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Den drepende stillheten

Nesten 12.000 personer søkte om asyl i Norge i 2013. 
Det var 22 prosent mer enn året før. To veldig ulike 
nasjonale katastrofer ligger bak økningen: Den ufat-
telig grusomme borgerkrigen i Syria og en gjennom-
militarisert stille terror i et hermetisk lukket Eritrea.

860 syriske flyktninger søkte asyl i Norge i 2013. 
Mer en to og en halv gang så mange som i 2012. 
Men fortsatt et forsvinnende lite antall i forhold til 
hvor mange som er på flukt fra terror, sult og krig 
i Syria. Mange menn flyktet fra tvungen militær-
tjeneste i president Bashar al-Assads styrker, mens 
andre fryktet mest de islamistiske opprørsstyrkene. 

Borgerkrigen i Syria har skapt den raskest vok-
sende flyktningkrisen i verden. I tillegg har infra-
struktur som sykehus, vann, sanitær og utdanning 
brutt sammen i deler av Syria. Sommeren 2013 
gikk FN ut med den mest omfattende appell om 
humanitær bistand i organisasjonens historie. Men 
responsen fra verdenssamfunnet har langt fra svart 
på behovet. Ved utgangen av året hadde 16 million-
er mennesker i Syria akutt behov for hjelp, mens 
over 2,5 millioner syriske flyktninger var registrert 
av UNHCR. De fleste i Libanon, Jordan og Tyrkia, 
men også større grupper i Irak og Egypt. 

19 vestlige land hadde ved utgangen av 2013 for-
pliktet seg på å ta imot tilsammen 18.000 kvote-
flyktninger. Tyskland alene tar 10.000 av dem, 
mens søkkrike arabiske gulfstater ikke tar imot 
en eneste overføringsflyktning. I Norge har 
Høyre-Frp-regjeringen valgt å hente hit bare 1000 
kvoteflyktninger. 500 av dem på bekostning av 
sårbare flyktninger fra andre områder. Rundt års-
skiftet 2013/14 var representanter for regjeringen 
vel så opptatt av at Norge på ulike vis måtte unngå å 
få terror-opplærte radikale jihadister til landet, som 
de var engasjert i hvordan vi kunne avhjelpe den 
akutte situasjonen i Syrias naboland – ved å hente 
hit flere flyktningfamilier i dyp nød.

Det var en helt annen konflikt, langt unna me-
dienes søkelys, som førte til det meste av økningen 
i asylankomster og innvilgede opphold i Norge i 

2013. 3260 eritreere søkte om beskyttelse; de aller 
fleste etter å ha desertert eller unndratt seg tvungen 
militærtjeneste på ubestemt tid. I løpet av året fikk 
3200 eritreere innvilget oppholdstillatelse. 

Eritrea har en kort historie som selvstendig stat. 
Norge var en av fem stater som etter den andre 
verdenskrig bidro til at Eritrea ble innlemmet i det 
daværende etiopiske keiserriket som en autonom 
enhet. Eritreerne ble utsatt for massiv undertryk-
king fra etiopiske myndigheter. Eritreerne dannet 
motstandsgrupper og sluttet etter hvert opp om en 
samlet frigjøringsbevegelser. Fra de mest konflikt-
utsatte områdene flyktet eritreere til nabolandene. 
I 1971 ble frigjøringsbevegelsen splittet i to; ELF og 
EPLF. Årene med geriljakrig og de interne rivnin-
gene i frigjøringsbevegelsen blir sett som en del av 
bakgrunnen for det paranoide diktaturet den etter 
hvert seirende EPLF-leder Isaias Afwerki nå utøver 
over eget folk.

Den tidligere frigjøringslederen sjarmerte først en 
hel verden. Han fikk bred internasjonal støtte etter 
den FN-overvåkede folkeavstemningen i 1993, da 
99,8 prosent av eritreerne sa ja til selvstendighet. 
Eritreere som hadde flyktet under den 30 år lange 
frigjøringskampen mot Etiopia strømmet tilbake 
til Asmara fra alle verdenshjørner. Håp var tent og 
framtidsvisjonene ambisiøse for et ungt afrikansk 
demokrati, strategisk plassert ved Rødehavet, på 
nordsiden av Afrikas horn. Men i de påfølgende 
20 år, har det meste gått fryktelig galt i Afrikas nest 
yngste stat. 

Presidentvalget folket ble lovet i 1993 har fortsatt 
ikke blitt gjennomført. Afwerki har omformet 
frigjøringsbevegelsen EPLF til landets eneste 
lovlige parti; Popular Front for Democracy and 
Justice (PFDJ). En grunnlov ble ratifisert av den 
konstituerte nasjonalforsamlingen i 1997, men 
individuelle rettigheter og statens plikter er aldri 
blitt etablert i tråd med grunnlovsteksten. Begrun-
net både med et permanent behov for folkelig 
beredskap mot det militært langt overlegne Etiopia 
og en stalinistisk politikk for nasjonal selvberg-
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ing, har Eritrea blitt en gjennommilitarisert stat. 
Ungdommer, helt ned i 14-15-årsalderen tvinges 
til militær trening og et liv som soldat eller statlig 
tvangsarbeider på ubestemt tid. 

Høye militærkostnader og en lukket økonomi har 
bidratt til en negativ økonomisk utvikling. Landet 
preges av sult, fattigdom og analfabetisme. FNs 
utviklingsfond rangerer Eritrea som land 181 av 
187 på sin utviklingsindeks. Afwerki avviser in-
ternasjonal innblanding og tar i svært liten grad 
imot bistand utenfra. Internasjonale aktører kan 
kun drive virksomhet i hovedstaden Asmara og må 
søke tillatelse for enhver reise inn i andre områder. 
Kirkens Nødhjelp var i flere år en av en liten hånd-
full internasjonale bistandsorganisasjoner som 
drev utviklingsprosjekter i Eritrea. Men våren 2012 
ble restriksjonene for mange og organisasjonen 
valgte å nedlegge kontoret i Asmara. Regjeringen 
Stoltenberg valgte på samme grunnlag å legge ned 
den norske ambassaden i Asmara sommeren 2013. 

Med stadig færre internasjonal representanter 
igjen i landet, massiv overvåking av eget folk og 
fravær av andre medier enn de regimekontrollerte, 
kan Afwerki fortsette sine systematiske overgrep og 
grove menneskerettighetsbrudd mot egen befolk-
ning. Et økende antall militære og politiske avhop-
pere signaliserer dyp splittelse langt inn i landets 
viktigste maktsentre. I januar 2013 okkuperte en 
oberst og en gruppe underordnede militære landets 
informasjonsdepartement og tvang den nasjonale 
kringkasteren til å formidle opprørernes krav. Men 
kuppmakerne ble overmannet og mest sannsynlig 
henrettet.

I oktober 2013 presenterte FNs spesialrapportør for 
Eritrea, Sheila B. Keetharuth, sin rapport til FNs 
sikkerhetsråd. Keetharuth karakteriserte menne-
skerettighetssituasjonen i landet som «ekstremt 
elendig». Konsekvensene av overgrep, vilkårlig 
fengsling, tortur, henrettelser og forsvinninger 
i hemmelige fengsler, er at mellom 2 og 4000 
eritreere flykter fra landet hver måned. Til tross for 
at eritreiske grensevakter har ordre om å skyte for 
å drepe, er det et stort antall enslige mindreårige 
blant flyktningene. Mange av dem etterlatt av forel-
dre innrullert i tvungen militær- eller samfunns
tjeneste. Ved utgangen av 2013 rapporterte UNHCR 
om rundt en kvart million eritreiske flyktninger og 
asylsøkere i nabolandene Etiopia og Sudan.

Elendigheten er ikke over for eritreerne som klarer 
å krysse grensen. Eritreere var i fjor i flertall blant 
afrikanske flyktninger som druknet fra overfylte 
farkoster på vei over Middelhavet. Det store fler-
tallet av flyktninger som har blitt utsatt for kidnap-
ping, tortur og drap fra kriminelle beduin-grupper 
på Sinai, er eritreere. Og klarer de å ta seg inn i 
Israel, ender mange opp som illegale migranter i 
egne interneringsleirer. De som strander i Egypt, 
fengsles som illegale immigranter og returneres 
til hjemlandet.

Eritreiske asylsøkere var de første asylsøkere som 
kom til Norge tidlig på 80-tallet. Det var møtet med 
dem og deres historier som fikk Annette Thom-
messen til å ta initiativet til etableringen av NOAS 
som asylsøkernes organisasjon i mars 1984. Nesten 
30 år seinere er de igjen den største gruppen nyan-
komne asylsøkere til landet. Men fortsatt skjer det i 
det stille. Fortsatt er det få som vet hvem de er, hva 
de har flyktet fra og hva de har gjennomlevd under 
flukten. Først etter at en sør-sudaner kapret en buss 
og drepte tre mennesker i Øvre Årdal i november 
i fjor, ble eritreerne lagt merke til. Fordi de var den 
absolutt største gruppen av asylsøkere som kom til 
det nyopprettede mottaket i Årdal sommeren 2013. 

«Vi er eritreere. Vi flykter fra vold. Vi vil ikke annet 
enn å finne fred og et nytt liv. Vær så snill å tro oss», 
var budskapet fra den eritreiske beboergruppen til 
lokalbefolkningen i Årdal. 

