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TRONDHEIMSKONFERANSEN
Samling for felles kamp
for arbeid og faglige rettigheter
Uttalelse fra Trondheimskonferansen ”Samling for felles kamp for arbeid og
faglige rettigheter” i regi av LO i Trondheim 25. – 27. januar 2013.
Konferansen samlet 561 tillitsvalgte fra hele landet.

Human behandling av enslige mindreårige asylsøkere
Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å
søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem. De er
en spesiell sårbar gruppe som har andre behov og rettigheter enn voksne asylsøkere. UDI
har omsorgsansvaret for de som er mellom 15 og 18 år, mens barnevernet har ansvar for
de under 15 år.
Barn har rett på beskyttelse og omsorg. Det slår blant annet FNs barnekonvensjon fast.
Ansvarlige myndigheter plikter å sikre at prinsippet om barnets beste legges til grunn når
de skal finne både kortvarige og langsiktige løsninger for barn. Regjeringens politikk for
enslige mindreårige asylsøkere bryter dette prinsippet og rammer barna hardt.
FN kritiserer Norge. FNs barnekomité, som skal overvåke om statene følger FNs barnekonvensjon, har gjentatte ganger stilt seg svært kritisk til Norges ivaretakelse av enslige
mindreårige asylsøkere. De sier at innvandringsregulerende tiltak ikke skal gå foran hensyn til barnets beste, og har anbefalt Norge å overføre omsorgsansvaret for denne
gruppen barn til barnevernet. Jusprofessor Kirsten Sandberg, som nå er medlem av FNs
barnekomité, har nylig uttalt at det er uforståelig at Norge ikke følger denne anbefalingen.
Utlendingsforskriften må endres slik at en ikke lenger kan gi begrensede tillatelser til
enslige mindreårige asylsøkere. Ordningen strider mot ivaretakelse av barnets beste og
har påført unge mennesker unødige og alvorlige lidelser. Barnevernet må ta over omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. I tillegg krever vi at norske
myndigheter, ved avslag på asylsøknad, jobber for en trygg tilbakeføring til hjemlandet,
heller enn å internere dem i mottak frem til 18 årsdag. Vi er prinsipielt imot at myndighetene bruker barn som middel for å nå et politisk mål. Norge fratar disse barna grunnleggende rettigheter, for å oppnå den politiske målsetningen om reduksjon i antall asylsøknader.
Regjeringen og de ansvarlige myndighetene har kjennskap til at flere av de mindreårige
asylsøkerne, på grunn av manglende forutsigbarhet og frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet, har pådratt seg alvorlige fysiske og psykiske lidelser. Dette kommer i tillegg til
traumene de pådro seg i hjemlandet og på flukt. Mottakene fungerer som oppbevaringsanstalter heller enn å gi nødvendig traumebehandling. Det er kjent for dem at flere har
forsvunnet eller valgt å gå under jorda i Norge eller er på ny flukt i Europa.
Ingen kan si at de ikke vet. Å vite forplikter til handling.
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