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Vi skal ha en ansvarlig innvandringspolitikk 
I verden finnes det hundrevis av millioner barn under trange økonomiske kår. Disse barna er også 
omgitt av politisk uro, og er i stor grad prisgitt sine foreldres veivalg og forsørgerevne. Barn i Moria er 
ikke skyldige i den situasjonen de har havnet i, men deres situasjon er ikke unik på verdensbasis. 
Situasjonen i Moria-leiren representerer heller ikke noe ytterpunkt av lidelse, slik mange nærmest 
har fremstilt det som. Derfor vil et politisk vedtak om å hjelpe et utvalg av akkurat disse få barna og 
eventuelt familiene deres, være å gi mye til noen svært få på bekostning av svært mange. 
Norge er i dag rammet av en alvorlig krise, hvilket har resultert i at hundretusenvis står uten jobb. 
Enten fordi man er permittert, eller for at bedriften har gått konkurs. Trolig står enda flere i fare for å 
miste jobbene sine i tiden fremover. Derfor vil det være urettferdig overfor alle de som er i ferd med 
å se sine egne livsverk gå til grunn av koronakrisen, at Norge nå skal bruke hundrevis av millioner av 
skattebetalernes penger på dette. Det vil i realiteten være å legge til rette for at noen skal komme 
først i køen av alle de som vil komme til Norge og Europa. 
Det fine med hjelp til flyktninger, er at det på ingen måte trenger å være et kollektivt nasjonalt 
anliggende, eller et kollektivt kommunalt anliggende for den saks skyld. Det kan helt fint håndteres 
gjennom individuell raushet. De som sliter, er arbeidsledige og har lave inntekter kan få slippe å 
betale, mens de som mener at det er viktig å være raus, donerer så mye som de klarer. De samme 
som mener at Norge nærmest skal tømme Moria-leiren for mennesker, kan selv åpne sine hjem og 
adoptere foreldreløse barn. Da slipper man å påføre hele den norske befolkningen en ytterligere 
belastning i disse krisetider. Summen av alle de historiske valgene som har blitt gjort i i flyktning- og 
asylpolitikken, gjør at titusenvis av kroner fra hver eneste skattebetaler i dag går med til å betale for 
den merbelastningen dette har påført samfunnet i lang tid etter man har tatt imot den enkelte. Vi 
lever i en tid der det er direkte uansvarlig å øke denne belastningen ytterligere. 
Kommunestyret i Nordreisa oppfordrer Stortinget til å være ansvarlig med tanke på hvilke byrder de 
påfører det norske folk så lenge koronakrisen pågår. På lengre sikt er det viktig at Stortinget og Norge 
slutter opp om et system der flyktninger som har fått sjekket sin bakgrunn og behov for beskyttelse 
gjennom FN, fordeles globalt blant alle land som ikke er i krig. Det gjelder også land som har 
betydelig lavere levestandard og økonomi, enn hva tilfellet er i Norge og i Europa for øvrig. 
 
 

 


