OSLO SKAL VÆRE EN INKLUDERENDE BY
Resolusjon vedtatt av Oslo Høyres årsmøte 2016
Verden står overfor en helt spesiell flyktningsituasjon. Millioner av mennesker forsøker å komme seg
til Europa, og titusenvis har søkt tilflukt til Norge.
Oslo Høyre mener vi har en plikt til å hjelpe forfulgte mennesker i nød og å gi dem beskyttelse. Samtidig må vi

ta ansvar for å gi dem som kommer hit et best mulig utgangspunkt for å etablere et nytt liv i Norge.
Det aller viktigste målet, er å få flyktningene raskt ut i aktivitet og arbeid. Deltakelse i arbeidsliv og
gode norskkunnskaper er også nøklene til inkludering. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og
mulighet til selvhjulpenhet. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på boligmarkedet. Det
må være en klar forventing om at de som bosetter seg i Oslo og har mulighet til å jobbe, skal i arbeid.
Oslo Høyre mener det er spesielt viktig å styrke kvinners posisjon og yrkesdeltakelse i det norske
samfunnet. Vi bør jobbe for at kvinner ikke skal være økonomisk avhengige av ektemannen eller
velferdsordninger.
Ordninger og systemer alene vil ikke sørge for at flyktningene blir en del av det norske samfunnet.
Oslo Høyre vil være med på å skape en velkomstkultur, hvor frivilligheten og sivilsamfunnet spiller en
større rolle. Alle må bidra til hverdagsintegreringen.
Oslo Høyre vil:
 stille krav til og legge til rette for aktivitet i hele asyl- og flyktningekjeden.
 at integreringen skal starte allerede i mottakene. Norskopplæring må være obligatorisk og
tilgjengelig når man sitter på vent for en bostedskommune.
 involvere ulike samfunnsaktører som lokalt næringsliv, boligbyggere, frivillige organisasjoner
og idretten til å spille på lag med kommunen i integreringsarbeidet.
 arbeide aktivt opp mot lokalt næringsliv for å etablere avtaler om arbeidspraksisplasser i
forbindelse med introduksjonskurset.
 gjøre mer bruk av yrkesrettet norskopplæring og samfunnskunnskapskurs.
 gjøre introduksjonskurset mer fleksibelt, slik at det blir enklere å delta i arbeidslivet
 se nærmere på ordninger hvor introduksjonsstønaden kan følge den enkelte og overføres til
en arbeidsgiver istedenfor introduksjonskurs.
 utvide ordningen med aktivitetsplikt for foreldrene som benytter seg av gratis kjernetid i
barnehage.
 be Regjeringen gjøre det lettere for asylsøkere å arbeide ved å redusere kravene for å få
midlertidig arbeidstillatelse
 styrke UDIs behandlingskapasitet ytterligere for å redusere søkernes ventetid
Oslo er en moderne storby, og har Norges mest mangfoldige befolkning. Det er derfor viktig at byen
gir alle barn best mulig forutsetninger for å lykkes i livet. Spesielt viktig er det å sikre alle gode
språkferdigheter i norsk. Integrering avhenger av tidlig innsats.
70 % av elever med minoritetsspråklig bakgrunn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk til
å følge ordinær undervisning. Barnehage er et viktig tilbud for å sikre at alle barn har gode
språkferdigheter før de begynner på skolen. Oslo Høyre vil at barnehagetilbudet fortsatt skal være et
frivillig tilbud. Samtidig vet vi at det er mange elever som mangler språkferdigheter. Derfor vil Oslo

Høyre innføre ett års obligatorisk kjernetid i barnehagen for barn som havner under kritisk grense
ved språkutviklingstest på 4-års kontrollen.
Kjønnssegregering har ingen plass i det offentlige rom i det norske samfunnet. Religiøst eller kulturelt
begrunnet kjønnsdelt undervisning skal ikke forekomme i norsk skole, uavhengig av om det gjelder
matte eller svømmeopplæring. Kun tungtveiende fagpedagogiske hensyn kan begrunne en eventuell
kjønnsdelt undervisning.
Oslo Høyre vil:







innføre ett års obligatorisk kjernetid i barnehage for barn som havner under kritisk grense
ved språkutviklingstest på 4-årskontrollen.
opprettholde obligatorisk språktest for 4-åringer på helsestasjonen for barn som ikke går i
barnehage.
innføre obligatorisk sommerskole for barn som havner under kritisk grense i norsk før
skolestart.
styrke og utvide kursene «Intensiv norskopplæring for nyankomne elever» og «Bli skoleklar
med godt norsk språk i sekken» i sommerskolen
si nei til kjønnsdelt svømmeundervisning.
dagens praksis om religiøse hodeplagg skal videreføres.

