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Fraråder 21-årsgrense
Av: Tor Sandberg
En aldersgrense på 21 år for familiegjenforening vil ikke stanse tvangsekteskap, bare innvandring,
mener flere sentrale organisasjoner.
Både NOAS, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene, Ressurssenter for pakistanske barn,
Juss-Buss og OMOD ber om at statsråd Bjarne Håkon Hanssen legger bort forslaget.

21 år med vilkår
I høringsbrevet som nå blir sendt til blant annet de nevnte organisasjonene, presenterer Hanssen tre
alternative forslag for å hindre tvangsekteskap. Felles for alle er at de tar utgangspunkt i en aldersgrense
på 21 år for familiegjenforening. Hanssen knytter disse forslagene til ulike typer vilkår, som at den ene
parten må ha bodd eller studert eller jobbet i Norge de siste tre årene før ektefellen kan få
oppholdstillatelse.
Men under gårsdagens pressekonferanse signaliserte Hanssen at han ville være åpen for andre forslag
fra høringsinstansene.
– Vi foreslår ikke 21 års aldersgrense med vilkår nå. Vi ønsker å oppsummere innspillene fra
høringsinstansene før vi beslutter om det skal innføres en slik aldersgrense og om det skal knyttes vilkår
til den, presiserte Hanssen.
Akhtar Chaudhry fra regjeringspartiet SV, som på ingen måte ønsker noen aldersgrense, tolker dette
som en forberedelse til et tilbaketog fra Hanssens side.
– Resultatet av høringen vil bli at Hanssen får tilstrekkelig med argumenter til å ikke gjennomføre
forslaget, tror Chaudhry.

– Ingen effekt
Samtlige høringsinstanser som Dagsavisen har snakket med, er iallfall krystallklare.
– Det eneste vi vil oppnå med en aldersgrense på 21 år, er å begrense innvandringen. Ingen ting taler for
at den vil ha noen effekt i forhold til tvangsekteskap, sier Morten Tjessem i NOAS.
– Vi oppfatter en aldersgrense til å være i strid med menneskerettighetene. Vi må ha like
ekteskapsvilkår for alle som bor i Norge. Noe annet vil være diskriminering, sier Rita Kumar, leder av
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene.
– Jeg tror også det er lurt å se på hva andre land enn Danmark har gjort. Verken England eller
Frankrike med mange innvandrere, har en slik aldersgrense. I Sverige gjør de det også vi bør gjøre,
satser tungt på forebyggende tiltak.

– Fremmedfiendtlig

– Hanssens forslag er fremmedfiendtlig og en gjennomføring av det vil begrense innvandringen, ikke
tvangsekteskapene, sier Martin Eiebakke i innvandringsgruppa til Juss-Buss.
– Det synes som om regjeringen med dette vil hindre innvandring fra ikke-vestlige land. Det er
skremmende at den rødgrønne regjeringen får en stadig mer fremmedfiendtlig politikk.
– Myndighetene bør gjennomføre tiltak mot tvangsekteskap, men en aldersgrense på 21 år tror jeg ikke
vil ha noen stor positiv effekt, sier Aslam Ahsan ved Ressurssenter for pakistanske barn.
– Tvert imot risikerer vi at unge fra de er 16-17 år blir utsatt for et stort press og at de kan bli holdt
under streng kontroll helt til de fyller 21 år og et ekteskap kan bli inngått.

– Ensidig fokus
– Vi ser ikke noen sammenheng mellom alder og bekjempelse av tvangsekteskap. Blir forslaget
gjennomført blir vondt verre, tror Akhenaton De Leon i OMOD.
– Dette er en måte å redusere innvandringen på, og ikke til noen hjelp for dem som blir utsatt for
tvangsekteskap. I tillegg er det feil at det blir fokusert så veldig på pakistanere. Arrangerte ekteskap
skjer også i jødiske og kristne miljøer, ikke minst oppe i Holmenkollen.
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