De ureturnerbare:
Hvorfor skal de arbeide?

Påvirker det asyltilstrømningen?
UDI’S EVALUERING OKT. 2011 «ASYLSØKERES RETT TIL Å TA ARBEID»
«I tillegg til disse kvantitative funnene indikerer våre intervjuer med
asylsøkere at tiltaket i liten grad motiverer asylsøkere til å fremskaffe
dokumenter. Asylsøkeres dokumentering av identitet påvirkes av andre
faktorer, blant annet av muligheter til å anskaffe dokumenter og deres
oppfatning av hvordan fremlegging av dokumentasjon påvirker deres sjanser
til å få opphold i Norge. De som anskaffer dokumenter gjør det av andre
grunner enn for å få rett til å ta arbeid.
Videre er det lite som tilsier at variasjoner i asylsøkertilstrømmingen påvirkes
av innstrammingen i dokumentasjonskravet. Det er to faktorer kan nevnes i
den forbindelse. For det første kjenner ikke asylsøkere som vurderer Norge som
asylland til tiltaket. For det andre er innstrammingen ansett som en uvesentlig
”avskrekkingsfaktor” sammenlignet med andre ”push”- og ”pull”-faktorer.
Verken asylsøkere eller deres nettverkskontakter i Norge vektlegger rett til
arbeid i asylsøkerfasen som en viktig faktor i sine migrasjonsvurderinger.
Asylsøkere er primært opptatt av muligheten til å oppnå trygghet og få
opphold og av langsiktige integreringsmuligheter i mottakerlandet.
Det ser videre ut til at uttransporterings- og returarbeid i liten grad påvirkes av
innstrammingen. Dette arbeidet påvirkes av en rekke faktorer, hvor
fremlegging av reisedokumenter er kun én av faktorene som virker inn. Som
sagt har ikke innstrammingen ført til at flere asylsøkere fremlegger IDdokumenter, og de få som gjør det er sjelden de som på denne måten utsetter
seg for en økt uttransporteringsfare.
Med tanke på den lave måloppnåelsen er det mye som tilsier at ordningen bør
modifiseres og legitimeres på en annen måte, eller til og med avskaffes.»
Denne rapporten evaluerte effekten av å nekte asylsøkere med saken under
behandling adgang til arbeidsmarkedet. UDI ønsket utelate de ureturnerbare
fra evalueringen. Funnene er likevel relevante også for de ureturnerbare.

NORGE TRENGER FLERE HENDER
Grønt kakestykke representerer
5.000 ureturnerbare her i Norge.
Rødt er 60.000 flyktninger som har
fått asyl.
Blått, 421.454, er resten, i hovedsak
arbeidsinnvandring under EØS.
Nordisk arbeidsinnvandring
er også stor, men kommer i tillegg.
Kilde: SSB, perioden 2006-2015
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Det er vinn-vinn for alle parter
Asylsøkernes lidelser kan reduseres
Det påvirker ikke returarbeidet negativt
Det har liten eller ingen effekt på asyltilstrømningen
Det vil redusere omfanget av svart arbeid
Det vil virke kriminalitetsforebyggende
Det bidrar til verdiskapningen
Det bidrar med skatteinntekter
Det frigjør plasser på asylmottak
Norge trenger flere hender for å opprettholde velferden
og det offentlige tjenestenivået
Vi lever opp til våre kristne og humanistiske verdier
Vi implementerer våre internasjonale forpliktelser
De bor likevel i Norge og kan ikke returneres
Dersom manglende returevne eller -vilje skal straffes har vi
en straffelov for det. Arbeidsnekt er ikke lovlig som straff
Samfunnets ansvar er å bygge opp mennesker, ikke knuse
eller ødelegge dem
Lediggang er roten til alt ondt

Forarbeidet presiserer: «…de som velges til Stortinget eller får
myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens
pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de
mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det
kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart
og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av
Grunnlovens pålegg.»
MENNESKERETTSLOVEN (ICESC) Artikkel 6
«Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som
omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid
som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de
nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.»
Innledningen til ICESC presiserer: «… det enkelte mennesket
har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i
denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte
menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor
det samfunn det tilhører»
FN’s ekspertkomite utdyper artikkel 6 i general comment 18:
«The right to work is essential for realizing other human rights
and forms an inseparable and inherent part of human dignity.
Every individual has the right to be able to work, allowing
him/her to live in dignity. The right to work contributes at the
same time to the survival of the individual and to that of
his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted,
to his/her development and recognition within the community»
Langvarig frarøvelse av retten til arbeid er nedverdigende.

