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Innledning

Dette heftet inneholder fire innledninger om norsk asylpolitikk. De er skrevet slik at du kan bruke 
det til å holde studiesirkler eller til å lage dine egne innledninger om temaet, som du kan  holde i 
ditt lokallag, på skoler eller andre steder. 

Den første innledningen er en generell introduksjon til norsk flyktningpolitikk. Den handler om 
asylprosessen og « asylinstituttet», altså hvordan norske utlendingsmyndigheter fungerer, og det 



internasjonale grunnlaget for asyl som vi finner i forskjellige FN-konvensjoner.

Den andre innledningen heter «Festning Europa» og handler om veien til Norge. Den tar for seg den 
lange og ofte livsfarlige reisen til flyktninger før de kommer til Norge, og viser hvor hasardiøs 
denne kan være for barn. Sammen med innledningen anbefales en veldig fin kortfilm om barn som 
flykter.

Hovedinnledningen handler om mindreårige asylsøkere, det vil si alle barn under 18 år, og hvordan 
de blir behandlet i det norske systemet. Barn i asylpolitikken har vært et stort tema i det siste og vi 
kommer derfor til å se litt på hva som har skjedd i den senere tid og hvordan barn har vært en 
kasteball i norsk flyktningpolitikk. Det er selvfølgelig ingen politikere som vil si at de synes barn 
bør lide. Men hva skjer i praksis?

Den siste innledningen handler om veien fremover. Det er ikke tvil om at det er mange store 
utfordringer, men hva er de, hva er viktigst og hvordan vi best kan jobbe for å endre norsk 
flyktningpolitikk. Det er også viktig å se hva som skjer og har skjedd for å unngå gjøre samme feil, 
eller følge de som går foran med bedre eksempler.

Definisjoner 

Det vies mye plass til debatter om asyl- og innvandringspolitikk i media. I debatten finnes det en 
rekke ord og begreper som ikke er selvforklarende. Derfor begynner innledningen med en liten 
ordliste med definisjoner av viktige ord. Les og lær det nå eller bruk det til å slå opp ord du ikke 
skjønner underveis.

Asyl: Asyl er et fristed for personer med behov for vern mot forfølgelse på grunn av rase, religion, 
nasjonalitet, medlemskap i en spesiell gruppe eller politisk oppfatning. Etter verdenserklæringen om 
menneskerettighetene fra 1948, (artikkel 14.1), har alle som blir forfulgt rett til å søke og å ta i mot 



asyl i et annet land. Etter den norske utlendingsloven har den som fyller vilkårene for FNs 
flyktningkonvensjon anno 1951, rett til asyl i Norge. 

Asylsøker: Dette er en person som på egen hånd ber styresmaktene om beskyttelse og om å bli 
godkjent som flyktning. Personen må også selv ta seg frem til det landet hvor han eller hun vil søke 
asyl. Personen er asylsøker inntil søknaden er endelig avgjort.

Flyktning:  I juridisk forstand omfatter begrepet flyktning de som er overføringsflyktninger og 
asylsøkere som har fått innvilget asyl. De som søker om asyl blir ikke flyktninger før de eventuelt 
får asyl i et land. Å få asyl er en annen type oppholdstillatelse enn opphold på humanitært grunnlag, 
og innebærer flere rettigheter.

Overføringsflyktning/Kvoteflyktning: Dette er flyktninger som får komme til Norge gjennom et 
organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som 
plukker ut kvoteflyktninger fra leirer over hele verden. Stortinget fastsetter hvert år en kvote på 
hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. Disse regnes allerede som flyktninger og slipper å gå 
gjennom den vanlige asylprosessen for å få opphold. I 2004 ble antall kvoteflyktninger Norge tok 
imot redusert fra FNs anbefaling på 1500 til 750 pr. år. Med den rødgrønne regjeringen er tallet på 
vei opp igjen. Dessverre blir det bare tatt inn 1200 i 2007, med sikte på 1500 til neste år. Det finnes 
ingen god forklaring på hvorfor vi ikke tar inn 1500 allerede i år.
 
Opphold på humanitært grunnlag: Dette er en type opphold asylsøkere som ikke fyller kravene 
til vanlig asyl kan få. Vanlige grunner til å få opphold på humanitært grunnlag kan være en 
flyktninglignende bakgrunn som gjør det farlig å bli returnert, eller det kan være andre sterke 
menneskelige hensyn som blir tillagt vekt. Det kan også være at søkeren har særskilt tilknytning til 
Norge etter for eksempel å ha bodd og jobbet i Norge i mange år. 

Familiegjenforening:  Et typisk rasistisk utsagn man stadig vekk får høre mot at vi skal slippe inn 
flere mørkhudede flyktninger er at: ”så fort de har fått opphold følger resten av storfamilien 
inkludert 40 fettere og kusiner etter på familiegjenforening”. For å svare på det er det greit å vite at 
kun følgende har rett på familiegjenforening i Norge, og det med mange tilleggsvilkår: Barn under 
18 år med foreldre som allerede bor i Norge (herboende foreldre), foreldre til barn under 18 år som 
bor i Norge og ektefelle og samboere, her med et krav om at samboerskapet har hatt en varighet på 
minimum 2 år. I enkelte tilfeller vil man kunne få familiegjenforening med foreldreløse helsøsken 
under 18 år som ikke har andre omsorgspersoner, personen i Norge må være over 18 år og må 
vurderes av barnevernet. Man kan også i enkelte tilfeller bli gjenforent med foreldre over 67 år som 
ikke har andre omsorgspersoner i hjemlandet eller bostedslandet.

Innvandrer: En innvandrer er en person som er født i utlandet, fast bosatt i Norge, og som har 
foreldre som begge er født i utlandet. Begrepet innvandrer blir ofte benyttet som et fellesbegrep for 
personer med utenlandsk bakgrunn som er varig bosatte i Norge. Etter hvert har vi fått begreper 
som andregenerasjonsinnvandrer.  Det blir særlig problematisk i forhold til 
tredjegenerasjonsinnvandrere, som har foreldre som er født i Norge. Til sammenligning så er for 
eksempel kronprins Haakon tredjegenerasjonsinnvandrer. Begrepet er altså ofte upresist.

Norsk flyktningpolitikk 

Asylprosessen

I denne delen går vi punkt for punkt og kronologisk gjennom hva som skjer med asylsøkere fra og 



med den første dagen de kommer til Norge. De må gjennom et helt system for å få saken sin 
behandlet. Dette er viktig å kunne for å forstå hvor lang tid en behandling faktisk kan ta, og for å 
skjønne i hvilken del av behandlingen en asylsak er. Vet man det er det lettere å finne ut hva man 
kan gjøre og hvordan man skal ta tak i saken.

Asylsøknad: Det første som skjer når man ankommer landet er at man søker om  asyl på nærmeste 
politistasjon. Asylsøkeren vil da fylle ut et registreringsskjema og bli sendt til transittmottak. Hun 
vil også få valgt seg en advokat eller få tildelt en fra UDI. Dette er bare begynnelsen på en ofte 
veldig lang ventetid. Det heter seg at det kun skal være snakk om noen dager fra man registrerer sin 
asylsøknad til man blir innkalt til intervju. I praksis vil det gå uker før man kommer i gang med 
asylsøknaden og kan flyttes til et ordinært asylmottak.

