Pressemelding 13.7.2009
Per Kristian Skulberg, Sp Østfold:

-Det var Frp som åpnet grensene!
Våren 1997, bare 3 år etter at Norge sa nei til EU, trumfet Frp sammen med Høyre gjennom at
vi skulle gå inn i Schengensamarbeidet. Dette stemte Senterpartiet i mot. Vi ville ikke
oppheve den permanente grensekontrollen vi levde godt med. Men i beste EU-friflyt-stil gikk
Frp med Høyre på å ta bort denne passkontrollen. Siv Jensen og Ulf Lerstein unnlater å
fortelle folk at det var de som innførte et system som gjør at falske pass florerer og at
menneskesmuglingen derfor har fått bedre kår. Erna Solberg burde også gå stille i dørene.
Utfordringene både på Moss Lufthavn Rygge og Gardermoen viser at kontrollen langs
Schengens yttergrense ikke fungerer. Videre i Europa er det bare ”fri flyt” som Frp og Høyre
har sørget for. Den gamle obligatoriske passkontrollen var jo handelshindrende, får vi høre.
Fordi Stortingsflertallet ikke ville høre på advarslene fra Senterpartiet, har politiet på
flyplassene og grenseovergangen nå kun lov til å ta stikkprøver.
Ved å se etter ”mistenkelige” passasjerer ved ankomst har en på Moss Lufthavn Rygge siden
april gjennom stikkprøver oppdaget 93 personer med falsk identitet, noe som så langt har ført
til 27 tilståelsesdommer.
Senterpartiet er lei seg for at grensekontrollen ble svekket av Frp og de andre fri-flyt-partiene.
Farene for narkotikasmugling, illegal innvandring og annen type organisert kriminalitet økte
etter Schengenoppstarten i 2001, slik Senterpartiet fryktet. Nå kan vi ikke gjøre annet enn øke
ressursene til politiet til å gjennomføre de stikkprøvene vi har ”lov til” for å bøte på skadene.
Den største uthulingen av folkets EU-nei skjedde da stortingsflertallet meldte oss inn i
Schengensamarbeidet.
Men det er grunn til å minne folk på hvem vi kan takke for at det har blitt slik. Siv Jensen og
Erna Solberg burde gå særdeles stille i dørene. De burde heller fortelle folk hva de i
virkeligheten gjorde.

