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En klar smertegrense
10. juli svarer statsråd Bjarne Håkon Hanssen på den felles kritikken av Utlendingsnemnda fra 13
organisasjoner.
(Først publisert: 18.07.06 Oppdatert: 17.07.06 kl. 18:52 )
Vi hadde rettet fokus mot rollen til de nemndmedlemmer organisasjonene har foreslått - dels at de får
delta i et svært begrenset antall saker og tidvis gitt svært problematiske arbeidsbetingelser. Hanssen
indikerer at han oppfattet vår kritikk som politisk. Vi er uenige.
Når torturofre fra totalitære regimer eller alvorlig syke barn fra land med dårlig helsetilbud regelmessig
avslås i forenklet behandling, og når nemndmedlemmer gjennom flere år har påpekt manglende tid til å
sette seg inn i sakene, handler det om grunnleggende rettssikkerhet, ikke politikk.
Misvisende.
Hanssen skriver at man ikke kan si om det er mye eller lite at bare hver femte asylsak behandles i et
nemndmøte, ettersom "hverken jeg eller lederne i organisasjonene kjenner disse sakene". Dette er meget
misvisende. I tillegg til at de fleste av de 13 organisasjonene kommer i kontakt med enkeltsaker i sin
virksomhet, har flere av dem rettshjelpsvirksomhet som hovedarbeidsområde. Det er disse erfaringene
som utgjør en stor del av grunnlaget for vår sterke kritikk.
Hanssen viser til enkelte tiltak som skal bedre situasjonen, nemlig "økt offentlighet rundt
landinformasjon, årlige praksisrapporter, offentlige tilgjengelig praksisbase og kildehenvisninger i
vedtak". Disse går ikke ut over den forrige regjeringens initiativ, og berører i liten grad vår konkrete
kritikk. Dette skaper tvil om Soria Moria-erklæringens målsetting om å "gjennomføre en evaluering av
ordningen med en utlendingsnemnd for å sikre større åpenhet i behandlingen av klagesaker" har et
konkret innhold som avviker fra den tidligere regjeringens politikk.
Det var positivt at statsråden inviterte til en åpen høring om Utlendingsnemnda i februar. Vi forstår ham
nå slik at Regjeringen ikke har tenkt seg en mer gjennomgående evaluering. Vi håper dette er feil.
Kritikken av Utlendingsnemnda må tas som indikasjon på at nemnda har et alvorlig legitimitetsproblem.
Organisasjonene har fremhevet at vi ønsker å videreføre vår deltagelse i nemnda, men vi har like sterkt
fremhevet at det finnes en smertegrense hvor vår deltagelse ikke lenger er forenlig med våre
organisasjoners mandat.
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