Asylintervjuet: Utledningsdirektoratet (UDI) har ansvar for å foreta asylintervjuene. Asylsøkeren 
skriver først en redegjørelse for hvorfor hun søker om beskyttelse i Norge for. Dette kalles vanligvis 
for politiintervju siden det er Politiets Utlendingsenhet som foretar et kortfattet intervju som blir en 
redegjørelse når de registrerer asylsøknaden. Deretter blir hun innkalt til intervju med UDI. Dette 
skal i utgangspunktet foregå relativt raskt etter ankomst til Norge. Det blir skrevet en egenforklaring 
og asylrapport under intervjuet og denne er grunnlaget for vurderingen av om asylsøkeren 
tilfredsstiller kravet om å få beskyttelse i Norge. Advokaten er ikke med på intervjuet, men får 
tilsendt rapporten og har da sammen med søker muligheten til å komme med eventuelle rettelser. 
Mindreårige asylsøkere får oppnevnt en hjelpeverge som får bli med på asylintervjuet og som i 
ettertid kan komme med bemerkninger og klager på vegne av asylsøkeren. Noen kan få rett på 
midlertidig arbeidstillatelse. Asylintervjuet er avgjørende for om UDI og eventuelt UNE senere vil 
finne asylsøkeren troverdig eller ikke. Etter asylintervjuet blir asylsøkeren vanligvis plassert på et 
av mottakene i Norge. De har ingen medbestemmelse i hvor de blir plassert og vet ikke om de 
kommer til å havne i Troms, Lom eller Oslo.

Vedtak fra UDI:
Etter å ha ventet på mottak i omtrent 3 måneder (det vil si at UDI har en målsetning om at de skal 
være ferdige med saken i løpet av 3 mnd, i virkeligheten tar det i mange tilfeller vesentlig lenger 
tid) vil asylsøkeren motta svar fra UDI. Det er da 2 svarmuligheter: 

1: Den første er at søknaden blir innvilget, enten i form av status som flyktning eller i form av 
opphold på humanitært grunnlag eller annet grunnlag. Det er da bare å vente på bosetting i 
kommune. Siden kommunene ikke tar i mot mange nok, tar dette i overkant av et halvt år.

2: Hvis UDI mener at man ikke oppfyller noen av de tre kriteriene for opphold eller midlertidig 
opphold, så får flyktningen avslag. UDI har da vurdert saken slik at søkeren verken oppfyller 
kriteriene for å få flyktningstatus, beskyttelse eller opphold humanitært grunnlag. De som har fått 
avslag kan enten følge vedtaket og reise ut av landet eller klage vedtaket til Utlendingsnemnda 
(UNE). De aller fleste klager. 



Klage til UNE: Hvis flyktningen har fått avslag fra UDI, vil advokaten motta avslaget sammen 
med en faks fra politiet som samtidig angir en klagefrist og utreisefrist. Advokaten vil da innkalle 
asylsøkeren enten til et møte, ofte over telefon, for å gjennomgå avslaget og lage en klage på 
vedtaket til UNE. Advokaten vil da samtidig begjære utsatt iverksettelse, det vil si at advokaten 
søker om at asylsøkeren får bli i landet inntil klagen er avgjort. UDI tar stilling til spørsmålet om 
utsatt iverksettelse, og i de fleste sakene får asylsøkeren utsatt iverksettelse, så sant det ikke er 
opplagt at klagen vil få avslag hos UNE. 

Behandling i UNE: Saken kan behandles på 4 forskjellige måter i UNE. 

1: Saker hvor det er stor tvil og som regnes som prinsipielle for asylpolitikken kan behandles i 
stornemnd. Et vedtak i stornemnda vil være viktig for vedtak i lignende saker.

2:  Saker som regnes som vesentlige tvilstilfeller kan behandles i et nemndmøte. I nemndmøtene 
deltar en av UNEs fast ansatte nemndledere og to legmedlemmer. Det ene legmedlemmet er 
foreslått av en humanitær organisasjon. Det andre nemndmedlemmet er foreslått av enten 
Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet eller Juristforbundet. I asylsaker 
som behandles i et nemndmøte skal klageren som hovedregel is anledning til å møte sammen med 
sin advokat, men det skjer kun i ca. halvparten av tilfellene

3: I saker som UNE mener at ikke inneholde vesentlig tvil kan nemndleder ta en avgjørelse alene 
etter at saken har blitt forberedt av sekretariatet.

4: Den siste bolken med saker, for det meste de som UNE regner som grunnløse, avgjøres av 
sekretariatet alene.

I perioden 01.01.07 - 30.11.07 behandlet UNE 10644 saker. 4 (0,04%) av disse ble behandlet i 
stornemnd, 393 (3,7%) ble behandlet i nemndmøte med personlig fremmøte, 359 (3,4%) i 
nemndmøte uten personlig fremmøte og 6082 (57,1%) av nemndleder alene etter forberedelse i 
sekretariatet. 3086 (29%) saker ble behandlet kun av sekretariatet.

Vedtak fra UNE: Etter at nemnda fattet vedtak, vil advokaten få tilsendt vedtaket fra nemnda. Det 
er da de samme mulighetene for svar som hos UDI, dvs. man kan enten få asyl, opphold humanitært 
grunnlag eller avslag. Ved innvilgelse av enten av asyl eller opphold på humanitært grunnlag vil det 
samme skje som etter innvilgelse fra UDI. Søkeren vil få oppholdstillatelse og bli bosatt. Ved avslag 
fra nemnda vil asylsøkeren få en utreisefrist, og hun er pålagt å ta kontakt med politiet for å 
arrangere sin utreise innen denne datoen, Hvis det ikke gjøres kan politiet pågripe vedkommende å 



foreta en tvungen utsendelse. 

Rettssak: Etter et negativt avslag fra UNE finnes det en siste mulighet for å få prøvd saken sin på 
nytt, og det er å stevne staten ved Utlendingsnemnda for retten. Rettssaken handler da om 
gyldigheten av vedtaket. Det er en veldig liten andel saker som vinner frem i rettssystemet, men i de 
tilfellene de gjør det må UNE behandle saken på nytt og følge det dommeren i rettssaken har sagt 
om deres vurdering.

Omgjøringsbegjæringer: Hvis man har fått avslag i UNE men fortsatt befinner seg i landet og noe 
nytt fremkommer i saken så kan man sende inn en omgjøringsbegjæring. En omgjøringsbegjæring 
er en oppfordring til UNE om å forandre vedtaket de har fattet fordi det har skjedd endringer i 
saken; som at situasjonen i hjemlandet har forandret seg, man har konvertert, man har fått økt 
tilknytning til riket eller andre relevante opplysninger. Man kan ikke skrive en omgjøringsbegjæring 
til UNE på bakgrunn av noe de allerede har behandlet.

Sivilombudsmannen: Saksbehandlingsfeil gjort av UNE kan klages inn for Stortingets 
sivilombudsmann og sivilombudsmannen vil avgjøre hvorvidt UNE har begått saksbehandlingsfeil 
eller ikke. De fleste innsigelser Sivilombudsmannen har hatt på UNE har vært saksbehandlingstider.

Festning Europa

Flukten
Før de kommer til Norge foretar de fleste flyktninger en veldig lang reise. Den foregår i mange 
tilfeller til fots, som blindpassasjerer på forskjellige kjøretøy eller stappet inn som kveg i overfulle 
båter eller lastebiler. Denne innledningen handler om folk som har lyst til å flytte på seg og krysse 
Europas grenser. Noen av dem er asylsøkere, noen ikke, noen har papirene i orden, mange ikke. 
Men de er alle likefullt mennesker.

Etter at Schengensystemet ble innført er det blitt mye vanskeligere å komme inn i Europa. Schengen 
er systemet som gjør at det ikke er passkontroller mellom medlemslandene. Det gjør det lettere for 
oss å reise innad i Europa, men enda vanskeligere for andre å komme inn. Det er blitt mye 
vanskeligere (for ikke å si umulig) å få visum og det er blitt mye vanskeligere å komme seg inn i 
Europa uten visum. Man kan nå ikke engang mellomlande på en Europeisk flyplass uten å ha de 
rette papirene i orden. Og da blir alternativet for stadig flere at de må krysse det vi kaller for 
«Festning Europa». En festning som består både av lover, kontroller og fysiske byggverk, og som er 
designet til å holde fattige, ikke-vestlige mennesker som ikke har råd til å kjøpe seg verken «riktig» 
pass eller skaffe visum på andre måter ute av Europa. Dette er også en festning som krever livet av 
stadig flere flyktninger hvert år. Denne festningen er sterkest ved Gibraltarstredet mellom Spania og 
Marokko, som utgjør grensen mellom Europa og Afrika.