De aller fleste av dem har nå fått opphold og venter 
på bosetting i Norge. Blir de bare trygge nok, vil 
vi får høre fra dem. Fordi det de vil mest av alt, er 
nettopp å få både egne liv og hjemlandet sitt ut av 
Afwerkis drepende stillhet.

I denne årsrapporten kan du lese mer om hvilke 
andre saker som har preget NOAS’ arbeid i 2013.

Med vennlig hilsen

Norsk organisasjon for asylsøkere

Ann-Magrit Austenå
Generalsekretær
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Valgkamp og retorikk

I forbindelse med valgkampen ønsket NOAS å 
bidra til positiv oppmerksomhet om asylsaken. 
Vi ønsket å løfte fram andre perspektiver enn de 
sedvanlige utspillene om behovet for innstram-
minger. For å få fram at det er gjennomført store 
innstramminger på feltet de siste ti årene, og for 
å illustrere en negativ utvikling i retorikken og 
omtalen av asylsøkere, utarbeidet NOAS et notat 
om asyldebatten og sentrale asylpolitiske hendelser 
mellom 1980 og 2013. Det framgikk av notatet at 
asyldebatten står et helt annet sted nå enn for ti og 
tjue år siden, og at rammene for diskusjonen stadig 
snevres inn. De som tar til orde for en mer human 
tilnærming får stadig mindre innflytelse, og det er 
i dag bred politisk enighet om en asylpraksis som 
er atskillig mer restriktiv enn ti år tilbake.

Notatet var grunnlaget for et frokostmøte om re-
torikk og asylpolitikk på Litteraturhuset den 25. 
juni. Her deltok Knut Kjeldstadli, professor i his-
torie og redaktør av Norsk innvandringshistorie, 
og Frøy Gudbrandsen, kommentator i Bergens 
Tidende, i en samtale ledet av NOAS’ gener-
alsekretær Ann-Magrit Austenå.

NOAS skrev også flere kronikker og avisinnlegg 
med samme tematikk i løpet av valgkampen, og 
påpekte hvordan asyldebatten har endret den 
politiske praksisen på feltet.

I forkant av stortingsvalget utarbeidet dessuten 
NOAS en velgerguide om asylpolitikk. Vi gjen-
nomgikk de ulike partienes programmer og så på 
hvilken politikk partiene har ført i praksis og hvilke 
uttalelser og forslag de har framsatt. Materialet ble 
evaluert, og partienes politikk ble oppsummert, 
med en liste over positive og negative punkter og 
et terningkast. Velgerguiden viste at de største par-
tiene fører den dårligste asylpolitikken.

NOAS utarbeidet også brosjyren «Asylpolitikk 
på 1-2-3» og holdt lynkurs i asylpolitikk i Oslo (se 
nærmere omtale under).

Regjeringsforhandlinger og fireparti-
plattformen
Etter valget 9. september innledet partiene Høyre, 
FrP, Venstre og KrF forhandlinger om en mulig 
felles regjeringsplattform. 30. september annon-
serte påtroppende statsminister Erna Solberg at 
KrF og Venstre ikke ønsket å gå inn i en regjering 
med Høyre og FrP, men at de fire partiene var enige 
om en felles politisk plattform som grunnlag for 
KrF og Venstres støtte til en mindretallsregjering 
av Høyre og Frp. Den mest detaljerte delen av den 
politiske plattformen var en fire siders gjennom-
gang av utlendingsfeltet. Avtalen inneholdt en 
såkalt engangsløsning og en varig ny ordning for 
lengeværende asylbarn, ny mottaksstruktur med 
åpning for økt bruk av lukkede mottak og en gjen-
nomgang av asyl- og innvandringspolitiske tiltak på 
til sammen 25 punkter.

NOAS stilte seg umiddelbart skeptisk til hvor 
mange lengeværende asylbarn som reelt ville bli 
hjulpet av den såkalte engangsløsningen. Vi stilte 
spørsmål ved utformingen av en ny forskrifts-
løsning for bedre ivaretakelse av barns beste fordi 
nye innvandringsregulerende hensyn samtidig 
skulle tas inn i bestemmelsen. Videre advarte 
NOAS mot FrPs ønske om økt bruk av lukkede 
mottak. Regjeringsplattformens åpning for mer 
differensierte mottak kan ha både positive og nega-
tive sider, avhengig av hvordan mottakene i praksis 
tilrettelegges for ulike grupper og hvilke ressurser 
som settes inn i såkalte retursentre.

NOAS har støttet ønsket om å begrense innhold-
sløse omgjøringsbegjæringer, men utgangspunktet 
må være at det alltid er det reelle innholdet som 
avgjør om en anmodning skal behandles. Godt be-
grunnede omgjøringsanmodninger må ikke kunne 
avvises selv om bosted ikke er oppgitt. Et ønske om 
flere returavtaler og flere og raskere returer må bal-
anseres mot et absolutt krav om rettssikker asylpro-
sess og forpliktelsen til ikke å returnere noen til 
mulig tortur eller umenneskelig behandling.

Asylpolitiske saker
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Det er svært positivt at de fire partiene ønsket å 
styrke den juridiske rettledningen før første søknad, 
vurdere en ny og bedre klageordning, styrke bo-
settingsarbeidet og gjennomgå praktiseringen av 
beskyttelse basert på religion og seksuell legning.

Barn

Barn på flukt
Stortingsmeldingen «Barn på flukt» ble fremlagt i 
juni 2012. Ikke mindre enn tre statsråder gikk ut 
og uttalte at meldingen skulle medføre at flere barn 
skulle få bli. Regjeringen slår fast i meldingen at 
UNE i enkelte saker har lagt for stor vekt på innvan-
dringsregulerende hensyn, mer enn hva som ble 
forutsatt da regelverket ble vedtatt. Samtidig fram-
står praksis som lite entydig. Regjeringen så derfor 
«behov for å tydeliggjøre hvordan bestemmelsens 
skal forstås.»  Meldingen er likevel for utydelig 
når det gjelder vektingen mellom barnets beste og 
barnets tilknytning og de innvandringsregulerende 
hensyn. 

I desember 2012 tok Høyesterett sakene til to len-
geværende barnefamilier opp til behandling i ple-
num. For første gang skulle Høyesterett behandle 
asylsaker i plenum, og det var på ny knyttet stor 

spenning til spørsmålet om lengeværende barn. 
Dessverre falt flertallet i Høyesterett ned på å gi 
staten medhold. Flertallet mente at regjeringen 
ikke har klargjort når barns beste skal veie tyngre 
enn innvandringspolitiske hensyn. 

I 2013 har det ikke skjedd tydelige endringer i 
UNEs praksis, som på grunn av manglende klare 
forskrifter fortsatt framstår som lite entydig. 
Regjeringsskiftet høsten 2013 medførte nye lovnad-
er til de lengeværende asylbarna, men igjen med 
vagt og uklart innhold. 

UNEs praksis og erfaringer fra NOAS
Ett av tiltakene i stortingsmeldingen var at UNE 
skulle komme med en praksisrapport. UNE pre-
senterte sin praksis 17.06.13, ett år etter meldin-
gen. UNE konkluderer at det ikke finnes en fast 
grense for når barns tilknytning til Norge utløser en 
oppholdstillatelse. Det fremgår av rapporten at 
UNE har vurdert på nytt sakene til 73 barnefamil-
ier etter at stortingsmeldingen ble fremlagt. Disse 
omfatter 314 personer, hvorav 135 voksne og 179 
barn. Resultatene viser at 37 av familiene nå har 
fått oppholdstillatelse i Norge. Sju av disse fam-
iliene har fått flyktningstatus, mens 30 har fått 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag under 
henvisning til blant annet barns tilknytning. Disse 
30 familiene omfatter 117 personer, fordelt på 51 
voksne og 66 barn.

Blant avgjørelsene for familier med barn med fra 
om lag 4 1/2 års oppholdstid og 1 år på skole, har 
andelen omgjøringer det siste året vært på cirka 50 
prosent, inkludert familier som fikk oppholdstilla-
telse på grunn av beskyttelsesbehov. Hvis familiene 
som fikk flyktningstatus holdes utenfor, var andel-
en omgjøringer cirka 45 prosent.

NOAS har registrert 38 saker i 2013 som inkluderer 
100 lengeværende barn. Vi har ikke kunnet lese ut 
en enhetlig praksis av sakene. Det er stor variasjon 
i vekting av innvandringsregulerende hensyn mot 
hensynet til barnets beste.

UNE skriver i sin praksisrapport: «Hva som ge-
nerelt skal til for at hensynet til barnets beste skal 
gå foran andre hensyn, slik at innvandringsregul-
erende hensyn eller identitetsspørsmålet ikke har 
betydning for utfallet, er imidlertid ikke avklart, 
verken gjennom Stortingsmeldingen «Barn på 
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flukt» eller gjennom UNEs praksis.» Dette er i tråd 
med det som NOAS har erfart.

NOAS kan heller ikke se en entydig avklaring av 
hva som er tungtveiende og mindre tungtveiende 
innvandringspolitiske hensyn. Som UNE selv 
beskriver det, fremheves skillet mellom tungtvei-
ende og mindre tungtveiende hensyn som et for-
hold av betydning i saker hvor det argumenteres 
med at det foreligger tungtveiende innvandrings-
regulerende hensyn. Hva som er mindre tungtvei-
ende innvandringspolitiske hensyn, som tillegges 
mindre vekt enn hensynet til barn, fremheves ikke 
i samme grad.

