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21-årsgrense for alle
Av: Hans Petter Sjøli
SVs Rolf Reikvam vil jobbe for en generell ekteskapsgrense på 21 år i Norge. – Vi må for all del unngå
lover som stigmatiserer minoritetene, sier han.
De siste dagene har kommunalpolitisk talsmann for SV, Rolf Reikvam, lagt ned betydelig politisk
energi i å forhindre at Aps og Sps grupper ville støtte Bjarne Håkon Hanssens forslag om særskilte
tilknytningskrav for å få lov til å gifte seg med en borger utenfor EØS-området.
Den kampen tapte Reikvam, og dermed går SV på et nytt og sviende nederlag i en sak som ifølge
Reikvams egne ord «går rett inn i SVs sjel».
– Det er så fryktelig trist og leit dette her. De to andre partiene har brutt med grunnleggende prinsipper.
Det går ikke an å lage egne ekteskapsregler for innvandrerbefolkningen. Det er noen svært uheldige
historiske paralleller her, sier en forbitret Reikvam.

Generell grense
Til Dagsavisen bedyrer den frittalende SV-eren at han ikke har til hensikt å gi opp kampen mot
spesifikke tilknytningskrav, enten de blir på fire eller fem år. For å unngå diskriminering, vurderer han
å fremme et lovforslag om å heve den generelle ekteskapsgrensen fra 18 til 21 år.
– Skal vi ha nye bestemmelser som gjelder ekteskapsinngåelser, så har vi en lov for slikt, nemlig
ekteskapsloven. Vi vil derfor sette i gang en diskusjon om en ny nedre grense som skal gjelde alle. Og
21 år er et godt utgangspunkt for en slik debatt, sier Reikvam.
Han mener dette er et den eneste måten å bruke lovverket på for å oppnå positive virkninger som å
hindre tvangsekteskap.
– Universalitet er hele poenget. Departementet og gruppene til Ap og Sp vil innføre regler som vil
stigmatisere minoritetsbefolkningen i Norge. Det kan vi ikke akseptere. Skal vi endre reglene, må det
gjelde alle som bor i Norge.

Ingen dissens
Taper SV også kampen om utlendingsloven i regjeringen, vil debatten om videre regjeringsdeltakelse
knapt forstumme tross SV-leder Kristin Halvorsens formaninger om å slutte rekkene. Reikvam er redd
for at slaget er tapt, men vil ikke spekulere i om SV som regjeringsparti tåler et nederlag i denne saken.
– Alt jeg kan si er at vi i SV samlet står beinhardt på motstanden mot å bruke utlendingsloven for å lage
egne ekteskapsregler for innvandrerbefolkningen.
Den motstanden vil selvsagt målbæres også innad i regjeringen.
– Er det te en sak å dis sen te re på i re gje rin gen?

– Det har vi ikke diskutert. Men personlig har jeg ikke sansen for dissenser i en samarbeidsregjering. Vi
får inngå kompromisser og la det stå og falle på det.

Fortvilelse
Rådgiver i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Ingjerd Hansen, sier til Dagsavisen at
det er stor fortvilelse i flere minoritetsmiljøer over at regjeringen ser ut til å gå inn for tilknytningskrav.
– Svært mange er skuffet over at Ap og Senterpartiet nå går inn for slike krav i den nye
utlendingsloven. Vi er spesielt skuffet over Senterpartiet, som vi har hatt god dialog med helt siden
denne saken kom opp første gang.
– Sp går inn for tilknytningskrav på fire år, ikke fem som Ap-grup pa vil?
– Det er helt latterlig. Jeg tolker deres «kompromissforslag» som et utslag av svært dårlig samvittighet.
– Er en ge ne rell ek te skaps gren se på 21 år en god idé?
– Vel, det vil iallfall ta bort diskrimineringselementet i saken. Det viktigste nå er at SV står oppreist og
argumenterer hardt for sitt syn. Da man i Danmark innførte 24-årsgrense med særskilte tilknytningskrav,
nærmest lo vi her i Norge. Nå ser det ut til at vi får slike regler her også. Det er klart vi er fortvilet, sier
Hansen.
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