I båt over Gibraltar

Hvis du ikke har visum vil enhver ferge eller flybillett være verdiløs og da er alternativet å krysse 
Gibraltar i små smuglerbåter. Jo vanskeligere det blir å ta seg inn i Europa på lovlig vis, jo bedre 



marked får menneskesmuglerne. Og jo høyere kontrollen og farene er, jo mer går prisene opp…

Gibraltarstredet

Ceuta og Melilla er to spanske enklaver på Marokkansk jord. Dvs at disse to områdene av ulike 
historiske årsaker har blitt spansk territorium og at de derfor idag er en del av Schengen. I praksis 
utgjør disse to enklavene Europas yttergrense mot Afrika.

Gibraltarstredet er bare 15 km på det smaleste og man kan se Europa fra Marokko. Når man står 
ved stredet og kanskje har reist et helt år for å komme seg hit, (kanskje gjennom ørkenen fra et av 
landene sør for Sahara) kan det se ut som man er så godt som fremme. Men det som er vanskeligere 
å se er at Gibraltarstredet er en flaskehals inn til Middelhavet med ekstreme strøm- og vindforhold. 
Det er den mest trafikkerte havstrekningen i verden. Alle lasteskip som skal til alle Europeiske 
middelhavshavner må passere her. Det vil si at det passerer totalt 50 000 skip forbi her i året ( så 
kan du dele på 365 og tenke deg hvor kraftig trafikken er). Det betyr at ethvert forsøk på å legge ut 
her i en liten, åpen trebåt, uten livredningsutstyr, uten lys og uten nødpeileutstyr vil innebære 
livsfare. Dette er likevel det eneste alternativet for flyktningene. For en slik liten tur må man betale 
tilsvarende 16 000 norske kroner, selv om det går billige ferger frem og tilbake over stredet hele 
tiden, for de som har papirene i orden vel og merke. Det koster 240 kr. Båtene går en gang i timen 
hele dagen og en overfart tar ca 40 min.

Politikontroll ved fergen

Siden Ceuta er en del av Spania og dermed av Schengen skulle man tro at en overfart hit skulle 
være det samme som å ta hurtigbåten fra f.eks. Stavanger til Bergen. Men sånn er det ikke. 
Sikkerhetsprosedyrene for passasjerer er omtrent som på en flyplass med gjennomlysning av 
bagasje, sjekk av pass og papirer og passering av metalldetektor.

Stranden i Tarifa

Tarifa er en by på spanskekysten. For mange av de som ikke kan ta ferga, ender turen her. Mange 
forulykkede immigranter har blitt skylt i land her og Tarifa har et eget minnesmerke på kirkegården 
for «Immigranter som har dødd i havet ved Gibraltar». Ingen vet nøyaktig hvor mange der er som 
dør her vært år. Det føres ingen passasjerlister og immigranter blir sjelden eller aldri etterlyst fordi 
de pårørende ikke vet hvor de er. Organisasjonen for Marokkanske immigranter i Spania anslår at ca 
4000 har dødd her de siste fem årene. De som overlever ender ofte også her. Dersom de oppdages 
av det spanske polititet interneres de i et asylfengsel i nærheten.

Økt Kontroll

Antallet som prøver å ta seg inn i Europa via Gibraltarstredet har gått kraftig ned. I 2001 ble SIVE 
(Systeme integral de surveillance exterieur) innført. Dette er et opplegg for systematisk overvåking 
av farvannet med bl.a varmesensitive kameraer. På det meste forsøkte ca 300 å ta seg over hver 
eneste dag. I 2003 var tallet sunket til ca 200 totalt. Men samtidig med økt kontroll ble også 
faremomentene større. Smuglerne måtte velge lengre og mer farefulle ruter og prisene gikk opp. 
Dermed har mange begynt å velge andre men farligere mål, som f.eks. Knariøyene.

Ceuta

Ceuta er en 19 km² enklave på marokkansk jord som har vært spansk siden 1580. Den er omgitt av 
et festningsverk som av mange blir kalt «Skammen mur». Denne muren er 8 km lang, den er 6 



meter høy. Den har doble piggtrådgjerder, mellom gjerdene er det sensorer som registrer skritt. 
Muren overvåkes av lyskastere og patruljeres av politi på begge sider. Klarer folk først å komme 
seg inn i Schengen område har de rett til å søke asyl.

I år 2000 søkte 10 000 afrikanere om asyl på Ceuta. Året etter ble gjerdene oppgradert og i 2001 
kom bare 2290 afrikanere seg inn i Ceuta for å søke om asyl. Men begge disse årene ble over 40 
000 mennesker avvist på grensene ved forsøk på passering. Noen prøver å klatre over, noen prøver 
å grave seg under, noen klipper hull og noen prøver å svømme rundt grensa (grensegjerdet ender i 
havet). Ethvert forsøk på å ta seg inn i Ceuta ulovlig er et brudd på spansk immigrasjonslov og 
medfører direkte retur evt. også fengsling. 

Det har medført et marked for menneskesmuglere. Reglene er ganske sære. Hvis du blir tatt i å lage 
et hull i gjerdet kan du fengsles, men ikke dersom du «tilfeldigvis benytter» et hull som du har 
betalt andre for å lage. Prislista for 2006 var: Hull 4000 kr, tunnel 4800 kr, flåte rundt grensa 6400 
kr.

Stiger over grensene sept/okt 2005

Den 29. september stormet 600 mennesker gjerdene med hjemmelagde stiger i en organisert aksjon. 
200 kom seg over. En av de som deltok ble intervjuet av BBC og uttalte følgende: «Hver gruppe 
med fire personer hadde to stiger, vi støttet dem opp mot det første gjerdet og hoppet, så puttet vi 
den andre mot det neste gjerdet og hoppet igjen. Piggtråden kuttet meg opp og det var svært 
smertefullt, men jeg brydde meg ikke om det, jeg hadde prøvd å komme over så mange ganger før 
og denne gangen ville jeg klare det.» Det var flere tilsvarende opprør både ved Ceuta og Melilla. 
Flyktningene hadde gjort noe flyktninger svært sjelden får anledning til å gjøre; de hadde organisert 
seg og klarte å ta seg over Europas mest fancy sikkerhetsgjerde.

Men det kostet. 50 kom på sykehus med brudd og kuttskader. 1 blødde ihjel etter å ha kuttet 
halspulsåren på piggtråden. 1 ble trampet ihjel og minst 4 ble drept av kuler fra grensepolitiet

Hvorfor?

Hvorfor gjorde de dette? På dette tidspunktet var mellom 500 og 800 mennesker samlet i skogen 
ved Bel Younes like utenfor grensegjerdene på marokkansk side. De levde under elendige forhold, 
under kvister og plastduker og uten tilgang på rennende vann. Mange av dem hadde ventet der i opp 
til et år uten å klare å komme seg videre. De fleste hadde reist fra Afrika sør for Sahara og sett 
venner bukke under underveis. Frustrasjonen ved å være så nær målet og likevel så langt unna var 
enorm. I ettertid har EU lagt økt press på Marokko for å hindre at lignende ting skjer igjen. Det 
betyr at marokkanske myndigheter, som i mange andre sammenhenger kritiseres for sin holdning til 
menneskerettigheter, får oppgaven med å vokte Europas murer. Dette har de bl.a. gjort ved å nekte å 
la immigrantene samle seg, og oppløse ethvert tilløp til provisorisk flyktningleire med hunder og 
batonger.

Utkastelse og retur

Hva skjer med de som kommer seg over (og inn i Ceuta)? Noen ytterst få får asyl. Noen blir 
returnert. Men Spania mangler returavtaler med en rekke afrikanske land. Så veldig mange som 
først har kommet seg inn på spansk territorium kan ikke returneres. De får en utkastelsesordre og er 
dermed fri til å ta fergen over til fastlandet og leve som papirløs i Europa. Det vil si fri, 
rettighetsløse og illegale.

