Svar til Ellingsen, Frp 17.8.2009
Grensekryssende kriminalitet
Frp-representanten Ellingsen synes selvsagt at det er ubehagelig å bli minnet om at Frp har
vært og er en del av ”fri-flyt-kameratene”, som med virkning fra 2001 tok fra oss muligheten
til å ha generell passkontroll. Det koster utrolig mye mer, og det er mye vanskeligere å finne
etterlyste kriminelle, når de først har krysset grensa.
I et mottrekk mot meg, når jeg forteller folk at Frp tok fra oss et effektivt middel for å
bekjempe kriminalitet, snakker Ellingsen behendig om noe annet enn kriminalitet, og snakker
heller generelt om Europas innvandingsbevegelser.
Det er fortsatt ikke tvil om, at dersom vi ga politiet mulighet til å bruke generell passkontroll i
de periodene politiet finner det ønskelig, da kunne vi ta mange etterlyste kriminelle, både
norske og utenlandske. I tillegg ville vi få en motvekt til det ryet vi har fått gjennom FNrapporter om at vi er verdens beste land å bo i. Det ryet vil jeg fortsatt at vi skal beholde. Men
en innføring av muligheten for grensekontroll, slik jeg foreslår, ville være et meget effektivt
middel til også å hindre illegal innvandring og minske asylpresset hos oss, slik at vi kan
komme på nivå med andre land det er naturlig å sammenligne seg med.
Jeg mener fortsatt at det er viktig for folk å starte en debatt om dette nå, og den bør vi
politikere lytte til. Når EU-presset kommer med full kraft i kommende stortingsperiode, da
blir det viktig at folk sier klart fra at vi ikke skal gi bort oss mer av vårt nasjonale
handlingsrom enn det vi allerede har gjort. Siden det er Senterpartiet som er EU-garantisten
det går an å stole på, må folk skjønne at jo kraftigere Senterpartiet blir ved valget, jo mindre
nasjonalt handlingsrom blir gitt fra oss.
Per Kristian Skulberg, stortingskandidat SP, Østfold