UNE skriver videre i sin rapport at «avgjørelsene 
viser, med få unntak, at mindre tungtveiende 
innvandringsregulerende hensyn ikke alene er nok 
til å fastholde tidligere avslag når barnefamilier 
med barn i skolealder har hatt en oppholdstid på 
om lag 4 1/2 år eller mer.» I vedtak fra det siste 
året som NOAS kjenner til, ser vi imidlertid at det 
kan være ganske svake anførsler som gir avslag i 
saker som gjelder barn med mellom seks og syv 
års opphold i landet. Det kan være manglende do-
kumentasjon på identitet gjennom framleggelse 
av pass, mistanke om tilbakehold av informasjon 
eller oppgitt feil informasjon, selv om identitet er 
sannsynliggjort. Dette mener NOAS er praksis i 
strid med stortingsmeldingens henvisning til at 
utlendingsforskriften § 8-12 åpner for at 

«det kan gis en tillatelse, for eksempel av hensyn til barn, 
selv om identiteten ikke er dokumentert. Det bemerkes 
at selv om identitet ikke er dokumentert, kan den likevel 
ansees som sannsynliggjort.» (6.4.6 s.57)

NOAS ser flere eksempler på sprikende praksis i 
saker hvor identitet er sannsynliggjort, men ikke 
dokumentert. I noen saker gis tillatelse med be-
grensning på grunn av ID-tvil, mens i andre saker 
gis det avslag av samme grunn. Felles for disse 
sakene er at det legges til grunn at hensynet til 
barna isolert sett tilsier tillatelse.

Dessuten er det heller ingen klare kriterier for hva 
som skal anses som passiv eller aktiv motarbeidelse 
av retur. I mange tilfeller oppholder familien seg 
på kjent adresse, men de tør eller vil ikke bidra 
til fremskaffelse av nødvendige reisedokumenter 
gjennom å kontakte hjemlandets myndigheter. 
Igjen, som UNE selv skriver: 

«Hvordan barns tilknytning skal vektes i saker der den 
type manglende samarbeid har medført at familier 
fortsatt befinner seg i Norge, gir ikke UNEs praksis noe 
entydig svar på».

Barna det gjelder
Ifølge tall fra UDI var det i oktober 2013 over 760 
barn i Norge med botid uten oppholdstillatelse på 3 
år eller lengre. De seks største opprinnelseslandene 
er Afghanistan, Irak, Russland (herunder Tsjetsje-
nia, Dagestan, osv.), Iran, statsløse og Etiopia. Disse 
er land hvor det er en vanskelig sikkerhetssituasjon 
og/eller hvor menneskerettigheter i liten grad blir 
respektert. Norske myndigheter har dessuten over 
tid hatt problemer med å gjennomføre tvangsretur-
er til disse landene. 

I sakene som gjelder lengeværende barn, blir barna 
ofre i en voksenkonflikt. På den ene siden er forel-
drene som anser situasjonen i hjemlandet som 
så vanskelig at frivillig retur ikke er et alternativ. 
Norske myndigheter har heller ikke klart å retur-
nere familien. På den andre siden mener norske 
myndigheter at innvandringsregulerende hensyn 
og politiske signaler er viktigere enn barnas beste. 
Barna blir sittende igjen i en limbosituasjon år etter 
år på mottak med en hverdag som preges av frykt, 
angst, usikkerhet og mangel på muligheter til å 
planlegge egen fremtid.

I 2013 gikk en rekke av de profilerte barna til rettsak 
mot staten; Neda som har fått stor medieoppmerk-
somhet, Yalda i Tromsø, Jasmin som er ett av de 
lengstværende barna i Norge med over 10 års botid 
og Nathan i Bergen. 

Nathan vant fram i tingretten tidlig i 2013, og UNE 
valgte ikke å anke dommen selv om de var uenig 
i dommen. UNEs begrunnelse for ikke å anke var 
blant annet den massive mediedekningen Nathan 
har vært utsatt for. 

Yalda og familien vant også frem i tingretten, men 
her anket UNE. UNE fattet også et nytt negativt 
vedtak i etterkant av domstolsbehandlingen. Dette 
har medført at saken må gå nye runder i retts-
vesenet. Hennes fremtid er fortsatt uavklart ved 
utgangen av 2013.

Jasmin tapte i tingretten, men dommen ble anket 
videre til lagmannsretten. Hun og hennes søsken 
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har fortsatt en uavklart fremtid ved utgangen av 
2013. 

Neda og familien ble returnert tilbake til Jordan 
før rettssaken. De vant saken i tingretten, fordi det 
etter rettens mening ikke fremgår av UNEs beslut-
ninger at den eldste sønnens helsemessige forhold 
er vurdert. Vedtaket ble derfor kjent ugyldig på 
grunn av mangelfull begrunnelse. UNE valgte ikke 
å anke saken, men fattet i stedet et nytt negativt 
vedtak. Neda og familien befinner seg nå fortsatt i 
Jordan og lever under svært vanskelige forhold der.  
Saken vil bli prøvd i retten på ny.

I Norge er det fortsatt mange aktive lokale støtte-
grupper til lengeværende barnefamilier, og det er 
et stort engasjement for barna. NOAS bistår lokale 
støttegrupper med informasjon og har i 2013 engas-
jert oss i sakene til 26 lengeværende barnefamilier.

I forkant av samarbeidsavtalen mellom regjeringen 
og KRF og Venstre var det stor optimisme om at de 
borgerlige skulle få til en ordning/amnesti for de 
lengeværende barna. Dessverre har det ikke blitt re-
sultatet. Det ser likevel ut som at for cirka 170 barn 
vil det komme en engangsløsning, men hvordan 
den nye regjeringen vil iverksette avtalen avgjør 
hvor mange av barna som faktisk får bli.

Når det gjelder den varige løsningen for len-
geværende barn, er det grunn til å være skeptisk til 
hva avtalen vil medføre i praksis. Ser vi på ordlyden, 
sier den følgende: 

Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i 
Norge skal klargjøres gjennom en regelendring som 
gjør at utlendingsmyndighetene i større grad vektlegger 
hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig. Forutset-
ningen er at foreldrene som hovedregel har medvirket 
til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggjøre retur, 
men at retur ikke har vært mulig. 

Det er positivt at det skal legges mer vekt på hva 
som er barnefaglig forsvarlig, men NOAS er skep-
tisk til formuleringene om identitet og «bidratt til 
å muliggjøre retur». Formuleringen kan i praksis 
medføre en innstramning av praksis i dag. Her må 
vi igjen vente og se hva som skjer.

Kampanje for de lengeværende barna
Under årets Norwegian Wood-festival (Young Wood 
12.-13. Juni og Norwegian Wood 13.-16. juni 2013) 
satte NOAS og festivalen fokus på de lengeværende 
asylbarna.

En kombinert postkort- og underskriftskampanje 
«Gi barna opphold! Send et postkort til Jens» fikk 
raskt stor oppslutning. Etter ett døgn hadde vi fått 
1430 underskrifter på nett, og etter to døgn nådde 
vi 2067 underskrifter. Samtidig rigget NOAS opp 
en stand på festivalen som samlet inn 2132 under-
skrifter. På en nettside sanket vi i tillegg 2868 un-
derskrifter 1 Da oppropet ble avsluttet etter en uke, 
hadde vi nådd 5000 underskrifter.

Kampanjen ble startet på nett 11. juni 2013 klok-
ken 10:00. Samme morgen ble familien til Neda 
Ibrahim deportert fra Dale mottak ved Sandnes til 
Jordan etter 10 år i Norge. De to eldste barna, Neda 
og Nael Ibrahim, var 2 og 1 år gamle da de kom 
til Norge. De to yngste søsknene er født i Norge. 
Etter 10 års oppvekst og skolegang har barna fått 
en svært sterk tilknytning til Norge, sin skole og 
sitt lokalmiljø.

1  http://www.opprop.net/gi_barna_opphold



NOAS – Årsrapport 201310

Engasjementet for familien Ibrahim og andre 
lengeværende barn med sterk lokal tilknytning, 
underbygget kampanjens hovedbudskap: Når barn 
har oppholdt seg så lenge i Norge at deres tilkny-
tning er udiskutabel, må de få opphold, selv om 
foreldrene har handlet i strid med utlendingsloven. 
Statsminister Jens Stoltenberg og regjeringen sier 
det samme i stortingsmeldingen «Barn på flukt» 
som kom i juni i 2012: «På et tidspunkt må hensyn-
et til barnets beste gå foran andre hensyn».

De 5000 postkortene og underskriftene ble over-
levert til statsministerens politiske rådgiver Sindre 
Beyer 1. juli 2013. 

Medieeksponering av barn
NOAS har tatt opp medias eksponering av len-
geværende asylbarn med Norsk Presseforbund. 
Sammen med Barneombudet ble NOAS invitert til 
å innlede til diskusjon om temaet på et styremøte 
i Presseforbundet i juni 2013. Både fra NOAS’ og 
Barneombudets side ble det oppfordret til større 
varsomhet med å la barn bli den fremste bærer 
av familienes vanskelige situasjon. Samtidig un-
derstreket både NOAS og ombudet at det er vik-
tig og riktig at lengeværende asylbarn blir hørt og 

at deres situasjon og erfaringer kjent i offentlig 
debatt. Barn kan imidlertid komme i vanskelige 
lojalitetskonflikter i forholdet mellom foreldres 
valg, myndigheters vurderinger og offentlig eks-
ponering av familien. De kan også bli utsatt for 
reaksjoner fra andre asylsøkere i mottak og fra om-
verdenen som verken de, foreldrene, støttegrupper 
eller mottak er forberedt på. NOAS oppfordring er 
å utvise samme aktsomhet overfor lengeværende 
asylbarn som redaksjonene viser overfor norskfød-
te barn i vanskelige familie- og livssituasjoner.