Deilige, billige tomater

Har du noengang lurt på hvorfor det er mulig å kjøpe deilige, billige tomater midt på vinteren? De 
siste årene har syd Spania utviklet en stor industri med vinterdrevne frukt og grønnsaksplantasjer. 
Denne industriutviklingen har blitt mulig bl.a. gjennom tilgang på billig arbeidskraft. Mange av de 
papirløse har hatt arbeid her. De har ingen tariffavtaler og ingen rettigheter. Ofte har arbeiderne 
jobbet inntil 14 timer om dagen for en dagslønn på 240 kroner, mange har bodd under plasten 
sammen med grønnsakene.



Fences can't stop the wind

Det kommer ikke lenger så mange mennesker til Ceuta og Gibraltar. Økt kontroll og høyere gjerder 
har gjort at stadig færre prøver å ta seg inn i Europa denne veien, men som de lokale spanjolene 
sier: Fences can’t stop the wind. Når du setter opp en levegg slutter det ikke å blåse, det bare 
fortsetter å blåse et annet sted.

Kanariøyene

I løpet av 2006 kom det rekordmange mennesker i båt til Kanariøyene. Mange ble dratt i land midt 
mellom solbadende turister og media kastet seg over saken. Båter fra Afrika til Kanariøyene legger 
hovedsaklig ut fra to steder. Det er pateras (små åpne trebåter av samme type som benyttes ved 
Gibraltarstredet) som legger ut fra kysten av Marokko eller Vest- Sahara og disse treffer som regel 
Fuerteventura fordi det er kortest hit (vis på kartet). Også er det større trebåter Cayucos som legger 
ut fra kysten av Senegal og Mauritania som treffer hovedsaklig mot Tenerife.

Fyret på Fuerteventura

Da den aller første båten ankom Fuerteventura i 1994 ble de mottatt som helter. De var to personer 
som hadde klart å krysse Atlanterhavet og reise de 90 km til Fuerteventura i en åpen trebåt. Etter 
den første båten kom det jevne små drypp med fler. Det var i starten lokale fiskere «grenseloser» 
som bragte folk med seg til Kanariøyene, slapp dem av om natten og returnerte. Disse var båtvente 
og kjente farvannene godt. Fra slutten av nittitallet gikk båttrafikken over i en ny fase. Økt fokus på 
kontroll hadde gjort det for farlig for fiskerne å bruke båten sine. Stadig flere ønsket å ta seg over 
pga. vanskelighetene som oppstod med andre reiseruter og det åpnet seg et marked for 
menneskesmuglere. Mange av de som nå kom hadde allerede reist langt, mange hadde overlevd i 
ukevis i ørkenen på vann og tørt brød mens de ventet på en ledig båt. De var utmattet allerede før 
reisen. Menneskesmuglerene satte sammen trebåter med elendig kvalitet, ga en av passasjerne et 
kompass i hånda og ba dem styre 340 grader nord til de så fyrlyset på Fuerteventura.

Klippene på Fuerteventura

Men hvis du styrer mot lyset på Fuerteventura kommer du hit… Fuerteventura er en lavaøy. Og når 
trebåtene, ofte tynne som papp og satt ut på havet omtrent før silikonen hadde tørket, traff her 
skjedde det ufattelig mange tragedier. Det var ofte 40-50 ombord i båtene, stuet sammen så tett at de 
ikke kan røre seg. Etter flere dager på åpent hav var de stive av kulde og utmattet. Selv om 
redningfolk kom til sank passasjerene som stener i vannet. I dag er situasjonen noe forbedret. De 
fleste båtene er utstyrt med mobiltelefon og ringer 112 når de nærmer seg kysten, men fortsatt skjer 
tragedier her. Folk dør få meter fra land pga. stivhet etter sjøreisen. Hvis en reiser seg opp vil hele 
båten kantre og mange mennesker omkomme.

I land

De som overlever har ofte gjeld til smuglerne. Dersom de forsøker å styre båten for å redde sine 
medpassasjerer risikerer de også å bli arrestert for medvirkning til menneskesmugling. Ved ett 
tilfelle klarte en mann å redde livet til alle de 45 menneskene ombord ved å styre båten unna 
klippene. Han ble fotografert fra helikopter med hånden på styrepinnen og fikk fem års fengsel fordi 
han hadde styrt båten og ble ansett som lederen ombord.

Cayuco m/immigranter

I 2006 begynte immigrantene for alvor å ta ibruk cayucos. Dette er store tradisjonelle fiskebåter 
som kan romme fra 60 til 200 personer. Immigrantene legger ut fra kysten av Senegal og Mauritania 
og tilbakelegger over 800 km i åpen båt. Turen tar vanligvis 7 dager fra Senegal og 5 dager fra 
Mauritania. Til tross for den enorme avstanden er det mye færre dødfall forbundet med disse 
reisene. Hovedgrunnen er at disse båtene er mer solide, de er utstyrt med GPS og ankommer som 



regel direkte til Playa de los Christianos på Tenerife. Menneskene ombord er oftest lokale og er 
vanligvis i god form ved avreise.

I perioden 2002 til 2004 kom det ca 10 000 båtflyktninger til Kanariøyene totalt. I 2006 kom det 
over 30 000.

Et eksempel på en Cayuco kan dere se blant bildene. Den er 21 meter lang og 3,5 meter bred. En båt 
som denne rommer som regel over hundre.

Noen av båtene har en liten kullovn til å lage mat. Noen har en bøtte til toalett. Alt avfallet samler 
seg i bunnvannet og det sier seg selv at faren for infeksjoner er enorm. Ingen vet sikkert hvor mange 
som omkommer på hver overfart, men Røde kors antar at minst en dumpes i vannet ved hver 
overfart. Døde mennesker kan ikke tas med videre i båten pga faren for infeksjoner. Av de som 
kommer frem har mange infeksjoner, mange er nedkjølt og dehydrert og har skader på huden etter 
at de våte, salte knærne er blitt gnidd inn mot huden i dagesvis. For en slik tur til Kanariøyene må 
du betale mellom 12 000 og 24 000 kroner til smuglerne. Til sammenligning koster en flybillett fra 
Mauritania til Las Palmas 1600 kroner…

Røde Kors

Da det plutselig begynte å komme mange båter ble det fullstendig kaotiske tilstander. Men mange 
har jobbet på spreng for å bidra med det de kan. Det lokale Røde Kors har 70 frivillige som stiller 
opp når som helst på døgnet for å ta imot de som kommer. Mange står hele natta i mottaket på 
stranda før de går rett på jobb.

Røde kors har feltsykehus på Kanariøyene. Når båtene kommer kan feltsykehuset settes opp på ett 
minutt. Mange har antatt det store antallet båtflyktninger til Kanariøyene ville skape mer rasisme i 
lokalsamfunnet. I følge Røde Kors arbeideren Austin Wainwright (i et av bildene) tar de feil. Han 
sier at omtrent alle som bor på Tenerife enten har vært på stranda og tatt imot flyktninger eller 
kjenner noen som har gjort, har du sett med egne øyne hvilke forhold disse menneskene har vært 
villig til å utsette seg for, har du møtt menneskene det gjelder vil du som regel ha respekt for dem 
og det valget de har tatt.

Overlevelse og…?

Myndighetene antar at nærmere 6000 har dødd i forsøk på å nå Kanariøyene de siste fem årene. For 
de som overlever er fremtiden uviss. Ofte er hele familiens inntekt og eiendom satset for at den ene 
skulle klare å ta seg inn i Europa og kunne brødfø familien derfra. Det er ikke lett å komme 
tomhendt tilbake.

