
             

Sosionomer i Norden: 

Myndighetene må leve opp til sitt ansvar for flyktningene 
 
Verden står overfor en av de største humanitære katastrofer siden andre verdenskrig. 
Dette krever akutte tiltak, og en innsats som kan gi et godt resultat på lengre sikt. 
 
Sosionomer i alle de nordiske landene slår fast at menn, kvinner og barn som kommer 
til våre land som flyktninger skal sikres en behandling som respekterer deres 
grunnleggende menneskerettigheter. Det er spesielt i slike kritiske situasjoner at vi 
som samfunn må overholde forpliktelsene i de internasjonale konvensjoner som 
beskytter flyktninger og det enkelte mennesket. Det er i en situasjon som denne, at vår 
respekt for de grunnleggende rettigheter blir testet. 
 
Vi sosionomer har en særlig etisk forpliktelse, og vi har kompetansen som er 
avgjørende for mennesker som kommer til Norden for å søke trygghet fra forfølgelse 
og krig. Sosialarbeidere har en omfattende kunnskap om mennesker i krise, og vil bidra 
der det er behov. 
 
I de nordiske landene gjør enkeltpersoner og sivilsamfunnets organisasjoner en 
kjempeinnsats for å hjelpe de familier og barn som nå kommer til våre land, og de er i 
høy grad med på å løse de problemer som flyktningkrisen nå stiller oss overfor. 
Sosionomene hilser denne enorme innsatsen velkommen, og vil selvfølgelig koble vårt 
arbeid til den imponerende innsats som skapes i sivilsamfunnet. 
 
Samtidig vil vi understreke at de offentlige myndighetene har det primære ansvaret for 
innsatsen som skal ytes, og vi oppfordrer kraftig til at de lever opp til det. De nordiske 
sosionomer slår fast at alle flyktninger og asylsøkere har rett til en god omsorg, 
individuell oppfølgning og behandling. Et stort antall flyktninger er barn og unge, og 
mange av dem kommer alene. De skal ha spesiell oppmerksomhet. En god og trygg 
barndom er både en rett som barnet har, og en plikt som staten har etter FNs 
barnekonvensjon. 
 
Myndighetene har ansvaret for å sikre denne innsatsen, og for å tilføre de ressurser 
som skal til for å realisere dette. 
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