Enslige mindreårige asylsøkere
Om lag ni prosent av alle asylsøkere til Norge i 2013 
var enslige mindreårige2. De fleste kom fra Soma-
lia, Afghanistan og Eritrea. Enslige mindreårige 
har fått beskyttelse i overkant av 80 % av sakene 
UDI behandlet i 20133. 50 har fått opphold på hu-
manitært grunnlag, 17 ungdommer har fått tids-
begrenset opphold fram til fylte 18 år og 24 barn/
ungdommer har fått avslag. 

NOAS kommer i kontakt med enslige mindreårige 
asylsøkere gjennom informasjonsprogrammet for 
nyankomne asylsøkere, som vi driver på oppdrag 
fra Utlendingsdirektoratet. Vi blir også kjent med 
enslige mindreårige og deres situasjon og asylsaker 
gjennom vårt rettshjelpsarbeid, selv om de fleste 
har fylt 18 år når de henvender seg til oss. Vi har 
ikke utarbeidet egen statistikk på hvor mange hen-
vendelser vi får fra personer som har oppgitt å være 
enslige mindreårige ved ankomst.

I 2013 ga vi juridisk bistand i to enkeltsaker hvor 
klienten hadde fått midlertidig tillatelse til fylte 18 
år. Vi fikk negativt resultat i den ene saken, mens 
i den andre saken ble ungdommen anerkjent som 
flyktning etter behandling i UNE. 

I 2013 startet vi arbeidet med et notat som om-
handler enslige mindreårige asylsøkere. I notatet 
fokuserer vi på fire temaer: identifisering av en-
slige mindreårige asylsøkere med spesielle behov, 
aldersvurderinger, midlertidige tillatelser til enslige 

2  1070 enslige mindreårige asylsøkere i 2013.

3  UDI behandlet totalt 590 EMA-saker i 2013, jf. http://
www.udi.no/Global/UPLOAD/!%20Fellessider/Statistikk/
Asyl/2013/EMA%20vedtak%20des%202013.html . Dette 
inkluderer også Dublin-saker, saker henvist til trygt tredje 
land og saker som er trukket/henlagt. 
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mindreårige mellom 16 og 18 år og barns rett til å 
bli hørt. Notatet ferdigstilles i løpet av første kvartal 
2014. 

Midlertidig opphold
NOAS mener at ordningen med midlertidig 
oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylsøkere 
mellom 16 og 18 år er et brudd på FNs barnekon-
vensjon, og vi har også i 2013 arbeidet for at den 
avskaffes.

Tiltaket med tidsbegrenset oppholdstillatelse til 
enslige mindreårige ble innført i 2009. Tillatelsen 
kan gis til enslige mindreårige mellom 16 og 18 år 
som ikke har et beskyttelsesbehov, men som ikke 
har omsorgspersoner i hjemlandet de kan gjen-
forenes med. Det er forventet at ungdommene 
forlater Norge når de fyller 18 år. Bakgrunnen for 
innføringen av ordningen var et ønske om å spare 
penger, og en oppfatning av at tillatelsen skulle 
sende et signal som ville gjøre at færre barn og unge 
ville legge ut på flukt. Siden tillatelsen ble innført, 
har 156 ungdommer fått den. Tallet for 2013 var 17. 
Enslige mindreårige fra Afghanistan er den grup-
pen som har blitt gitt flest tidsbegrensede tillatelser.

NOAS mener at tiltaket er feilslått. Flere barn og 
unge legger ut på flukt enn før. I følge UNHCR 
Global Trend rapport 20124, søkte 21 300 enslige og 
«separated» mindreårige asyl i 72 land i 2012. Dette 
er det høyeste tallet siden UNHCR begynte å føre 
statistikk i 2006. Ungdommene som får en mid-
lertidig tillatelse i Norge er i en særdeles vanskelig 
situasjon. Mange enslige mindreårige asylsøkere 
i Norge har flyktet fra traumatiske opplevelser i 
krigs- og konfliktherjede land. Når de fyller 18 år er 
det forventet at de skal bryte med helsebehandling, 
skole og sosialt miljø, og returnere til hjemlandet. 
Den usikre situasjonen de befinner seg i påfører 
høy grad av stress og en stor psykisk belastning. 
Mange av ungdommene lider av traumer og de-
presjon, og flere kjemper med selvmordstanker.  

NOAS har i offentlig debatt og i møter med poli-
tikere og samarbeidspartnere informert om kon-
sekvensene av den midlertidige tillatelsen og tatt til 
orde for at den avskaffes. Dette er i tillegg et tema 
i et notatet om enslige mindreårige vi har utarbei-

4  http://unhcr.org/globaltrendsjune2013/

det i 2013, som publiseres i 2014. Vi har også hatt 
fokus på saker med midlertidig tillatelse til enslige 
mindreårige i vårt rettshjelpsarbeid. 

Konvertitter

Saksbehandlere og frivillige studenter i NOAS 
gjennomgikk høsten 2013 asylsaker fra Iran 
som omhandler konvertering. Gjennomgangen 
ga grunnlag for arbeidet med et notat om UNEs 
vurdering av konverteringsspørsmål, herunder 
troverdighetsvurdering av konvertitter og bruk av 
landinformasjon. NOAS har videre kontaktet bis-
koper og prester i Norge for uttalelser om deres syn 
på hva en konvertering innebærer og hva det vil si 
for en kristen å praktisere sin tro sammen med an-
dre kristne. NOAS har vært i kontakt med Human 
Right Watch og iranske menneskerettsadvokater 
for deres vurdering av retursituasjonen og risiko 
for forfølgelse av kristne konvertitter i Iran. Utar-
beidelsen av notatet har pågått de siste månedene 
av 2013 og ferdigstilles våren 2014. 

Kartlegging av sårbare

De fleste asylsøkere til Norge kommer fra land og 
områder preget av krig og konflikt eller voldelige 
og undertrykkende regimer. Forskning tyder på at 
mange har traumer eller psykiske lidelser knyttet 
til opplevelser de har hatt i hjemlandet eller un-
der flukten. Ved ankomsten til Norge gjennomgår 
alle en obligatorisk helsesjekk. Helsesjekken er 
imidlertid konsentrert om tuberkulosesmitte, hiv 
og enkelte åpenbare somatiske lidelser. Det gjøres 
ingen systematisk kartlegging av psykiske helse-
problemer eller andre former for sårbarhet.

NOAS har lenge påpekt overfor myndighetene at 
det er behov for en utvidet helseundersøkelse og 
kartlegging av sårbare asylsøkere i en tidlig fase 
etter ankomst til Norge, blant annet i rapporten 
«Fakta på bordet» fra 2010. Informasjon om sår-
barhet kan ha betydning for vurdering av asylsak-
en direkte, hvis det vedrører asylgrunnlaget, for 
eksempel tortur-, krigsskader eller andre fysiske 
eller psykiske lidelser en har blitt påført i hjemlan-
det. Det kan også ha indirekte innflytelse på asyl-
vurderingen, hvis det dreier seg om forhold som 
påvirker evnen til å forklare seg, slik som enkelte 



NOAS – Årsrapport 201312

psykiske lidelser, funksjonshemming eller traumer 
kan gjøre. Slike problemer kan bli utslagsgivende 
for troverdighetsvurderingen hvis de ikke avdekkes 
og blir tatt hensyn til. 

Når NOAS har besøkt mottak rundt om i landet, 
har vi ofte møtt personer som har psykiske og/eller 
fysiske lidelser, også blant dem som har fått avslag 
på søknad om asyl. I noen tilfeller har det vist seg 
at helseopplysningene aldri hadde blitt anført eller 
godt nok dokumentert i asylsaken. For andre had-
de konklusjonen vært at helseproblemene ikke 
ble ansett å være alvorlige nok til å nå opp til den 
svært høye terskelen som gjelder for opphold på 
humanitært grunnlag. For mange var problemene 
et betydelig hinder for å skulle ta tak i sin situasjon 
etter avslag og/eller å reise hjem. 

På bakgrunn av erfaringene fra våre møter med 
sårbare og psykisk syke personer både i ankomst 
og etter avslag, har NOAS i 2013 gitt flere innspill 
til norske myndigheter når det gjelder behovet for 
tidlig kartlegging. Vi har deltatt i workshops og 
ulike forskningspanel, levert rapporter og skriftlige 
forslag der dette tema har blitt tatt opp. Vi mener 
en slik kartlegging er viktig og nødvendig, både av 
hensyn til rettssikkerheten i asylprosessen og for å 
sikre medisinsk oppfølging av de som trenger det. 
UDI opplyser at de er i gang med et pilotprosjekt 
for å utvikle opplegg for mest mulig systematisk 
identifisering av sårbare asylsøkere, og NOAS 
ønsker tiltaket velkommen.