«El mattoral» heter et interneringsfengsel for immigranter som ankommer Kanariøyene. Det er i 
teorien ikke et fengsel, men i praksis er det det. Her kan immigrantene holdes i 40 dager mens 
myndighetene forsøker å avdekke om de kan returneres eller ikke. Amnesty har ved en rekke 
anledninger kritisert forholdene i fengselet. Blant annet fordi den enkelte ikke får tilstrekkelig 
advokat eller tolkehjelp, ikke får forklart hvorfor han har ankommet eller informasjon om sine 
rettigheter; slik undergraves retten til asyl.

Papirløs i Europa

Så ender man da, hvis man er heldig og ikke blir returnert, som papirløs i Europa. Uten 
oppholdstillatelse er det vanskelig å få et sted å bo. Mange bor på gata, hos kirkelige institusjoner a 
la Blåkors eller ofte i trange hybler sammen med andre i samme situasjon. 

En mann fra Dakar hadde reist i over ett år for å komme til Europa. Etter tre år bodde han fortsatt i 
et trangt rom sammen med 14 andre. Han levde av å selge vesker og belter på gata, men tjente 
allikevel mer enn han gjorde som sykepleier i Dakar. Men som rettighetsløs er du også familieløs. 
Han kan ikke reise hjem og familien får ingen mulighet til å søke om familiegjenforening. Hans 
arbeid hadde gitt datteren tilgang på bedre skolegang enn han noengang selv fikk, men han hadde 
ikke sett datteren sin på fire år.



Fra Asia og Øst-Afrika til Europa

Mange av de som flykter fra Vest-Asia og Øst-Afrika, deriblant Iran, Afghanistan, Irak, Pakistan, 
Sri Lanka, Syria, Palestina, Libanon, Somalia, Etiopia og så videre, må gjennom Tyrkia og over 
Egeerhavet for å komme til Europa.

Flere asiatiske land har strenge kontroller for å unngå ulovlige innvandrere som er på vei til 
europeiske land. Skal man for eksempel fra Afghanistan til Iran er sjansen skyhøy for å havne i 
fengsel like over grensen. Sjansene for å komme ut fra slike fengsler med liv og helse i behold er 
derimot mindre.

Krigene i Afghanistan har ført til svært mange flyktninger i Pakistan og Iran de siste 30 årene. Man 
må huske at de fleste som flykter ikke reiser lengre enn til nabolandet. Landene som ligger ved et 
krigsrammet land stilles ovenfor store utfordringer i forhold til flyktningetall som i europeiske land 
er snakk om noen tusen mens de der snakker om millioner av flyktninger. I løpet av 2008 skal 
Pakistan stenge 80 flyktningeleirer og returnere over 2,1 millioner afghanere, mens Iran skal 
returnere over 1 million afghanere.

Farlige reiseruter

Flukten fra hjemlandet er farlig allerede fra du nærmer deg den nærmeste grensen. De fleste grenser 
har grensevakter som ikke blunker før de skyter. Man må gå lange avstander og risikerer livet ved å 
bruke transport som buss, lastebiler eller haiking. Det er risikabelt å oppholde seg på ett sted for 
lenge, samtidig må man gjøre det man kan for å tjene penger til mat og reise. For eksempel koster 
det ca 45 000 norske kroner å reise fra Afghanistan til Norge. De fleste tjener disse pengene på 
veien. 

Arbeidet man får er svart og farlig, det er ulovlige innvandrere som må utføre det farligste og 
tyngste arbeidet. Det er ingen som fører noe register for arbeidsulykker der innvandrere blir invalide 
eller mister livet!

De fleste kommer så til Tyrkia og drar gjennom Tyrkia i fullasta lastebiler, inni sementblandere, 
olje- og gass biler eller annet transportsmiddel man kan bruke uten å bli sett.

Man smugles deretter i små båter som frakter flyktninger fra Tyrkia til Hellas. Mange av disse 
båtene får problemer på vei over havet, en strekning på ca ett døgn. Om en båt forliser må de andre 
allikevel fortsette, alle båtene er overfylte og det er regelrett selvmord å stanse båten for å ta opp 
andre. 

Situasjonen i Hellas

Store deler av grensene i Hellas og Bulgaria er minelagt for å hindre folk i å ta seg ulovlig over 
grensene. De som kommer seg gjennom det minelagte området blir som regel raskt fanget opp av 
grensevakter. Noen blir tatt fingeravtrykk av og det blir ofte uten at de vet det registert en 
asylsøknad på dem som avsluttes innen en måned. På grunn av Dublin-avtalen som bestemmer at 
asylsøkere bare får søke en gang i hele Schengen, er da er sjansene for å få søke asyl i et annet 
europeisk land ødelagte.

Ulovlige innvandrere og asylsøkere i Hellas lever i containerbyer som er omringet av 
piggtrådgjerder. Militæret er sterkt inne i dette området og det hender at de skyter og knivstikker 
innvandrerne. Også politiet i Hellas bruker svært brutale metoder mot innvanderne og protestene 
mot dette har vært relativt små selv om det nå har dannet seg forskjellige grupper av folk, både 
grekere og innvandrere som organiserer seg for å forandre systemet. Har man kommet seg ut av 
Hellas er man på god vei, men med fingeravtrykk i Hellas blir man som regel sendt tilbake til 
Hellas og derfra videre til hjemlandet.

Det går en trekant mot Norge



En ung gutt fra Afghanistan beskrev situasjonen med bildet av en trekant; bunnen er stor og 
symboliserer alle som flykter fra Afghanistan. Toppen er liten og symboliserer de få som kommer 
frem. Den afghanske gutten dro sammen med ca 80 andre afghanske gutter, da de kom til Norge var 
de 2 igjen. De 78 andre hadde omkommet på veien, av sult og kulde, utmattelse, drept av 
grensevakter eller i fengsler, omkommet i lastebiler eller på båter.

Europas største gravplass etter 2. verdenskrig

Middelhavet betegnes som den største gravplassen i Europa etter 2. verdenskrig. Hver uke plukker 
kystvakta i Italia opp omkommede fra Asia og Afrika som har forsøkt å ta seg over havet. Det har 
vist seg nesten uoverkommelig å føre opp alle de som omkommer ved Festning Europa.

Spørsmål til diskusjon:

− Hva er en lykkejeger?

− Er mennesker som prøver å ta seg inn i Europa lykkejegere? (evt hvorfor/hvorfor ikke?)

− Hva er en økonomisk flyktning?

− Hvordan omtales økonomiske flyktninger i pressen? Er det greit?

− Hva hadde skjedd om det ikke fantes visum og det var like vilkår for å passere grensa uansett 
hvor man kom fra?

− Er det sant at kontroll dreper?

− Fins det fordommer mot mennesker uten papirer?

− Hva kan man gjøre for å bekjempe slike fordommer?

Mindreårige asylsøkere

Kort innføring

Begrepet mindreårige asylsøkere omfatter alle barn under 18 år som søker asyl. De kan deles inn i 
to kategorier. Den ene er de som kommer hit med foreldre. Den andre er de som har flyktet eller 
blitt sendt til Norge alene. Denne gruppen kalles ofte for Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA). 
Barn som flykter er selvfølgelig i en helt annen situasjon enn voksne. Oppveksten er en veldig 
viktig del av livet og en periode hvor barna er ekstra sårbare. All ekstra usikkerhet er med på å rive 
vekk grunnlaget for deres voksne liv. Det er derfor en viktig erkjennelse at barn ikke kan utsettes for 
samme press og like sterkt krav som det voksne blir utsatt for.

