Pressemelding 10.7.2009
Skulberg, Sp Østfold:

-Rygge må ikke bli ”asyl-frihavn”
Etter at NRK-Østfold, Fredrikstad blad og Moss Avis har tatt opp saken med tilstrømming av
folk med falske pass til Moss Lufthavn Rygge, innkaller Per Kr. Skulberg til pressekonferanse
på flyplassen kl. 1200 fredag 10.juli.
Han har denne uken hatt samtaler med lederen av Moss Tingrett, sorenskriver Stein
Schjølberg og konstituert politimester Thor Klepper, Østfold politidistrikt om utfordringene.
Fredag formiddag skal Skulberg ha møte med lufthavnpolitiet på Moss Lufthavn Rygge for å
få en orientering om forholdene.
Etter dette møtet vil Skulberg legge fram for pressen bekymring for at Rygge skal få ord på
seg ute i verden for å være en åpen port for asylsøkere og menneskesmuglere.
-Det må ikke skje, sier Skulberg.
- Kommer du med falske papirer, eller lyver om alderen, må du i fengsel, også i Norge.
Han vil fredag framsette krav overfor myndighetene slik at kan unngå at Athen-flyet og
andre fly til Rygge skal bli rene asylruter.
Grunnen til at Skulberg tar dette opp nå, er at det er viktig at mennesker som etter
internasjonal lov har behov for beskyttelse, får denne retten oppfylt, også i Norge.
Derfor må norske borgere være trygge på at vår strenge asylpolitikk og skjerpede krav hele
tiden blir oppfylt. Ellers kan viljen til å oppfylle våre internasjonale forpliktelser bli svekket i
befolkningen. Det er ikke ønskelig, sier Skulberg.
Som kjent er SV, Venstre og KrF uenige i de nye innstrammingene fra Regjeringen (SV
tok dissens) fordi de mener at de er alt for harde.
Senterpartiet mener at tiltakene er helt nødvendige.
På pressekonferansen kommer jeg til å hevde at VI SKAL HA HUMANISME, MEN
IKKE SNILLISME!
Skulberg reagerer på at seniorrådgiver Sylo Taraku i Norsk organisasjon for asylsøkere synes
å bagatellisere problemet med falske reisedokumenter.
–Det skal ikke premieres. Derfor er det selvsagt riktig at politiet gjennomfører fengsling
umiddelbart etter ankomst i slike tilfeller, sier Skulberg.
At mindreårige asylsøkere er i en spesielt sårbar situasjon, er det ikke tvil om.
Skulberg kommer derfor fredag til å anbefale folk å stille opp som hjelpeverge, fordi det er
stor mangel på slike, bl.a. i Moss.
Dersom flere kunne stille opp som aktive hjelpeverger for dem som virkelig har behov for
beskyttelse, ville det fremme integreringen i det norske samfunnet. Det ville også være bra for
oss som har bodd i landet lenge, mener Skulberg
Lykkejegere som ikke har behov for beskyttelse, må returneres umiddelbart etter en raskest
mulig saksbehandling, sier Skulberg. Behandlingskapasiteten for disse sakene må derfor hele
tiden være tilfredsstillende i Østfold som har én lufthavn og to Europaveier inn i landet.