Rett til arbeid

NOAS har hatt fokus på asylsøkeres rett til arbeid 
i 2013 og arrangerte i samarbeid med Norsk Folke-
hjelp og LO i Oslo et godt besøkt seminar om tema 
på Litteraturhuset i november 2013. Innstrammin-
gen i adgang til arbeidstillatelser har ikke ført til at 
flere asylsøkere har lagt fram tilfredsstillende doku-
mentasjon på sin identitet. Tiltaket har derfor ikke 
fungert etter sin hensikt. Konsekvensen er at langt 
færre asylsøkere får tillatelse til å jobbe mens deres 
søknad om asyl blir behandlet, noe som motvirker 
tidlig integrering og fører til ytterligere passiviser-
ing av asylsøkere. 

NOAS har tatt opp asylsøkeres rett til arbeidstilla-
telse i møter med Justisdepartementet og Barne-, 

inkluderings- og likestillingsdepartementet. 
Samarbeidet med Norsk Folkehjelp og LO i Oslo 
følges opp i 2014 og vi vil fortsette arbeidet for å 
påvirke til at flere asylsøkere får rett til arbeid når 
de har en søknad om asyl til behandling i Norge. 

Situasjon i mottak

NOAS deltok også i 2013 i referansegruppen for 
et forskningsprosjekt om bokvalitet på asylmottak. 
Prosjektet drives av NTNU, Sintef og høyskolen i 
Lillehammer.

NOAS deltok på en studietur til Nederland og Bel-
gia hvor vi besøkte ulike mottak. Forskningspros-
jektet har en varighet på tre år og NOAS’ deltakelse 
i referansegruppen videreføres i 2014.

Retur og monitorering

Politiets Utlendingsenhet (PU) hadde i 2013 et økt 
fokus på retur, og gjennomførte flere storaksjoner 
mot personer boende i mottak. Asylsøkere uten 
opp hold ble pågrepet for retur eller gitt varsel om at 
de ville bli tvangsreturnert om de ikke søkte frivillig 
retur. 5934 personer ble tvangsreturnert 2013.

Med så store ressurser bevilget til returarbeid satte 
NOAS fokus på de tvangsreturnertes rettsikkerhet.  
Siden EUs returdirektiv ble implementert i norsk 
rett i 2010 har Norge vært forpliktet til å føre et 
uavhengig og effektivt tilsyn med tvangsreturer. I 
praksis eksisterer det likevel ikke noe uavhengig 
tilsyn med tvangsreturer i Norge i dag.
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Monitorering
NOAS gjorde undersøkelser og faktasøkende reis-
er i løpet av 2012 og publiserte i februar 2013 rap-
porten «Monitorering av tvangsretur av asylsøkere. 
NOAS’ anbefalinger for en tilsynsordning som 
oppfyller Returdirektivets krav».  Rapporten viser at 
Norge ikke oppfyller forpliktelsen i EU-direktivet.

I rapporten gir vi anbefalinger for hvordan et ef-
fektivt tilsyn kan gjennomføres. Vi anbefaler blant 
annet at sivilsamfunnet bør involveres og at Sivi-
lombudsmannen bør gis ansvaret for monitorering. 
Ombudsmannens rolle bør ses i sammenheng med 
mandatet etter FNs tilleggsprotokoll til torturkon-
vensjonen (OPCAT) som i løpet av 2013 ble lagt 
til ombudsmannen. Fra 2014 vil ombudsmannen 
også være Nasjonal Forebyggende Mekanisme etter 
OPCAT og vil da kunne føre anmeldte og uanmeld-
te tilsyn alle steder hvor personer er frihetsberøvet. 
Argumentene for også å legge ansvaret etter retur-
direktivet til ombudsmannen er dermed styrket, 
da disse mandatene er delvis overlappende. NOAS 
har diskutert ulike løsninger og har landet på en 
anbefaling om å se til det danske systemet hvor 
begge tilsynsmekanismene er lagt til den danske 
ombudsmannen.

Etter først å ha varslet at det ville komme retning-
slinjer om tvangsretur uten noen form for høring, 
endret departementet mening våren 2013. De 
varslet da at Justisdepartementet og Politidirek-
toratet arbeidet med å utarbeide retningslinjer for 
retur og at disse skulle sendes på høring i løpet av 
høsten 2013. Dette ble imidlertid ikke gjort, og det 
er vinteren 2014 uklart hva som skjer i denne pro-
sessen med en ny regjering. Mens vi venter bryter 
Norge med forpliktelsen til å føre et effektivt tilsyn 
med tvangsreturer som EU-direktivet pålegger oss. 
Dette svekker asylsøkers rettsikkerhet i en svært 
sårbar retursituasjon.

NOAS skrev også et debattinnlegg i Dagbladet om 
temaet; «Retur uten rettssikkerhet»5.

Flere organisasjoner, blant dem Amnesty, Norsk 
Folkehjelp, Helsingforskomiteen, Mellomkirkelig 
Råd, Røde Kors og Peoplepeace har vært involvert 
og arbeidet for at et system for monitorering må 

5  http://www.noas.no/retur-uten-rettssikkerhet/

komme på plass raskt. NOAS ønsker at sivilsam-
funnet skal involveres i et rådgivende forum sam-
men med myndighetene.

Internering

Bruken av internering øker. Fra 2010 til 2013 økte 
antall overnattinger på Trandum fra drøyt 7000 til 
drøyt 28.000 overnattinger. Den politiske debat-
ten i forbindelse med stortingsvalget ble preget 
av temaet «lukkede mottak» og ønsker fra enkelte 
politikere om å bruke internering av utlendinger og 
asylsøkere i langt større grad. NOAS deltok i me-
diedebatten og forsøkte å bidra til en klargjøring av 
hvilke internasjonale forpliktelser som gjelder for 
internering av asylsøkere.

NOAS ønsket å klarlegge hvilke internasjonale kon-
vensjoner og reguleringer som gjelder for interner-
ing av asylsøkere, og dermed bruken av «lukkede 
mottak». Vårt formål var å bidra til en mer opplyst 
og faktabasert debatt. Rapporten «Detention of 
Asylum Seekers. Analysis of Norway’s internation-
al obligations, domestic law and practice» ble pub-
lisert i februar 2014. Rapporten gjennomgår inter-
nasjonal regulering av internering av asylsøkere og 
utfordrer Norges praksis med å fengsle asylsøkere 
som kommer til Norge med falsk pass – i strid med 
flyktningkonvensjonen.

Under arbeidet hadde NOAS kontakt med myn-
digheter, advokater, organisasjoner både i Norge og 
internasjonalt, for å kunne tegne et best mulig bil-
de av Norges internasjonale forpliktelser og prak-
tiseringen av disse. NOAS foretok faktasøkende 
reiser til Sverige, Danmark, Sveits, Malta og Hellas 
som en del av arbeidet. Utenriksdepartementet ga 
NOAS prosjektstøtte til å gjennomføre arbeidet.
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Tilgang til Trandum
Som en del av arbeidet med interneringsrapport 
fikk NOAS en omvisning på Trandum, hvor vi fikk 
se store deler av internatet, og snakke med innsatte. 
NOAS vurderer muligheten for en tilstedeværelse 
på Trandum. I dag er Røde Kors den eneste repre-
sentanten fra sivilt samfunn som har en fast til-
stedeværelse på internatet og en avtale med PU. 
Røde Kors går ikke inn i asylsaken og har heller ikke 
kompetanse til å uttale seg om dette. NOAS vurder-
er foreløpig behovet for et tilbud om informasjon 
og bistand til de internerte, og om organisasjonen 
har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre dette.

PU har tidligere vært skeptiske til NOAS’ til-
stedeværelse. Skepsisen bunner i en tenkt konflikt 
mellom NOAS’ rolle som fullmektig i enkeltsaker, 
og arbeidet på Trandum. Dette kan ifølge politiet 
utgjøre en hindring for effektiv gjennomføring av 
returer. NOAS mener imidlertid at det ikke er noen 
konflikt. Skulle det avdekkes informasjon som er 
viktig i saken, både når det gjelder asyl og interner-
ing, vil alle parter være tjent med at dette blir kjent, 
slik at feilaktige returer ikke blitt gjennomført. Ut i 
fra arbeidet med rettshjelp antas dette heller ikke å 
bli en særlig praktisk problemstilling.

Med dagens regelverk har de innsatte rett til å motta 
besøk, mens sivilt samfunn har en rett til å besøke 
internatet. Vi vil vurdere nærmere i 2014 om det vil 
være mulig for NOAS å tilby en slik tjeneste.

Faktasøkende reise til Somalia

Basert på et behov for oppdatert landkunnskap om 
sentrale og sørlige Somalia, besluttet NOAS å gjen-
nomføre en reise for å innhente informasjon fra 
relevante aktører i Somalia og Kenya. NOAS, ved 
rådgiverne Andreas Furuseth, Mari Seilskjær og 
Abdulwahab Said, gjennomførte en faktasøkende 
reise til Nairobi, Hargeisa (Somaliland) og Garowe 
(Puntland) i perioden 24. november - 8. desember 
2013. Under oppholdet samlet vi informasjon om 
ulike asylrelevante temaer. Utvalget av temaer som 
ble undersøkt bygget på hvilke problemstillinger 
som ofte går igjen i asylsakene NOAS arbeider med 
i sin rettshjelpsvirksomhet. 

