
 

 

 

 

 

      Oslo, 16. juni 2014 

 

Til alle Stortingsrepresentanter 

 

Hva gjør Stortinget med vår tids største humanitære krise? 

Det er ingen uenighet om at krigen i Syria har skapt vår tids største humanitære krise. Nabolandene 

til Syria har så langt tatt imot nær tre millioner flyktninger og FNs høykommisær for flyktninger anslår 

at dette tallet vil ha steget til over fire millioner innen utgangen av 2014. I Syria er ytterligere 6,5 

millioner på flukt fra kamphandlinger. Totalt er nær halve befolkningen i Syria blitt tvunget på flukt. 

Amnesty International er dypt urovekket over at det så langt ikke har vært politisk vilje i Norge til å ta 

større ansvar for å ta imot flyktninger fra Syria enn en kvote på 1000 flyktninger, hvorav 500 blir tatt 

fra den ordinære flyktningkvoten. Vi henvender oss derfor til hver enkelt stortingsrepresentant i 

forkant av Verdens flyktningdag, 20. juni, for å oppfordre hver enkelt av dere til å tenke igjennom 

hvordan Stortinget kan bidra til å øke det konkrete og medmenneskelige engasjementet for 

flyktningene fra Syria. 

Vi anerkjenner at Norge så langt har gitt betydelige økonomiske bidrag til arbeidet for flyktningene i 

Syrias naboland. Dessverre er ikke dette nok ettersom mengden flyktninger i disse landene nå er i 

ferd med å destabilisere de enkelte landene og derfor også truer regionens stabilitet. 

Europa må ta et klart medansvar for å gjenbosette flere flyktninger fra krigen i Syria. I den 

sammenhengen oppfordrer vi stortingsrepresentantene til å vise vei. Sverige har allerede tatt et stort 

ansvar gjennom å gi permanent opphold til mer enn 20.000 flyktninger fra Syria. Sammen med 

Sverige kan Norge gå foran i en europeisk dugnad for flyktningene fra Syria. 

Konkret oppfordrer vi deg til å bruke alle de muligheter som dere folkevalgte har til å reise 

spørsmålet om Norges innsats for de berørte i vår tids største humanitære krise, og vi ber deg støtte 

følgende krav: 

• Norge tar imot minst 5000 overføringsflyktninger fra Syria; 



• Norge lar et ytterligere stort antall flyktninger fra Syria få midlertidig opphold på særskilt 

grunnlag slik man gjorde under bl.a. Bosnia-krigen; og 

• Norge innfører fleksible visaordninger som bl.a. gjelder helse, utdanning og arbeid. 

Amnesty International vil følge opp dette initiativet overfor våre folkevalgte når Stortinget trer 

sammen til høsten. Vi håper på et konstruktivt og handlingsorientert svar på oppfordringen til en 

dugnad for flyktningene fra Syria. 

God sommer! 

 

Med vennlig hilsen 

Amnesty International 

 

John Peder Egenæs 

Generalsekretær 

 