EU’S SOSIALPAKT
«The Parties accept as the aim of their policy, to be pursued by
all appropriate means both national and international in
character, the attainment of conditions in which the following
rights and principles may be effectively realised:
1. Everyone shall have the opportunity to earn his living in an
occupation freely entered upon.»
LO: ARBEID TIL ALLE!
LO-kongressens vedtak i mai 2017:
«LO skal gå inn for at asylsøkere med kjent identitet og lovlig
opphold i Norge får rett til arbeidstillatelse. Det samme gjelder
ureturnerbare asylsøkere som har fått endelig avslag inntil
retur blir mulig.»
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)
«International labour standards adopted by ILO apply to
migrant workers, including those in an irregular situation,
unless otherwise stated. The fundamental principles and rights
at work set out in the eight fundamental ILO Convention apply
to all migrant workers, irrespective of their nationality and
migration status..»
«States parties … shall take appropriate measures, whenever
migrant workers or members of their families within their
territory are in an irregular situation, to ensure that such a
situation does not persist…...»
JUSSPROFESSOR MADS ANDENÆS (til Vårt Land 22.6.2018)
«Juridisk er spørsmålet komplisert, men moralsk er spørsmålet
klart: Kirkens Bymisjon i Bodø har gjort det eneste riktige»
HIERONYMUS (347-420 e.Kr)
«Arbeid og gjør noe, så Djevelen alltid finner deg opptatt»
Utgitt av Plog AS med støtte fra MiL (Mennesker i Limbo) og RiA (Rettferdighet i Asylpolitikken)

Hvorfor skal de arbeide?

GRUNNLOVENS §110
«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved
arbeid eller næring.»

Forarbeidet presiserer: «…de som velges til Stortinget eller får
myndighet i staten blir forpliktet til å realisere Grunnlovens
pålegg. Deri ligger en større realitet og et dypere alvor enn de
mer generelle løfter politikerne avlegger i sine programmer. Det
kan ikke vedtas lover eller treffes disposisjoner som åpenbart
og bevisst hindrer eller vanskeliggjør realiseringen av
Grunnlovens pålegg.»
MENNESKERETTSLOVEN (ICESC) Artikkel 6
«Konvensjonspartene anerkjenner retten til arbeid, som
omfatter mulighet for enhver til å tjene sitt levebrød ved arbeid
som han fritt har valgt eller godtatt; og skal treffe de
nødvendige tiltak for å trygge denne rettighet.»
Innledningen til ICESC presiserer: «… det enkelte mennesket
har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i
denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte
menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor
det samfunn det tilhører»
FN’s ekspertkomite utdyper artikkel 6 i general comment 18:
«The right to work is essential for realizing other human rights
and forms an inseparable and inherent part of human dignity.
Every individual has the right to be able to work, allowing
him/her to live in dignity. The right to work contributes at the
same time to the survival of the individual and to that of
his/her family, and insofar as work is freely chosen or accepted,
to his/her development and recognition within the community»
Langvarig frarøvelse av retten til arbeid er nedverdigende.

EU’S SOSIALPAKT
«The Parties accept as the aim of their policy, to be pursued by
all appropriate means both national and international in
character, the attainment of conditions in which the following
rights and principles may be effectively realised:
1. Everyone shall have the opportunity to earn his living in an
occupation freely entered upon.»
LO: ARBEID TIL ALLE!
LO-kongressens vedtak i mai 2017:
«LO skal gå inn for at asylsøkere med kjent identitet og lovlig
opphold i Norge får rett til arbeidstillatelse. Det samme gjelder
ureturnerbare asylsøkere som har fått endelig avslag inntil
retur blir mulig.»
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)
«International labour standards adopted by ILO apply to
migrant workers, including those in an irregular situation,
unless otherwise stated. The fundamental principles and rights
at work set out in the eight fundamental ILO Convention apply
to all migrant workers, irrespective of their nationality and
migration status..»
«States parties … shall take appropriate measures, whenever
migrant workers or members of their families within their
territory are in an irregular situation, to ensure that such a
situation does not persist…...»
JUSSPROFESSOR MADS ANDENÆS (til Vårt Land 22.6.2018)
«Juridisk er spørsmålet komplisert, men moralsk er spørsmålet
klart: Kirkens Bymisjon i Bodø har gjort det eneste riktige»
HIERONYMUS (347-420 e.Kr)
«Arbeid og gjør noe, så Djevelen alltid finner deg opptatt»
Utgitt av Plog AS med støtte fra MiL (Mennesker i Limbo) og RiA (Rettferdighet i Asylpolitikken)

Hvorfor skal de arbeide?