I løpet av turen snakket vi med omtrent 30 ulike 
kilder om utviklingen i sikkerhetssituasjonen i sen-

trale og sørlige Somalia, og om risikoen for ulike 
grupper som frykter forfølgelse fra den militante 
islamistiske bevegelsen al-Shabaab. Under besøket 
møtte vi aktører fra blant annet internasjonale 
NGOer, lokale NGOer, FN-organer, vestlige ambas-
sader og myndighetsapparatet i Somalia. Under 
oppholdet i Somalia fikk vi svært god hjelp av Fly-
ktninghjelpen, som ga uvurderlig logistisk og sik-
kerhetsmessig bistand, og blant annet fasiliterte 
møter, transport og overnatting.

Informasjonen fra turen danner grunnlaget for en 
Somalia-rapport som publiseres våren 2014.

EUs asylpolitikk 

EUs 27 medlemsland fører til dels svært ulik asyl-
politikk. Åpne grenser innen EU og store økon-
omiske og politiske utfordringer i flere land har 
styrket behovet for bedre koordinering og en mer 
rettferdig byrdefordeling. I dag er presset stort mot 
de landene som forsøker å opprettholde et system 
i tråd med folkerettslige forpliktelser og FNs fly-
ktningkonvensjon, fordi om lag halvparten av 
medlemslandene i svært liten grad gir flyktninger 
tilgang til rettferdig asylprosedyre og i liten grad 
inn vilger asylsøknader. Etter forhandlinger på 
overtid ble et felles europeisk asylsystem (CEAS) 
vedtatt i Europaparlamentet i november 2012, 
med virkning fra årsskiftet. Gjennom 2013 er det 
dessverre ingenting som tyder på at EU-landene 
reelt har nærmet seg en mer enhetlig asyl- og flyk-
tningpolitikk. Tvert imot har den politiske debatten 
om nasjonal suverenitet og behovet for nasjonal 
kontroll over asyl- og innvandringspolitikk hardnet 
til i mange av EUs medlemsstater. Danmark er ikke 
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bundet av CEAS og Storbritannia og Irland har for-
beholdt seg rett til å avgjøre hvilke elementer i det 
felles asylsystemet de vil gjøre bindene for nasjonal 
lovgivning. 

UNHCR har pekt på en rekke utfordringer i EUs 
asylpolitikk. Noen av de viktigste er den store 
variasjonen i mottaksforhold, bruk av internering 
og behandling av sårbare. Særlig trekkes Dublin-
samarbeidet fram som en grunnleggende test på 
solidaritet og byrdedeling internt i Europa. De 
landene som mottar flest asylsøkere, er samtidig 
land som er blant de hardest rammede av økono-
misk og politisk krise. De har dårlige mottaksfor-
hold og liten kapasitet i behandling av asylsøknader. 
Flere av dem gir i liten grad beskyttelse og opphold. 
Dette er problemer som gjelder land som Hellas, 
Italia, Bulgaria, Malta og Kypros. Særlig er UNHCR 
bekymret for beskyttelse av barn – både medfølgen-
de barn og enslige mindreårige asylsøkere. I et in-
nlegg under ECRE Directors’ Forum ga UNHCRs 
representant Madeline Garlick uttrykk for bekym-
ring for de mange enslige mindreårige asylsøkerne 
som kommer til Europa fra Afghanistan6.

Ifølge EU-kommisjonens talsmann Michele Cer-
cone har det de siste årene skjedd en endring i 
innvandringsstrømmene, med færre økonomiske 
flyktninger, og flere som flykter fra forfølgelse 
og borgerkrig, særlig i Syria og på Afrikas horn7. 
Samtidig gjør den økonomiske krisen i Europa det 
vanskeligere for asylsøkere og flyktninger å finne 
arbeid, noe som igjen påvirker integrering. Økt ar-
beidsledighet generelt skaper sosial og politisk uro 
med bedre grobunn for populister som agiterer for 
fremmedfiendtlig og nasjonalistisk politikk. 

Hovedelementene i det felles europeiske asylsys-
temet er:

Prosedyredirektivet: Setter minstestandarder for 
hvilke rettigheter asylsøkere har når de søker asyl i 
et EU-land. Direktivet gjelder ikke i Norge.

6  Madeline Garlicks innledning på ECREs Directors’ Forum i 
Brussel 21. mai 2013

7  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Mennesk-
esmuglere-har-gjort-industri-av-batflyktningene-7461743.
html#.Uwij7_-YYv0

Statusdirektivet: Beskriver hvilke kriterier som skal 
legges til grunn når et EU-land avgjør spørsmålet 
om en asylsøkers flyktningstatus i tråd med Flykt-
ningkonvensjonen av 1951 og subsidiær beskyttelse 
(En tilleggsbeskyttelse basert på konvensjonsforp-
liktelsen om ikke å returnere noen til dødsstraff, 
mulig tortur og umenneskelig behandling). I 
Norge defineres begge beskyttelsesformene i §28 i 
utlendingsloven som trådte i kraft fra 2010.  

Mottaksdirektivet: Bestemmer hvilke materielle 
vilkår asylsøkere skal ha mens de venter på at 
asylsøknaden behandles. Tar opp særlige behov 
hos barn, eldre, gravide kvinner, tortur- og volds-
ofre. Gjeldende direktiv omfatter asylsøkere som er 
internert, men vilkår for og mottaksforhold under 
internering er i liten grad presisert. Kommisjonen 
har foreslått innføring av minstestandarder for in-
ternering, blant annet når det gjelder kriterier for 
gyldig internering og rettslig prøving. Det rettes 
spesiell oppmerksomhet mot sårbare grupper og 
internering

Dublin-samarbeidet: Fastsetter kriteriene for å av-
gjøre hvilket medlemsland som har ansvaret for å 
behandle den enkelte asylsøknad mens vedkom-
mende er i EU. Hovedregelen er at ansvaret ligger 
hos det landet asylsøkeren først kom til. Bestem-
melsen er ment å hindre såkalt «asylshopping».

Flyktningfondet: Noen medlemsland i Sør-Europa 
opplever en mye sterkere innstrømning av flykt-
ninger enn andre EU-land. Dette legger et stort 
press på deres mottaks- og behandlingskapasitet. 
Derfor ble det fra 2013 etablert et felles flyktning-
fond på 3,9 milliarder euro for å bistå land som har 
problemer med å holde et tilfredsstillende nivå på 
sitt asylsystem.

Returdirektivet: Norge har siden julaften 2010 
implementert EUs returdirektiv i norsk rett. Di-
rektivet åpnet for en strengere utvisningsbestem-
melse, som innebærer at alle utlendinger som ikke 
forlater Norge i samsvar med en gitt utreisefrist, 
skal utvises med et fremtidig innreiseforbud.

Rettsavgjørelser får i stigende grad betydning for 
utviklingen av EUs asylpolitikk. Det gjelder avg-
jørelser i menneskerettighetsdomstolen i Stras-
bourg, EU-domstolen i Luxembourg og nasjonale 
domsavgjørelser som får presedens. Prinsippet om 
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at man ikke kan returnere flyktninger til land som 
ikke tilfredsstiller minimumskravene i den felles 
europeiske asylpolitikken, er styrket gjennom flere 
domstolsavgjørelser. De nye reglene som trådte i 
kraft i EU fra januar 2013, styrket rettslige garantier 
for asylsøkere på noen områder:

Asylsøkere får rett til å jobbe senest ni måneder 
etter at de har søkt om asyl.

Styrket rettssikkerhet for personer som får 
beskyttelse på subsidiært grunnlag.

Medlemslandene plikter å ta hensyn til sårbare 
asylsøkere, som tidligere torturofre. Disse skal 
identifiseres og gis oppfølging, for eksempel 
gjennom psykisk helsetilbud.

Dublin III
Fra 1. januar 2014 trådte Dublin III i kraft, til erstat-
ning for Dublin II-forordningen. Dublin-forord-
ningen er et regelverk som skal sikre at en søknad 
om asyl blir behandlet i et av landene som deltar i 
samarbeidet – og normalt sett heller ikke av flere 
medlemsland. Ordningen innebærer at en per-
son som søker asyl i Norge, men som allerede er 
registrert i et annet medlemsland, enten med fin-
geravtrykk, visum eller asylsak, vanligvis ikke får 
saken sin behandlet i Norge, men blir sendt til det 
landet der de først var registrert. Det kan gjøres 
unntak, for eksempel dersom personen har nære 
familiemedlemmer i Norge. I alt 31 stater er medle-
mmer av Dublin-samarbeidet: EU-landene, Norge, 
Island, Sveits og Liechtenstein. 

Overgangen til Dublin III-forordningen innebærer 
noen positive endringer i forhold til tidligere re-
gelverk. Med innføringen av Dublin III skal det 
foretas intervju av personer i Dublin-prosedyre, 
hvilket ikke har vært vanlig tidligere. Dersom det 
fastslås på annen måte hvilket land som skal være 
ansvarlig for å behandle saken, vil det ifølge UDI 
likevel ikke gjøres intervju.

For enslige mindreårige asylsøkere (EMA), blir ret-
tighetene noe styrket med innføring av Dublin III. 
EMA skal som hovedregel få realitetsbehandling 
i det landet hvor de søker om asyl, og ikke sendes 
tilbake til et land de tidligere har søkt i, med mindre 
saken allerede er behandlet og de har fått et vedtak 
der. Det legges også større vekt på familietilknyt-

ning som kan gi grunnlag for realitetsbehandling: 
Etter Dublin III skal dette også omfatte søsken, 
samt slektninger som onkler, tanter eller beste-
foreldre. Barnets beste skal være et grunnleggende 
hensyn i vurderinger av saker i Dublin-prosedyre. 