Fns barnekonvensjon ble ratifisert av Norge allerede i 1991, og ble satt på lik linje med 
menneskerettighetskonvensjonen i 2003. Menneskerettighetskonvensjonene skal stå over norsk lov. 
Likevel er den ennå langt fra implementert i norsk praksis. Det er for eksempel stor forskjell på 
barns rettigheter innad i Norge. Mens norske barn er de som havner best ut, har for eksempel 
mindreårige asylsøkere svært lite rettigheter. De får dårlige muligheter til å bo, lære og utfolde seg. 
De er heller ikke omfattet av barnevernet slik alle andre barn i Norge er. Det gjør at de ikke har 
noen som overordnet er forpliktet til å ta ansvar for dem og alltid tenke på barnas beste hvis de får 
problemer. Selv om barnekonvensjonen slår fast at absolutt alle barn, uavhengig av status, har krav 
på både helsetilbud og utdanning, skjer det ofte at mindreårige asylsøkere nektes begge deler



Det er mange enslige barn på flukt i verden. Bare i Europa regner en med at 100 000 enslige barn 
oppholder seg uten å være registrert. Tallet på enslige barn på flukt som oppholder seg i Norge er 
det vanskelig å fastslå. Antallet som søker om asyl i Norge varierer fra år til år. Mens det kom 894 i 
2002 var tallet 400 i 2007.  og den største gruppen kom fra Irak. 

«Illegale» barn

Når en mindreårige asylsøkere registrerer seg hos politiet i Norge går de gjennom en litt annerledes 
asylprosess enn voksne asylsøkere gjør. Før de får sitt første intervju hos UDI får de snakke med en 
hjelpeverge som forteller dem om deres rettigheter og forbereder dem på intervjuet som følger. 
Hjelpevergen er også med under hele asylintervjuet. Etter dette blir enslige mindreårige idag 
plassert på spesialiserte mottak. Barn som kommer med foreldre blir plassert på vanlig mottak 
sammen med dem.

Mens det er noe kontroll med spesialmottakene som kun tar imot enslige mindreårige asylsøkere, er 
det mange barn som kommer til Norge sammen med foreldrene sine kan dårlige kår på mottak hvor 
ingen har barnefaglig kompetanse og hvor barna kan bli utsatt for overgrep av både personalet og 
andre på mottaket.

Behov: Barn har selvfølgelig helt andre behov enn voksne. De behøver trygghet og stabilitet rundt 
seg for å få en god oppvekst. En rekke barneorganisasjoner og barnepsykologer har lenge kritisert 
forholdene for barn ved norske mottak og Norge har mange ganger fått påbud fra FN om at vi ikke 
er gode nok til å følge barnekonvensjonen. 

Aldersundersøkelser
I begynnelsen av asylprosessen blir barna som søker asyl spurt om de vil ta en alderstest. Dette er 
aktuelt for tenåringer som ikke har eller som har «tvilsomme» dokumenter fra hjemlandet. Om 
asylsøkeren takker nei til alderstesten svekker dette troverdigheten hans, noe som vil påvirke vedtak 
i UDI og UNE senere.

Det foretas en røntgenundersøkelse av hånden, dette kan gi en indikasjon på skjelettutviklingen. I 
dag er det Ullevål sykehus som gjennomfører disse røntgenundersøkelsene. Rikshospitalet trakk seg 
fra en lignende avtale med UDI etter massiv kritikk av disse undersøkelsene. Røntgen av hånden 
kan ikke gi et fasitsvar på en persons faktiske alder, men resultatet brukes ofte som et fasitsvar av 
UDI.

Den andre undersøkelsen som foretas er en tanntest der man undersøker utviklingen av tennene, 
emaljeslitasje, tannstilling og visdomstennene. Denne undersøkelsen utføres av Det ordontologiske 
fakultetet ved Universitetet i Oslo. Det brukes ikke tolk under tanntestene og slitasje som følge av 
dårlige forhold tidligere i livet vil ikke kunne bli vurdert av personalet ved fakultetet.

UDI begynte å benytte seg av disse alderstestene i 2003. I 2004 hevdet UDI at 82 % av de som ble 
alderstestet etter å ha oppgitt å være mindreårige var over 18 år gamle. Flere organisasjoner og 
grupper har uttrykt stor skepsis til disse undersøkelsene. Legeforeningen mener at det er uetisk å 
utføre røntgenundersøkelsen. Også SOS Rasisme, Norsk organisasjon for asylsøkere, Selvhjelp for 
innvandrere og flyktninger, Redd Barna med flere er uenig i bruken av alderstestene.

Alderstestene gir unøyaktige svar og svekker barnas rettssikkerhet. Det kan være avvik på 8-9 år fra 
den faktiske alderen til den alderen som antydes gjennom undersøkelsene. Ved å bruke så upresise 
undersøkelser risikerer man i stor grad at man behandler barn som voksne. Dette har skjedd mange 
ganger og det fører til at barna mister de rettigheter de har ved å være barn.



Ankerbarn og lykkejegere
Asylsøkere og flyktninger fremstilles gjerne som lykkejegere, mange betviler deres behov for 
beskyttelse og hevder at de utnytter det norske og europeiske asylsystemet for å få mer velstand. 
Disse beskyldningene rettes også mot enslig mindreårige asylsøkere og mindreårige asylsøkere som 
kommer sammen med familien sin. 

Foreldre blir beskyldt for å sende barna sine til Norge for å senere kunne få familiegjenforening. 
Barnefamilier blir beskyldt for å bruke barna for å få oppholdstillatelse i Norge. Det er først og 
fremst norske myndigheter som utsetter familier for disse beskyldningene. Mange som får stempelet 
«lykkejegere» vil få problemer med å få oppholdstillatelse. Disse beskyldningene er ubegrunnede 
men svekker asylsøkernes troverdighet.

Legg til fra Ban Ki Moon – verdens flyktningedag! 
http://www.unhcr.org/admin/ADMIN/4678dfd34.html

Enslige mindreårige asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) blir stilt inngående spørsmål rundt foreldrenes død eller 
forsvinning. Disse spørsmålene er vanskelige å svare på for mange fordi at det er fortrengte traumer 
og en stor fortrengt sorg det blir spurt om. Svarene er derfor ganske begrensede og gir begrensede 
opplysninger. 

Foreldre som sporløst forsvinner

I mange land er «forsvinninger» et vanlig fenomen. Både voksne og barn forsvinner sporløst og 
mange kommer aldri tilbake igjen. Dette skyldes forskjellige ting, alt etter hvilke land det er snakk 
om. Enkelte steder blir mennesker kidnappet for å gjøre tvungen militærtjeneste eller slavearbeid. 
Andre steder foregår det arrestasjoner hvor man setter folk i private fengsler hvor de aldri eller 
sjeldent kommer tilbake fra.

I de fleste land hvor det kommer asylsøkere fra til Norge er det mer eller mindre umulig for barn å 
klare seg alene. Norge bryter Fns barnekonvensjon når barna ikke får den sikkerheten de sårt 
trenger at vi gir dem. Foreldreløse barn blir brukt til slavearbeid, tvinges ut i prostitusjon, brukes 
som skjold i væpnede konflikter og så videre. I mange land er man avhengig av å bli beskyttet av en 
eldre mann, for foreldreløse barn som ikke kan bli tatt vare på av en eldre mann er det fritt frem for 
andre å bruke barna til det formål som de selv måtte ha. Barna er da dømt til et liv i misbruk og 
fattigdom, og deres muligheter til å vokse opp blir minimale. 

Også i de tilfeller der barna har andre gjenlevende familiemedlemmer som besteforeldre eller onkler 
vil sikkerheten deres være svært lav. Eldre mennesker som besteforeldre har liten mulighet til å 
forsørge og beskytte barnebarna. Som regel er besteforeldrene selv avhengige av andres 
barmhjertighet for å kunne overleve. Barn som blir satt inn i en annen familie, selv om det er så 
nært som en onkels familie har svært dårlige fremtidsutsikter. De er lavest prioritert, får ikke gå på 
skole og får ikke nok mat å spise. Onkelen har som regel mange barn selv og er ikke interessert i å 
bruke mer ressurser enn høyst nødvendig på andres barn. Barna som er i en slik situasjon blir ofte 
psykisk og fysisk mishandlet og de blir i stor grad utsatt for tvangsarbeid. 