GRUNNLOVENS §110
«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at
ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved
arbeid eller næring.»

Påvirker det asyltilstrømningen?

De ureturnerbare:

UDI’S EVALUERING OKT. 2011 «ASYLSØKERES RETT TIL Å TA ARBEID»
«I tillegg til disse kvantitative funnene indikerer våre intervjuer med
asylsøkere at tiltaket i liten grad motiverer asylsøkere til å fremskaffe
dokumenter. Asylsøkeres dokumentering av identitet påvirkes av andre
faktorer, blant annet av muligheter til å anskaffe dokumenter og deres
oppfatning av hvordan fremlegging av dokumentasjon påvirker deres sjanser
til å få opphold i Norge. De som anskaffer dokumenter gjør det av andre
grunner enn for å få rett til å ta arbeid.
Videre er det lite som tilsier at variasjoner i asylsøkertilstrømmingen påvirkes
av innstrammingen i dokumentasjonskravet. Det er to faktorer kan nevnes i
den forbindelse. For det første kjenner ikke asylsøkere som vurderer Norge som
asylland til tiltaket. For det andre er innstrammingen ansett som en uvesentlig
”avskrekkingsfaktor” sammenlignet med andre ”push”- og ”pull”-faktorer.
Verken asylsøkere eller deres nettverkskontakter i Norge vektlegger rett til
arbeid i asylsøkerfasen som en viktig faktor i sine migrasjonsvurderinger.
Asylsøkere er primært opptatt av muligheten til å oppnå trygghet og få
opphold og av langsiktige integreringsmuligheter i mottakerlandet.
Det ser videre ut til at uttransporterings- og returarbeid i liten grad påvirkes av
innstrammingen. Dette arbeidet påvirkes av en rekke faktorer, hvor
fremlegging av reisedokumenter er kun én av faktorene som virker inn. Som
sagt har ikke innstrammingen ført til at flere asylsøkere fremlegger IDdokumenter, og de få som gjør det er sjelden de som på denne måten utsetter
seg for en økt uttransporteringsfare.
Med tanke på den lave måloppnåelsen er det mye som tilsier at ordningen bør
modifiseres og legitimeres på en annen måte, eller til og med avskaffes.»
Denne rapporten evaluerte effekten av å nekte asylsøkere med saken under
behandling adgang til arbeidsmarkedet. UDI ønsket utelate de ureturnerbare
fra evalueringen. Funnene er likevel relevante også for de ureturnerbare.

NORGE TRENGER FLERE HENDER
Grønt kakestykke representerer
5.000 ureturnerbare her i Norge.
Rødt er 60.000 flyktninger som har
fått asyl.
Blått, 421.454, er resten, i hovedsak
arbeidsinnvandring under EØS.
Nordisk arbeidsinnvandring
er også stor, men kommer i tillegg.
Kilde: SSB, perioden 2006-2015

Derfor bør de arbeide
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det er vinn-vinn for alle parter
Asylsøkernes lidelser kan reduseres
Det påvirker ikke returarbeidet negativt
Det har liten eller ingen effekt på asyltilstrømningen
Det vil redusere omfanget av svart arbeid
Det vil virke kriminalitetsforebyggende
Det bidrar til verdiskapningen
Det bidrar med skatteinntekter
Det frigjør plasser på asylmottak
Norge trenger flere hender for å opprettholde velferden
og det offentlige tjenestenivået
Vi lever opp til våre kristne og humanistiske verdier
Vi implementerer våre internasjonale forpliktelser
De bor likevel i Norge og kan ikke returneres
Dersom manglende returevne eller -vilje skal straffes har vi
en straffelov for det. Arbeidsnekt er ikke lovlig som straff
Samfunnets ansvar er å bygge opp mennesker, ikke knuse
eller ødelegge dem
Lediggang er roten til alt ondt

