Arbeid til alle.
Ikke returnerbare asylsøkere er et faktum Norge må forholde
seg til.

Noen er statsløse, og andre er i praksis ureturnerbare på grunn
av de politiske forholdene i landet eller manglende
utleveringsavtaler. Mange får ikke orden på papirene sine.
Andre er gamle og syke etter mange år under kummerlige
forhold som flyktninger, og kanskje avhengig av medisinering
som ikke finnes i hjemlandet.

Kristne Arbeidere mener at ureturnerbare asylsøkere skal ha
rett til arbeid og helsehjelp den tida de er i Norge.

Kristne Arbeidere har stor respekt for Arne Vistes engasjement
- og hans uttalte ønske om å hjelpe dem som ikke har noe å
skjule og ønsker å leve hederlige liv!

Arbeiderpartiet bør med sin verdiplattform vise den samme
respekten og sørge for en god løsning.

Hent barna hjem
Mellom 30 og 40 barn som er norske eller har tilknytning til
Norge sitter fast i interneringsleirer i Syria, under grusomme
forhold. Norske myndigheter må få dem hjem så fort som mulig.

Al-Hol flyktningleiren nordøst i Syria huser rundt 70000
mennesker, rundt to tredeler av dem barn.
De fleste som oppholder seg i leiren er fra Syria og Irak. Dette
er mennesker som har mistet alt på grunn av de brutale
væpnete konfliktene som har herjet i disse landene i mange år.
I en adskilt del av leiren anholdes det rundt 11000 kvinner og
barn fra mange andre land, inkludert Norge. Kvinnene er
mistenkt for å ha reist til regionen for å slutte seg til den
væpnete gruppen som kaller seg selv Den islamske stat (ISIL).
Barna er født i Syria eller Irak.

Barna lever under forferdelige kår
De utenlandske kvinnene og deres barn i al-Hol leiren lever
under spesielt vanskelige kår. Sult og sykdommer er svært
utbredt, og mistanken om å være "ISIL-familier" kan være
livsfarlig. Norske myndigheter anslår at mellom 30 og 40 av
barna i al-Hol leiren er "norske eller med tilknytning til Norge".
FNs barnekonvensjon og andre bestemmelser pålegger Norge
å gjøre alt som er mulig for sikre barnas trygghet og rettigheter,
på den måten som best ivaretar barnas beste. Men det kan
virke som at den norske regjeringen er mer opptatt av å hindre
at barnas mødre kommer hjem til Norge enn å redde barnas liv.
Dette til tross for at både representanter for FN og for alle de
største humanitære og menneskerettighetsorganisasjoner har
oppfordret alle land å ta seg av sine borgere, og spesielt barna,
som sitter fast i Syria.

Kristne Arbeidere ber om at norske myndigheter legger
forholdene til rette for at:
•

De norske barn som sitter fast i al-Hol og andre leire i
Syria må hentes hjem til Norge så raskt som mulig.

•

For å unngå at barna utsettes for ytterligere traumer må
deres mødre hentes hjem sammen med dem; vurderingen
om det er best for barnet å bli skilt fra moren sin må det

norske barnevernet ta, etter regulær saksbehandling her i
Norge.
•

Hvis noen av de som hentes hjem mistenkes for å ha
deltatt i krigsforbrytelser eller terrorhandlinger, bør de
stilles for retten i Norge.

AAP
Regjeringens kutt i arbeidsavklaringspengene tar
verdigheten fra unge mennesker
Vedtatt på Kristne Arbeideres landsmøte 2019

I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen Solberg å
redusere minsteytelsen i AAP for mottakere under 25 år fra
198.000 til 130.000 kroner. I tillegg vil de avvikle ung uførtillegget til alle nye mottakere. Samlet skal dette gi en
innsparing på 119 millioner kroner i 2020, som regjeringen
heller vil bruke på å styrke NAVs oppfølging av unge mottakere
av AAP.
Kristne Arbeidere er enige i behovet for en enda sterkere
innsats særlig for å få unge mennesker inn igjen i arbeid og
utdanning. Vi skal tro på enkeltmennesket, og hva hver og en
kan få til i støttende omgivelser. Imidlertid mener vi det vil virke
mot sin hensikt å finansiere dette med å kutte i ordninger som
har som formål sikre økonomisk trygghet og selvstendighet for
den samme gruppen mennesker.
Vi tar avstand fra regjeringens tilnærming til velferden, der det
gjennomgående stramme inn i ordninger som sikrer utsatte
grupper en viss økonomisk selvstendighet og selvråderett. Noe
av velferdsstatens grunnidé er alle borgeres rett til verdighet og
frihet fra økonomisk tvang. Denne ideen går regjeringen på
akkord med gjennom sin politikk. Når vi holder dette opp mot