Svekket rettssikkerhet i asylinstituttet

Mindreårige barn har svekket rettssikkerhet i det norske asylinstituttet. De blir i stor grad mistrodd 



og tvilen kommer sjeldent barna til gode. Utlendingsmyndighetene påstår i det lengste at barna er 
ankerbarn og at deres foreldre lever i beste velgående og ikke har behov for beskyttelse, men ønsker 
en økonomisk trygg livssituasjon i et vestlig land. 

Om barna ikke kan gjøre rede for deltaljer i foreldrenes død eller forsvinning, situasjonen i 
hjemlandet og reiseruten til Norge blir de gitt liten troverdighet.

Konflikter og hevnaksjoner

Å være «sønneløs» er forbundet med stor skam og dårlige fremtidsutsikter for en mann. I land hvor 
man ikke har et offentlig tilbud til eldre mennesker er man avhengig av å ha sønner som vil ta seg 
av dem når de blir gamle og ikke lenger klarer å tjene til livets opphold. Jentene skal gifte seg inn i 
en annen familie og kan dermed ikke regnes med til å ta vare på foreldrene når de blir gamle. Det er 
svigerforeldrene som blir jentenes ansvar.

Gutter blir tradisjonelt tillagt større verdi enn jentene, noe som også gjør det farlig for guttene når 
det kommer til konflikter mellom ens familie og en annen familie eller lokale ledere. Å gjøre sin 
fiende «sønneløs» er et mål i seg selv for mange i en konflikt, og dette har ført til at gutter har måtte 
flykte fra hjemlandet i frykt for å bli drept som et ledd i en hevnaksjon. 

Barn som blir brukt i en konflikt på den måten og som til slutt søker asyl i Norge blir svært ofte 
mistrodd. Faren for å bli drept blir undervurdert, og utlendingsmyndighetene anser det for å være 
«private konflikter» som ikke skal danne grunnlag for asyl eller beskyttelse. Norske myndigheter 
påstår også ofte at landets myndigheter og rettssystem kan gi asylsøkeren tilstrekkelig beskyttelse, 
selv om det ofte er veldig tvilsomt.

Bevis og dokumentasjon

Bevis- og dokumentasjons kravet som asylsøkere stilles ovenfor er veldig høyt og urealisisk for 
mange å oppfylle. Fødselsattester, dødsattester og andre dokumenter er vanskelig å fremskaffe, 
spesielt for barn. Mange er analfabeter og har aldri sett slik dokumentasjon før. Allikevel stilles det 
krav om dette, eller at asylsøkeren på annen måte skal kunne sannsynliggjøre de opplysningene han 
eller hun kommer med. 

Derimot stilles det ikke krav til dokumentasjon fra myndighetenes side når det er snakk om avslag 
og retur av mindreårige asylsøkere eller barnefamilier. Det er utlendingsmyndighetenes 
overbevisning og oppfatning, samt landkunnskap, som skal legges til grunn for avslag og 
deportasjon. Det blir heller ikke fulgt med på hva som skjer med barna etter at de har blitt 
tvangsreturnert. Dermed vet vi i liten grad hvordan det har gått med barn og barnefamilier som har 
blitt tvangsreturnert.

Mottakskår: 

De fleste mottak tar imot mindreårige asylsøkere som kommer sammen med familien. Disse 
opplever en lang rekke problemer på mottakene. For det første er det veldig lite plass på mottak. 
Familier deler gang med ofte 30 ukjente personer som flytter inn og ut. Det fører til at de sjelden tør 
å la barna bevege seg fritt på mottaket, i gangen, gå på do alene osv. Når det eneste alternativet 
familiene har er et enkelt rom, blir det lite tid alene både på barn og foreldre. For barn som er i en 
alder hvor de utvikles gjennom lek er dette en stor hemming.



Det er ikke barna som blir sterkt påvirket av trange mottakskår, men etter en stund kan foreldre bli 
ustabile av situasjonen også. Når det skjer, er det veldig usikkert hva som skjer med barna. For det 
første er det ingen som har et overordnet omsorgsansvar for asylsøkende barn, slik barnevernet har 
for norske barn. Mottaket har noe ansvar, men mottakssystemet er frivillig, selv for mindreårige, og 
det er begrenset hvor dypt de kan gripe inn. I tillegg er det tvilsomt om ansatte på mottaket 
oppdager barn som har det dårlig raskt nok. På for eksempel Løren mottak utenfor Oslo, er det én 
100% barnefaglig stilling til å ta vare på 70 barn. At denne ansatte skal kunne ha kapasitet til å se 
hvert enkelt barn på mottaket er ganske tvilsomt. Enslige mindreårige bor på egne mottak. Det er en 
fordel at de slik blir noe skjermet for ukjente voksne, men det er ellers få forskjeller fra andre 
mottak.

Situasjonen for asylsøkende barn kunne blitt kalt kritisk om de bare hadde bodd på mottak i noen få 
måneder. Slik situasjonen er nå er det mange barn som blir sittende på mottak i over tre eller fire år. 
Det er en katastrofe for barndommen til alt for mange barn. Det eneste som avlaster systemet noe er 
frivillige organisasjoner som Redd Barna, Norsk Folkehjelp osv. som driver besøkstjenester, 
barnesentre på mottak og andre aktiviteter alt fra en gang i uken til en gang i halvåret. De gir barna 
en mulighet til å leve litt normalt og tenke på andre ting enn mottakssituasjonen en gang i blant. Det 
er dessverre et problem for Redd Barna, at en rekke mottak er plassert så langt far folk og store byer 
at det er vanskelig å mobilisere frivillige til å kunne besøke alle.

Utvalgte historier

Aktuelle problemstillinger

Hovedinnledning:

− Nyere historie

− Illegale barns rettigheter i teori og praksis.

Hvilke situasjoner barn blir hjemsendt til.
Det dokumenteres ikke hva som skjer med asylsøkere som har blitt tvangsreturnert. Hva barna blir 
hjemsendt til er derfor også uklart, men man har i enkelt tilfeller der enkeltpersoner og 
organisasjoner har kjempet for å følge opp enkeltsaker. Disse sakene har vist at ofte er en svært 
vanskelige og alvorlige situasjoner barn blir sendt tilbake til. 

Det må også tas i betraktning at Norge tidligere har sendt tilbake barn og barnefamilier som har 
bodd mange år i Norge. Det har gjentatte ganger blitt gitt et slags amnesti til barn som har bodd i 
Norge i mer enn tre år, da de har fått en mulighet til å få gjennoptatt saken sin med en større 
mulighet til å få oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Det er allikevel ingen automatikk i at de 
får opphold etter lang ventetid.

Hva et barn risikerer ved retur avhenger av hvilke land barnet flyktet fra og hva årsaken til flukten 
er. Man risikerer å sende barn til områder som norske «landeksperter» anser for å være trygge, men 
som i realiteten er svært farlige og hvor det er krigstilstander. Barna får ikke gå på skole, sjansen for 
seksuelt misbruk, fysisk mishandling, tvangsrekruttering til militærtjeneste eller gerilja er «vanlige» 
situasjoner barn sendes tilbake til. Mange steder pågår også etniske konflikter hvor barn er spesielt 
utsatt for mishandling av forskjellig slag. 

Barna som sendes ut har ofte et svært traumatisk forhold til hjemlandet. Disse traumene forsterkes i 
ventetiden i Norge og en retur til hjemlandet blir en ekstrem påkjenning for utsatte barn. 

I krig og konflikter er det kvinner og barn som er mest utsatt og som blir utsatt for de største 



overgrepene. Dette er noe som norske myndigheter gjerne snakker om, men som de glemmer når 
det kommer til praksis i slike asylsaker.

