Arbeidstillatelse til Ahmad Karamosh
Det vises til Menneskerettsloven Vedlegg 4 Artikkel 6, vedtatt av Stortinget i 1999:
«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.»
Dersom noen ikke anerkjenner lovligheten av denne arbeidstillatelse hjemlet i Menneskerettslov vil de
bryte med Menneskerettsloven Vedlegg 4 innledende bestemmelse:
«… 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…»
Det vises også til Grunnloven §110, slik den ble vedtatt av Stortinget i 2014:
«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til
livets opphold ved arbeid eller næring.»
Dersom en representant for statens myndigheter ikke anerkjenner lovligheten av denne arbeidstillatelse
hjemlet i Grunnlov vil de bryte med forarbeidet til Grunnloven §110 som sier:
«… 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.»
Mer info omkring den juridisk uavklarte situasjonen finner du på www.dyktige.no.
KOMMENTAR: Denne arbeidstillatelse er gitt for å sikre retten til arbeide for mennesker som er bosatt i
Norge, deriblant ikke-returnerbare flyktninger. Denne arbeidstillatelse danner ikke grunnlag for
oppholdstillatelse etter Utlendingslovens §23 og §24. Slik arbeidstillatelse må søkes hos politiet, og
innvilges av dem.
Med hjemmel som beskrevet over innvilges Ahmad Karamosh, DUF-nr. 2012 012345 01 arbeidstillatelse i
Norge. Tillatelsen gjelder så lenge han/hun oppholder seg i riket.
Sola, den 11.07.2018

Arne Viste

