Til Askøy kommune, ved ordfører Siv Høgtun
Fra Amnesty International Norge Region Vest

Ang. Dugnad for flyktninger fra Syria: Hva vil vår kommune gjøre?
Krigen i Syria har ført til den største humanitære krisen i vår tid. På bakgrunn av denne krisen har
Amnesty International startet en internasjonal kampanje for at verdenssamfunnet skal ta et større
ansvar for å gjenbosette nær 400.000 sårbare syriske flyktninger som pr i dag befinner seg i en
desperat situasjon i nabolandene til Syria. I Norge har Amnesty gått sammen med en rekke andre
organisasjoner om en dugnad for flyktninger fra Syria. Vi oppfordrer Norge til å ta imot 10.000
sårbare syriske flyktninger innen utgangen av 2016.
I løpet av våren 2015 har denne dugnaden fått støtte fra viktige aktører i det norske samfunnet som
kirken, men også bred støtte blant partiene på Stortinget. Som støtte til å sikre midler til 5000
kvoteflyktninger fra Syria i revidert statsbudsjett i år og tilsvarende i statsbudsjettet for neste år,
trengs konkrete forpliktelser fra norske kommuner om å ta imot og bosette denne kvoten med
flyktninger fra Syria. Derfor henvender vi oss nå til Askøy kommune og ber om en tilbakemelding om
hva dere vil gjøre.
Amnesty International oppfordrer alle kommuner til å ta et ansvar med utgangspunkt i
innbyggertallet i kommunene. Vi ber om at Norge tar imot minst 5000 sårbare syriske flyktninger i
2015 og tilsvarende neste år. I praksis betyr det at alle kommuner bør ta imot én syrisk flyktning pr
1000 innbyggere.
Med denne henvendelsen ber vi derfor om at Askøy kommune konkretiserer sin del av dugnaden
og tallfester at kommunen vil ønske 28 kvoteflyktninger fra Syria velkommen til kommunen i 2015
og tilsvarende antall i 2016.
Disse skal komme i tillegg til de flyktningene som normalt bosettes hvert år. Vi ber også om at
ordføreren kontakter regjeringen og videreformidler kommunens ønske om å bidra til at Norge kan
ta imot 10.000 ekstra flyktninger fra Syria i 2015 og 2016. Tilslutt ber vi kommunestyret/byrådet
om å utarbeide en plan for rask bosetting av flyktninger fra Syria.

Bakgrunn:
Syrias naboland og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har gjentatte ganger innstendig bedt
om en solidarisk handling, nemlig at land i alle verdensdeler tar imot flere flyktninger fra Syria – i
tillegg til å yte humanitær bistand til flyktningmottaket i Syrias naboland. Libanons statsminister,
Najib Mikati, har bønnfalt det internasjonale samfunnet om å ta medansvar: «Dere må være
proaktive og forhindre at vårt lille land kollapser under byrden av å bære et kolossalt ansvar alene».
Hittil har over 11 millioner syrere blitt tvunget på flukt som følge av krigen. Mer enn fire millioner har
flyktet til andre land. Syrias naboland har tatt imot hele 95 prosent av alle flyktningene. Samlet sett
har andre land hittil bare påtatt seg å ta imot 1,7 prosent av det totale antallet som oppholder seg i
nabolandene. I likhet med UNHCR mener Amnesty at de mest sårbare syriske flyktningene i
nabolandene, er de som trenger gjenbosetting. Det tilsvarer ti prosent av de nær fire millioner som
oppholder seg i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt. UNHCR har identifisert 380.000 som sårbare
flyktninger, dvs enslige mindreårige, enslige kvinner og enslige kvinner med barn, syke og skadde, og
flyktninger som forfølges i nabolandene av politiske årsaker eller på bakgrunn av sin seksuelle
orientering. Amnesty International støtter UNHCRs anmodning om at det er de mest sårbare
flyktningene vi må ta imot.
Den norske regjeringens nåværende kvote for flyktninger fra Syria er på 1500. I tillegg har Norge hittil
tatt imot om lag 4000 asylsøkere fra Syria siden konflikten startet i 2011. Det er på sin plass å vise til
Sverige og Tyskland som hittil til sammen har tatt imot over 100.000 kvoteflyktninger, flyktninger på
ulike humanitære, ordninger og asylsøkere fra Syria. Det er ingen rimelig grunn til at Norge skal
overlate ansvaret til disse to landene i Europa.
Norge har tidligere vist at vi kan når vi vil. Under krigen på Balkan fikk 13.000 bosniere midlertidig
beskyttelse på kollektivt grunnlag. Og i 1999 fikk 8000 Kosovo-flyktninger midlertidig opphold, og
mange dro hjem da det ble roligere i Kosovo.
Les mer her:
http://www.amnesty.no/velkommensyria
http://www.amnesty.no/tema/flyktninger-fra-syria
“Hardship, Hope and Resettlement. Syrian Refugees tell their own Stories” Amnesty-rapport, feb
2015: http://www.refworld.org/pdfid/54d1fcc54.pdf
“Left out in the cold. Syrian refugees abandoned by the international community” Amnesty-rapport,
des. 2014:
http://www.amnesty.eu/content/assets/Reports/Left_Out_in_the_Cold_Syrian_Refugees_Abandone
d_by_the_International_Community_final_formatted_version.pdf