− Eksempler

Mohamed (f. 05.01.1995)

I skrivende stund er Mohamed 11 år. Da han var 11 måneder gammel ble hans mor og far drept. 
Han har etter dette vokst opp i familien til farens bror. Denne familien inkluderte også hans farmor, 
fram til hun forsvant i 2002 (antagelig ble hun drept i et klanoppgjør på markedsplassen i Shibis i 
Mogadishu, Somalia). Mohameds nye familie flyktet først til Etiopia. Faren flyktet videre og kom 
til Norge sommeren 2001 hvor han fikk oppholdstillatelse. 1. mars 2005 fikk faren innvilget 
familiegjenforening med familien. Dessverre hadde han fortalt utlendingsmyndighetene om at 
Mohamed var biologisk sønn til hans avdøde bror. Han hadde også fortalt at familien også bodde 
sammen med hans mor.

Dette fikk de norske utlendingsmyndighetene til å mene at Mohamed kunne klare seg like bra hos 
sin farmor i Etiopia. Forklaringen om at farmoren forsvant i 2002 valgte myndighetene å ikke tro 
på. På denne måten har  Mohamed blitt frarøvet sine foreldre for andre gang. I skrivende stund er 
Mohamed 13 år, og har nå i tre viktige år måttet klare seg uten foreldrenes nærhet, snart 7 år uten 
sin far. Han bor nå hos noen venner av familien i Etiopia. Dette kunne myndighetene ha funnet ut, 
dersom de hadde tatt seg bryet med å undersøke. 

Hva slags ressurser hadde vel ikke blitt bruk for å få gjenforent et etnisk norsk barn med sine 
foreldre, dersom de hadde skilt fra hverandre i et fremmed land?

Har ikke Mohamed samme verdi som norske barn?
Har ikke han de samme rettighetene på å vokse opp hos sine foreldre som andre barn?

Vi i SOS Rasisme mener denne ulike vurderingen og behandlingen av barn fra Norge og barn fra 
Somalia er et utslag av rasisme. Det er den statlige rasismen som er den grunnleggende årsaken til 
at Mohamed den andre gangen blei frarøvet sine foreldre.

Etter samtykke fra faren til Mohamed, har vi lagt ut alle dokumenter i hans sak på følgende 
Internettadresse:
http://sos-rasisme.no/fu/view/10104

Vi har gjort dette, slik at folk selv kan bedømme hvorvidt det finnes noen gode argumenter fra 
myndighetenes side som kan rettferdiggjøre den behandlingen som Mohamed og hans familie har 
blitt utsatt for.

Overgangen mellom barn og voksen. Ungdommer i videregående.

Mange barn får barndommen sin ødelagt av krig og forfølgelse, flukt og en lang asylprosess. 
Ventetiden fra man søker asyl til man får et endelig vedtak oppleves som svært lang og belastende. 
Mindreårige asylsøkere som er i tenåringsfasen i livet, i overgangen mellom barn og voksen, slites 
mellom integrering og frykten for å bli returnert. De skal på en eller annen måte forsøke å fungere i 
det norske samfunnet, noe som innebærer en ny kultur, et nytt språk og mange fordommer. Når man 
etter hvert klarer å bygge relasjoner til mennesker man har rundt seg risikerer man hele tiden å 
miste disse om man får avslag og blir deportert. Situasjonen er spesielt belastende for dem som får 

http://admin.sos-rasisme.no/fu/view/10104


avslag i UDI og må vente på klagegangen i UNE, da er frykten for å få enda et avslag svært reell. 

Når en ungdom fyller 18 mister hun med en gang alle rettighetene hun hadde som mindreårig 
asylsøker. Det er mange som ikke får fullført VGS



kilder

Om afghanere i Patras:
www.kabulblog.com
www.youtube.com search video "patras afghan"

EU border control:
http://www.pr-inside.com/refugee-rights-group-concerned-by-sweeping-r481834.htm
Movie of afghan refugees at Patras: http://youtube.com/watch?v=Fb1IFERbVss

Greece under fire over refugee treatment
http://euobserver.com/9/25910
Greece - Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and
Refugees<http://www.ecre.org/conditions/2003/greece.shtml>
http://www.ecre.org/conditions/2003/greece.shtmlREFUGEE LAW:
Why *Greece* is not a Safe Host Country for Refugees*
http://ijrl.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/16/1/25
*Germany blacklists Greece over immigration
http://www.speroforum.com/site/article.asp?idarticle=14687
Greece:"The truth may be bitter, but it must be told"
http://64.233.183.104/search?q=cache:8HsyN0fW-iwJ:www.statewatch.org/news/2007/oct/greece-
proasyl-refugees.pdf+%22The+truth+may+be+bitter,+but+it+must+be+told
%22&hl=no&ct=clnk&cd=1&gl=noAsylum
demand end of all deportation of refugees to Greece
http://www.earthtimes.org/articles/show/196433,asylum-demand-end-of-all-deportation-of-
refugees-to-greece.html

Answer from greek activist:

"Look comrade, I am originally from Greece and I know some details. Yes,
it is true that in Patras (a port-city in Western Greece and one the 5
biggest cities of the country) there was (and still is) a big problem with
some hundrends mostly Afgani refugees (including some Pakistani) who used
to
live by the port in some big metallic containers (like those used to carry
things by big cargo boats). All the time they were subjects of police
harrasment and also fascist attacks until the authorities deported all of
them. There were massive demonstrations there in the recent months about
this issue, also anarchists formed a string 200 people block which had an
insurrectionalist orientation.
A few years ago in Patras happened exactly the same things with some
hundrends Kurds who used to live there in containers as well.
But this happens in Greece everyday. Because Greece is a passage from Middle
East or Asian countries to Europe, especially from refugees from
Afganistan,
Pakistan, Sri-Lanka, Iran, Iraq etc who they pay so much money to
smugglers
in Turkey and you can imagine the rest.
What is important is that still today Greece has not even a immigration
legislation as other European countries, such Norway etc. Government and

http://www.earthtimes.org/articles/show/196433,asylum-demand-end-of-all-deportation-of-refugees-to-greece.html
http://www.earthtimes.org/articles/show/196433,asylum-demand-end-of-all-deportation-of-refugees-to-greece.html
http://64.233.183.104/search?q=cache:8HsyN0fW-iwJ:www.statewatch.org/news/2007/oct/greece-proasyl-refugees.pdf+
http://64.233.183.104/search?q=cache:8HsyN0fW-iwJ:www.statewatch.org/news/2007/oct/greece-proasyl-refugees.pdf+
http://64.233.183.104/search?q=cache:8HsyN0fW-iwJ:www.statewatch.org/news/2007/oct/greece-proasyl-refugees.pdf+
http://www.speroforum.com/site/article.asp?idarticle=14687
http://ijrl.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/16/1/25
http://www.ecre.org/conditions/2003/greece.shtmlREFUGEE
http://www.ecre.org/conditions/2003/greece.shtml
http://euobserver.com/9/25910
http://youtube.com/watch?v=Fb1IFERbVss
http://www.pr-inside.com/refugee-rights-group-concerned-by-sweeping-r481834.htm
http://www.youtube.com/
http://www.kabulblog.com/


other authorities simply don;t care about migrants and refugees. Also the
authorities are really hostile to "illegal" refugees and almost everyday
there are incidents of shooting agaist them in the borders, or killings
because the Greek army has established long and extensive land-mines areas
there, or deportatiosn, police bruatality against even "legal" migrants
etc
etc. There is a special military force for guardingtheborders and most of
them are the most brutal against these people.
There are a few left organisations who have established a some centres in
Athens and Thessaloniki mainly where migrants and refugees learn Greek,
some
basic legal rights, establish their own political and cultural activities
etc.
Some anarchist groups also try to establish close ties with migrants etc.
There was in 2005-2006 a network established in Western Greece by local
anarchist about these issues. Som No Border Camps have been organised in
Northern Greece toether with other anarchists from the Balkans etc. But
the biggest problem is that there is not even one anarchist
organisation
to have a clear analysis about issues like that, a clear perspective and a
strategic platform of demands and goals. Everything is done without
continuation, without a strategy, a tactic, all the relevant actions and
networks etc are loose intitiatives."
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