Familietilknytning skal også ha betydning for 
vurderinger av søknader fra personer med sær-
skilte behov. Dersom en søker er avhengig av hjelp 
fra et familiemedlem, for eksempel på grunn av al-
der, svangerskap, nyfødt barn, alvorlig sykdom eller 
alvorlig handicap, skal en under Dublin-regelverket 
kunne føres sammen med familiemedlemmet for 
behandling av asylsøknaden i et av landene. Der-
som noen med helseproblemer skal overføres til 
en annen medlemsstat, skal tilgjengelige helseop-
plysninger formidles til mottaksstaten. 

Medlemsstatene skal så raskt som mulig gi infor-
masjon om Dublinregelverket og hvilke følger det 
kan få for den enkelte, på et språk vedkommende 
forstår. I praksis vil Politiets Utlendingsenhet gi 
denne informasjonen i forbindelse med registering 
av asylsøknad i Norge etter innføringen av Dublin III. 

Lampedusa og drukning i Middelhavet 
Bloggen «Fortress Europe», som fører statistikk 
over migranter som omkommer under forsøk på 
å ta seg til Europa, anslo i oktober 2013 at mer enn 
6,000 asylsøkere, de fleste afrikanere, har omkom-
met i Middelhavet på vei til Italia siden 1994.8 Tidlig 
i oktober 2013 druknet nær 300 flyktninger uten-
for den italienske øya Lampedusa, sør for Sicilia9. 
Menneskesmugling gjennom Nord-Afrika og over 
Middelhavet er blitt godt etablert illegal forretnings-
virksomhet. I toppåret 2011 kom det hele 63.000 
båtflyktninger til Italia og Malta. Dette skyldtes i 
stor grad spontan flukt fra borgerkrigen i Libya og 
omveltningene i Tunisia og Egypt, mens antall fly-
ktninger sank i 201210. Under krigen i Libya ble det 
vanskelige å bruke etablerte transportruter gjen-
nom landet. I løpet av 2013 har imidlertid trafikken 
gjennom Libya tatt seg kraftig opp, noe som igjen 

8  http://www.voanews.com/content/hundreds-of-african-mi-
grants-dead-or-missing-in-mediterranean/1762002.html

9  http://www.theguardian.com/world/2013/oct/09/lampedu-
sa-shipwreck-italy-state-funeral-migrants

10  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Mennesk-
esmuglere-har-gjort-industri-av-batflyktningene-7461743.
html#.Uyhrrvmwam0 
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gir en stor økning i antallet båtflyktninger. 45.000 
flyktninger nådde kysten av Italia og Malta i 2013, 
mot 13.000 året før, viser tall fra International Or-
ganization for Migration (IOM)11. Trafikken drives i 
hovedsak av kriminelle nettverk med baser i Libya, 
som utnytter de lovløse tilstandene i landet til å 
berike seg på å smugle flyktninger fra krigsherjede 
land som Syria og Somalia.

11.300 syriske flyktninger ankom Italia med båt i 
2013 mot bare 582 i 2012. Båtflyktningene utgjør 
likevel ikke mer enn 15–20 prosent av migrantene 
til Italia. I følge IOM skyldes dette at mange av båt-
flyktningene drar videre fra Italia til slektninger i 
andre europeiske land.12 Italia har i flere år bedt 
om hjelp fra andre EU-land til å ta hånd om båtfly-
ktningene som tar seg i land på Lampedusa, men 
ikke før den store drukningsulykken i oktober 2013 
var det noe gehør for problemet i italiensk offent-
lighet eller blant EUs ledende politikere.

«Hvis ikke Europas holdning til asylsøkere og inn-
vandrere endrer seg, vil ikke bare flyktninger, men 
også EU, drukne utenfor Lampedusa», sa ordføre-
ren i Lampedusa Giusi Nicolini på et møte med 
EU-parlamentarikere i oktober i fjor.13

Tragedien utenfor Lampedusa førte til at EU-top-
pene krevde handling for å unngå lignende trage-
dier. En egen arbeidsgruppe ble opprettet og 
overvåkingen og tilstedeværelsen i Middelhavet har 
blitt trappet opp for å fange opp båter i havsnød. 
Også regjeringen i Italia har lovet å forbedre for-
holdene på de overfylte mottakssentrene på Lampe-
dusa.

EU, FN og Syria
Den blodige borgerkrigen i Syria har avdekket at 
europeiske land reagerer svært ulikt og viser gjen-
nomgående liten vilje til å komme UNHCR i møte 
for å gjenbosette syriske flyktninger. Ved utgangen 
av året var det over to millioner registrerte flykt-

11  https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-
views/press-briefing-notes/pbn-2014/pbn-listing/migrants-
risking-lives-in-medite.html

12  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Mennesk-
esmuglere-har-gjort-industri-av-batflyktningene-7461743.
html#.Uyhs3_mwam0

13  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/--Mennesk-
esmuglere-har-gjort-industri-av-batflyktningene-7461743.
html#.Uyhs3_mwam0

ninger fra Syria, og nærmere 80.000 som ventet 
på å bli registrert av UNHCR14. Det store flertallet 
var i Syrias fem naboland; Egypt, Irak, Jordan, Li-
banon og Tyrkia. Ved utløpet av september 2013 var 
det ifølge UNHCR ble det registrert 51.379 syriske 
asylsøkere i EU + Norge og Sveits i løpet av 201315. 
Syrerne var den største gruppen fra et enkeltland. 
55prosent av de syriske asylsøkerne var registrert i 
to land; Tyskland og Sverige. Nærmere 90 prosent 
av de syriske asylsøkerne, som fikk behandlet sine 
søknader i EU per tredje kvartal 2013, fikk opphold. 
Til sammenlikning var den gjennomsnittlige ande-
len asylsøknader med positivt vedtak i EU i samme 
periode på drøyt 32 prosent.16

3. oktober 2013 vedtok Europaparlamentet en 
egen resolusjon om Syria-krisen, hvor de enkelte 
medlemsstatene i EU ble oppfordret til å garant-
ere trygg innreise for syriske flyktninger og om å 
sikre tilgang til asylprosedyre. Videre ble medlems-
statene bedt om å gjenbosette flere UNHCR-reg-
istrerte flyktninger fra Syria.17 Ved utgangen av 
2013 hadde Tyskland tilbudt å gjenbosette 10.000 
syriske flyktninger18. Ingen andre EU-land hadde 
tilbud gjenbosetting til mer enn noen hundre syre-
re. Sverige på sin side hadde åpnet for permanent 
oppholdstillatelse for alle syriske flyktninger som 
søkte asyl i Sverige.

Greske push-backs
Syriske flyktninger er, sammen med flytninger fra 
Afghanistan og Afrikas horn, blant de flyktningene 
som har vært rammet av såkalte push-backs ved fra 
gresk kystvakt overfor migranter som forsøker å 
ta seg med båt fra kysten av Tyrkia til greske øyer. 
UNHCR krevde i november 2013 at greske myn-
digheter gransker 23 tilfeller av push-backs, hvor gre-
ske grensevakter med makt har nektet flyktninger å 

14  http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php

15  http://www.unhcr.ie/images/uploads/news/External%20
-%20EU%20Syrian%20Asylum%20Seekers%20Apr%20
2011-Dec2013(1).pdf

16  http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asy-
lum-Report-Q3-final.pdf

17  http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/con-
tent/20131001IPR21212/html/EU-should-step-up-efforts-to-
tackle-the-Syrian-refugee-crisis-says-committee

18  http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/29/
where-are-the-syrian-refugees-going



NOAS – Årsrapport 201318

ta seg i sikkerhet inn på gresk territorium19. I løpet 
av andre halvår 2013 kom både den tyske organi-
sasjonen ProAsyl20 og Amnesty International21 med 
rapporter som beskriver hvordan gresk grensepoliti 
og gresk kystvakt brutalt har forhindre flyktninger 
fra å krysse grenseelven Evros eller å komme seg 
trygt i land på greske øyer. Greske og internasjo-
nale menneskerettighetsorganisasjoner har i løpet 
av 2013 rapportert om til sammen 107 dødsfall som 
konsekvens av push-backs fra gresk grensepoliti og 
kystvakt. 

I desember 2013 ba Europarådets kommissær for 
menneskerettigheter, Nils Muiznieks, den greske 
regjeringen om en redegjørelse om de rapporterte 
push-backs og dødsulykker blant flyktninger i greske 
grenseområder22. 10. januar 2014 gikk sjøfartsmin-
ister Militadis Varvitsiotis ut og avviste at greske 
myndigheter misbruker makt og slik forårsaker 
at flyktninger drukner. Sammen med minister for 
nasjonal sikkerhet, Nikos Dendias, varslet Militadis 
samtidig at det skal iverksettes flere undersøkelser 
av greske myndigheters håndtering av ulike situas-
joner knyttet til flyktningetragedier23.

