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TRONDHEIMSKONFERANSEN 
«Felles kamp 

for arbeid og faglige rettigheter» 
Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 
i regi av LO i Trondheim og omegn 27. – 29. januar 2023. Konferansen samlet 530 
tillitsvalgte fra hele landet. 
 

 

En rettferdig asylpolitikk.  
I Norge lever en gruppe mennesker i en uverdig og uholdbar situasjon. De er 
ureturnerbare asylsøkere som har bodd på mottak årevis, noen over 20 år med livet 
på vent. De får ikke bli, men kan ikke returnere. De har ikke rett til å arbeide, og har 
heller ikke rett til skolegang og utdanning. De får bare helsehjelp hvis situasjonen er 
livstruende, og hvis de flytter ut fra mottaket mister de den lille støtten de har til 
livsopphold.  
Disse menneskene lever et liv i limbo, uten håp om ei framtid for seg selv. 
 
8. januar ble Yemanedagen markert flere steder i landet. Initiativgruppen for 
markering av Yemanedagen 2023 kommer fra organisasjonene Rettferdighet i 
asylpolitikken (RiA), Mennesker i Limbo (MiL), organisasjonen Awa United, 
Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Norge Kristne Råd. 
Arrangementene de forskjellige steder støttes fra ulike parti og organisasjonar, fra 
LO, Norsk Folkehjelp til Kirkens Bymisjon og bispedømmer rundt om i landet. De 
kom med felles krav om et mer humant og rettferdig asylsystem.  
  

• Engangsløsningen må evalueres og utvides. 

• En ny varig løsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere må vedtas 
med 5 års grense og være uavhengig av alder. 

• Til engangsløsningen er utvidet og en ny varig løsning er på plass må 
ureturnerbare få rett til grunnleggende menneskerettigheter. 
 

Trondheimskonferansen mener det må være en grense for hvor lenge mennesker 
kan leve uten rettigheter i Norge, og stiller seg bak kravene fra arrangørene av 
Yemanedagen, om en mer human og rettferdig asylpolitikk. 
 


