  For  oss  er  det  viktig  at  vi

prioriterer de mest sårbare gruppene, men vi er avhengig

av at  helsevesenet  og kommunene har kapasitet  til  å  ta

imot  de  som  kommer,  sier  Anundsen.  Han  mener

kommunene har vært veldig velvillige, og at det har skapt

store  utfordringer  at  «en  høy  andel  av  flyktningene  har

omfattende sykdomsbilder».

- Det skaper et press i kommunene og helsevesenet som

vi også må ta hensyn til i utvelgelsen av de 375 plassene

som gjenstår. Det betyr ikke at vi overhodet ikke tar imot

syke,  men  det  må  legges  vekt  på  i  utvelgelsen,  sier

Anundsen.

- Dette  viser et dilemma. På den ene  siden vil  vi

hjelpe de som trenger hjelp. Alle flyktningene trenger

hjelp.  Samtidig  må  vi  ta  høyde  for  noen  av

utfordringene vi har i Norge, sier Anundsen.

- Hvis Norge ikke har kapasitet, hvem har det da?

-  Norge  er  et  av  landene  som  tar  imot  flest

kvoteflyktninger fra Syria, og vi er blant de første som tar i

mot.  Vi  tar  en stor andel av kostnadene, og skyver  ikke

ansvaret over på andre, sier Anundsen.

Les også:

«Det er ingen som  lenger skvetter, det kunne  like

gjerne ha vært torden»  

Viser til regjeringserklæringen
Justisdepartementet  viser  også  til  Solberg-regjeringens

erklæring  som  begrunnelse.  Her  ble  Høyre,  Frp  og

sentrumspartiene  i  Nydalen  enige  om  at  Norge  skal

"prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket

integrering".

I  utgangspunktet  var  det  bare  Frp  som  ville  at

integreringspolitiske  hensyn  bør  legges  til  grunn  ved

eventuell utvelgelse av kvoteflyktninger.

Motvillig gikk Venstre og KrF med på denne formulering,

som nå fører til at skadede syriske flyktninger får nei.

Les også:

I dag går de tom for mat  

En av fire syrere syke
Norge  har  allerede  sagt  ja  til  å  ta  imot  625  syriske

flyktninger i år fra leire i Libanon og Jorden, som i sommer

skal bosettes i  kommunene. De første 65 kom til Norge i

forrige uke.

25 prosent av  disse  har behov  for langvarig og til

dels omfattende helsebehandling, ifølge UDI.

Kommunene har gitt klar beskjed om at dette er nok.

IMDi  viser  også  til  at  det  i  tillegg  bor  stort  antall

flyktninger med helseplager på asylmottak som ennå ikke

har fått et sted å bo.

"På  bakgrunn  av  IMDis  tilbakemelding  avslår  UDI nå

ekstremt sårbare flyktninger", skriver UDI.

NOAS: - Et svik
- Fryktelig trist. Dette er nettopp denne gruppen som

trenger hjelp mest,  sier  generalsekretær Ann-Magrit

Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere.

- Dette er et svik mot det Høyre og Frp hele tiden har

sagt, nemlig at de som virkelig trenger det, skal få opphold,

mener Austenå.

Hun mener at selv om flyktningene trenger helsehjelp nå,

så betyr  ikke det at  de forblir  i  Norge eller  ikke klarer  å

integrere seg når de blir friske.

- Vi har en kvote for å hente ut de syriske flyktningene

som  trenger  hjelp  mest.  Vi  burde  i  stedet  stille  de

nødvendig ressursene til disposisjon, sier Austenå.

- Dette er jo bare droper i havet. Poenget var å hente ut

de som trengte bistand som de ikke fikk i leieren. Det ligger

i sakens natur at dette er flyktninger med har særlig behov.

Krigen i Syria er anslått til å koste Norge 1,3 milliarder

kroner.
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- Dette viser et dilemma. På den ene siden vil vi hjelpe de som trenger hjelp. Alle flyktningene trenger hjelp. Samtidig må vi ta høyde for noen av utfordringene vi har i Norge, sier
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BORGERKRIGEN I SYRIA

Mer enn 2 millioner mennesker har flyktet fra borgerkrigen i Syria, som ifølge menneskerettsorganisasjoner har kostet 150.000 menneskeliv.

Startet som folkelige protester mot Baath-regimet til president Bashar al-Assad i mars 2011, som ble slått ned med vold.

Opprøret utviklet seg til åpen krig mellom regjeringsstyrker og en rekke forskjellige væpnede opprørsgrupper.

Assad støttes av Russland, Iran og organisasjoner som Hizbollah, mens opprørerne har støtte fra flere arabiske land og Tyrkia.

 

SYRIA-FLYKTNINGER TIL NORGE

Norge har forpliktet seg til å ta imot 1000 syriske flyktninger i år fra FNs høykommissær for flyktninger.

Så langt har Norge sagt ja til 625 syriske flyktninger fra leire i Jordan og Libanon.

1 av 4 har behov for omfattende og dels langvarig medisin behandling.

Kommunene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har gitt beskjed om at Norge ikke har kapasitet til å ta imot flere som trenger medisinsk behandling.

Nå har UDI begynt utplukkingen av resten av kvoten på 375 syrere fra flyktningeleire i Tyrkia, og advarer mot at avslagsprosenten blir "svært høy".

Norge bruker 1,3 milliarder kroner på flyktningkatastrofen i Syria, hvor 460 mill. kr. bruke i nærområdene.

Klikk her for å gå til

flere utlyste stillinger

Er du en positiv og samlende

lagspiller som er god på lønn?
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