regjeringens motsatte tilnærming overfor landets rikeste og
mest ressurssterke, avtegner det seg en systematisk politikk i
pakt med det såkalte Matteus-prinsippet, et sosiologisk prinsipp,
i sin tid formulert av sosiologen Robert K. Merton. Prinsippet er
inspirert av et vers i Matteus evangeliet – «Den som har, han
skal få. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han tror
han har».
Dette skjer samtidig som regjeringen gir milliarder i årlige
skattekutt til dem som har mest fra før. En slik prioritering viser
at den sittende regjeringen står fjernt fra den
medmenneskelighet og verdighet som utgjør grunn
kjennetegner det norske samfunnet.
Mennesker som har lite skal piskes til atferdsendringer gjennom
kutt og innstramminger, mens de som har mye skal motiveres
av å få enda mer i form av skattekutt og andre subsidier. Dette
er en ren skjær forskjellsbehandling til fordel for de sterkeste.
Og resultatet er økende forskjeller.

Trosfrihet for alle!
Kristne Arbeidere opplever at respekten for tros- og
livssynsfrihet er under angrep både nasjonalt og
internasjonalt og vi oppfordrer alle til å kjempe for at
paragraf 18 i FNs menneskerettighetserklæring, gjøres reell
for alle verdens borgere.
Vedtatt på Kristne Arbeideres landsmøte 2019
Paragraf 18 i FNs menneskerettighetserklæring:
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til
enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å
gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning,
utøvelse, tilbedelse og ritualer.»
I dag lever over 80% av verdens befolkning i land der de
risikerer store begrensninger og/eller forfølgelse på muligheten
til å fritt utøve sin tro.
Diskriminering og forfølgelse på grunn av tro truer millioner av
menneskers rett til liv, rettssikkerhet, forsamlingsfrihet,
organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, minoriteters rettigheter og
tilgang til flere økonomiske og sosiale rettigheter.
Trosfrihet henger tett sammen med andre menneskerettigheter.
Å jobbe for å styrke disse rettighetene vil samtidig også kunne
ha positiv effekt på tros- og livssynsfrihet.

Som kristne og sosialdemokrater har vi et ansvar å stå opp for
urett som begås mot andre, både kristne og de som har en
annen tro.
Vi er kalt til å elske vår neste, uansett tro eller livssyn, og
reagere mot urettferdighet og overgrep uansett hvem som
rammes. Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Derfor vil
Kristne Arbeidere arbeide for alles rett til trosfrihet.
Kristne Arbeidere vil bidra til å arbeide for en bredt anlagt
holdningsskapende arbeid som fremmer fredelig sameksistens
og toleranse mellom ulike grupper her i landet.

Satsningsområder Kristne Arbeidere 2020 – 2021

Verving
I perioden skal vi spesielt arbeide med verving i det personlige
møtet og ved bruk av sosiale medier. De tre følgende punktene
er oppfordringer til kretsene: være aktive på fylkesarenaen,
være aktive i valgkampen lokalt og synliggjøre KA i egen
menighet.

Utvikling av organisasjonen lokalt
Sentralstyret støtter lokal utvikling gjennom opplæring av
tillitsvalgte og råd og veiledning.

Bidra til utviklingen av Sosialdemokratisk forum for tro og
solidaritet
Sentralstyret skal fortsette arbeidet med å bidra til utvikling av
Sosialdemokratisk forum for tro og solidaritet.

Samråd
Sentralstyret skal fortsette å legge til rette for samråd mellom
politiske og religiøse ledere, samt utvikle bruken av samråd i
organisasjonen.

