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Statsbudsjettets bevilgning av 1,5 milliarder kroner til bistand i Syria og nærområdene er 
utilstrekkelig gitt den langvarige humanitære katastrofen vi i dag er vitne til. Utenriksminister 
Børge Brende uttaler i dag at summen kan økes dersom situasjonen krever det, men behovet 
for en økning er allerede på overtid. Statsbudsjettet for 2016 må ta høyde for at dagens 
virkelighet i Syria, Europa og Norge med all tydelighet viser det prekære behovet for en 
ekstraordinær økonomisk satsning. Regjeringen må på bakgrunn av dette imøtekomme kravet 
til Norges 11 største hjelpeorganisasjoner om å bevilge 3 milliarder kroner til Syria og 
tilhørende nærområder.  
 
Videre er det svært problematisk at økningen i den humanitære støtten og kostnadene 
forbundet med mottak av flyktninger i Norge finansieres på bekostning av andre bistandstiltak 
som skal bekjempe fattigdom og sikre bærekraftig utvikling internasjonalt.  
 
- Vi kan ikke la humanitær innsats gå ut over langsiktig utviklingssamarbeid! Dette vil på lang 
sikt kunne bidra til å forverre situasjonen i en rekke konfliktområder og skape grunnlag for økte 
flyktningstrømmer, sier daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda Langemyr.  
 
Regjeringen har foreslått 50 millioner kroner som ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av 
flyktninger. Dette er et steg i riktig retning, men det er ikke nok til å gi en tilstrekkelig økning av 
lokal bosettingskapasitet. For å kunne håndtere og tilrettelegge for den økte strømmen av 
flyktninger til Norge, samt sørge for en human behandling av de som søker asyl, trenger vi å 
øke kapasitet og handlekraft både i mottak, i kommunene og i nasjonale organer. Økt 
pengebevilgning må dessuten følges opp av konkrete tiltak med sikte på å bedre den 
katastrofale situasjonen vi har sett i høst ved Politiets Utlendingsenhet i Oslo. 
 
Situasjonen på PU har lenge vært uholdbar. Når registreringen flyttes til et annet sted, er det 
viktig at man ikke tar med seg problemene videre. Det er behov for langsiktige og bærekraftige 
tiltak for å imøtekomme det presset vi har sett de siste månedene, tiltak som først og fremst 
må ivareta menneskene bedre. Helsehjelp, omsorg og velferd må ha førsteprioritet, framfor 
overdreven kontroll. 
 
- Dette må også bety at de syriske flyktningene ikke nedprioriteres i saksbehandlingen, slik 
UDI foreløpig har planlagt, men tvert om plasseres i et hurtigspor, så de raskest mulig kan 
begynne å gjenoppbygge livet sitt, sier Rune Berglund-Steen, leder ved Antirasistisk Senter.  
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