NOAS’ europeiske samarbeid

AITIMA
NOAS har gjennom flere år hatt tett kontakt 
med den greske rettighetsorganisasjonen AITI-
MA. AITIMA deltok sammen med NOAS i et 
besøk ved det norskfinansierte First Reception 
Center ved grenseelva Evros mellom Hellas og 
Tyrkia høsten 2013. De to organisasjonene har 
gjennom 2013 forberedt et prosjektsamarbeid på 
grunnlag av norske EØS-midler til uavhengige 
organisasjoner som arbeider med grunnleggende 

19  http://www.unhcr.org/528618159.html

20  http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/l_EU_Fluecht-
lingspolitik/proasyl_pushed_back_24.01.14_a4.pdf

21  h t t p : / / w w w. a m n e s t y. o r g / e n / l i b r a r y / a s s e t /
EUR25/008/2013/en/d93b63ac-6c5d-4d0d-bd9f-ce2774c-
84ce7/eur250082013en.pdf

22  http://www.enetenglish.gr/resources/article-files/com-
mtomins.pdf

23  http://ecre.org/component/content/article/70-weekly-bul-
letin-articles/571-greek-authorities-say-that-investigations-
on-pushbacks-of-migrants-at-the-greek-turkish-border-
have-been-launched.html

rettighetsspørsmål og humanitært arbeid overfor 
asylsøkere og flyktninger i Hellas.

EASO
I løpet av 2013 har Norge ferdigforhandlet et full-
verdig medlemsskap i EUs støttekontor for asyl-
saker, EASO, på Malta.  NOAS har siden høsten 
2012 deltatt i EASOs Consultative Forum av 
uavhengige organisasjoner, juridiske eksperter 
og myndighetsrepresentanter.  Våren 2013 deltok 
underdirektør Tor Magne Hovland og seniorråd-
giver Ditlev Nordgaard fra UDI i et internt fagmøte 
i NOAS om EASO og Norges forhold til EUs støtte-
kontor for asylsaker på Malta. NOAS var represen-
tert ved Ingvald Bertelsen, konsulent på asylsaker, 
under EASOs rådgivende forum på Malta i novem-
ber 2013.

ECRE 
NOAS er en av 81 medlemsorganisasjoner av 
den europeiske paraplyorganisasjonen European 
Council on Refugees and Exiles. Juridisk rådgiver 
Andreas Furuseth har deltatt i ECREs ekspert-
gruppe på asylpolitikk.

ECRE arbeider for at Europa som skal beskytte 
flyktninger, asylsøkere og fordrevne personer. 
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå deltok på 
ECREs Directors’ Forum i mai. Her var hovedsak-
ene UNHCRs vurderinger av EUs felles asylpoli-
tikk (CEAS) og informasjon om uvikling og etiske 
retningslinjer i det europeiske grensevakt-samar-
beidet Frontex, samt debatt og utvikling av ECREs 
strategi for perioden 2014-2016. Strategien ble ved-
tatt på ECREs årsmøte i Praha i oktober 201324 og 
inneholder tre hovedmål:

Bygge arbeidet på anerkjent ekspertise i 
rettighetsbeskyttelse for asylsøkere, flyktninger, 
inkludert beskyttelse av rettigheter for fordrevne 
personer.

Utvikle kommunikasjons- og påvirkningsarbeid 
for å nå en bredere offentlighet med interesse 
for ECREs arbeid.

Utvide og sikre en større bredde i inntekter 
og finansieringskilder for å sikre tilstrekkelig 

24  http://issuu.com/ecre/docs/strategic_plan_final/2
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økonomisk grunnlag for ECREs arbeid.

I programarbeidet i perioden 2014-16 har ECRE 
fem hovedområder:

Sikre nasjonal lovgivning og europeisk 
praksis som reflekterer høyeste standard for 
menneskerettigheter.

Arbeide for at europeisk politikk og 
programarbeid utenfor EU skal reflektere 
høyeste menneskerettslig standard for fordrevne 
personer, basert på idealene om solidaritet og 
ansvarsdeling.

Bygge et sterkt nettverk for asylrett i Europa.

Styrke sivilsamfunnsarbeidet for asyl i Europa.

Informere og påvirke arbeidet i EU og hos 
internasjonale myndigheter og institusjoner. 

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå, juridisk 
rådgiver Andreas Furuseth og organisasjonsråd-
giver Ragnhild Lerø representerte NOAS i ulike 
temaseksjoner under ECREs årsmøte i Praha.

ECRE vedtok på årsmøtet i oktober 2013 å iverk-
sette en kampanje for å sikre flere syriske flykt-
ninger tilgang til asylprosedyre, gjenbosetting eller 
familiegjenforening i Europa. I november 2013 
lanserte ECRE sammen med ELENA (European 
Legal Network on Asylum) et notat med oversikt 
over situasjonen for syriske flyktninger i 21 euro-
peiske land, inklusive Norge25. I notatet vises det til 
at syriske flyktninger har det svært vanskelig i Bul-
garia, Kypros og Hellas. Disse er stater som møter 
flyktninger med internering, elendige mottaksfor-
hold, dårlig tilgang til asylprosedyre og straffetiltak 
for grensepassering uten gyldige reisedokumenter. 
ECRE og ELENA kommer med en rekke anbefalin-
ger til hvordan EU og statene enkeltvis kan sikre til-
gang til asylprosess ved å heve visumrestriksjoner 
og ved å ta i bruk forenklede innreiseprosedyrer. Vi-
dere foreslås tiltak for å forenkle tilgang til familie-
gjenforening gjennom mer fleksible kriterier og 
større grad av bistand til syriske flyktninger med 
familie i Europa.

25  http://www.ecre.org/component/downloads/down-
loads/824.html

NOCRE
NOCRE er ECRES nordiske gruppe. NOAS arran-
gerte det årlige NOCRE-møtet i 2013 i Oslo med en 
intern del for NOCREs medlemsorganisasjoner 15. 
april og et åpent temamøte 16. april. På det interne 
møtet deltok representanter fra organisasjoner 
i Sverige (CARITAS og Svensk Røde Kors), Dan-
mark (Dansk Flyktninghjelp), Norge (Flyktning-
hjelpen og NOAS), samt generalsekretær i ECRE, 
Michael Diedring, og Irfan Qaiser som er ansatt 
hos UNHCR i Stockholm med ansvar for Norge.
På agendaen sto oppdatering fra ECRE, situasjonen 
for syriske asylsøkere, monitorering av retur, re-
turavtaler, internering, artikkel 31 i Flyktningkon-
vensjonen, returer til Somalia og Dublin-returer til 
Italia. 

16. april arrangerte NOAS et temamøte om asyl-
barn med innledning av Marit C. Borchgrevink, 
som er psykologspesialist ved RVTS Nord og 
med lang erfaring i arbeid med flyktningbarn- og 
ungdom, og Irfan Qaiser ved UNHCR Stockholm. 
Borchgrevink innledet om asylbarn i et helsepers-
pektiv. Qaiser informerte om UNHCRs arbeid med 
retningslinjer for hvordan definere barnets beste. I 
tillegg til NOCRE aktørene var representanter fra 
Amnesty International og Redd Barna tilstede.

Kommentarer og hørings-
uttalelser
NOAS har i 2013 avgitt skriftlige kommentar-
er samt høringsuttalelser til lov og forskrifter i 
følgende saker26:

Forslag til endringer i utlendingsforskriften 

26  http://www.noas.no/uttalelser/
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§§10-8 og 10-9 - heving av underholdskravet

Forslag til endringer i utlendingsforskriften 
- godtgjøring og dekning av utgifter som 
representant for EMA

Høring av utredning om valgfri protokoll til FNs 
barnekonvensjon om en klagemekanisme

Vurdering av endringer av nasjonal institusjon 
for menneskerettigheter

Norges andre rapport til FNs 
menneskerettighetsråd om gjennomføring av 
menneskerettighetene i Norge

Høring om forslag til endringer i utlendingsloven 
og utlendingsforskriften – gjennomføring av 
Dublin-forordningen i norsk rett

Høring om ny prosessordning i sikkerhetssaker 
etter utlendingsloven

Høring om forslag om styrket hjemmel for PST 
sin søkeadgang i utlendingsforvaltningen sine 
datasystem
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Rettshjelpen til NOAS

Etter innstrammingene i asylpolitikken i 2009 
opplevde NOAS mer enn en dobling av antall 
saker til organisasjonen, fra snaut 550 i 2009 til 
over 1200 i 2010. I årene seinere har antall saker 
NOAS får til behandling holdt seg på samme høye 
nivå, med en foreløpig topp på 1357 i 2013. 

Alle asylsøkere med avslag kan levere saken sin 
til en gjennomgang hos oss. Mange søkere lever-
er saken sin flere ganger, og vi reåpner da saken. 
Det kan være nye opp lysninger som er innhentet, 
situasjonen i hjemlandet som har endret seg, eller 
personen har fått bistand etter avslag i UDI, og le-
verer saken for ny vurdering etter avslag i UNE. I 
2013 mottok vi nye henvendelser i 302 saker som 
allerede var registrert hos oss tidligere. De som 
henvender seg til NOAS for bistand kommer fra 
68 ulike land, inkludert statsløse. I likhet med for-
utgående år er det særlig Afghanistan som skiller 
seg ut med et høyt antall henvendelser, etterfulgt av 
Iran, Etiopia, Somalia , Eritrea og Irak. 

 

NOAS involverte seg skriftlig gjennom omgjørings-
begjæringer eller tillegg til klage/omgjøringsbeg-
jæring i 192 saker i 2013, noe som er færre enn i 
2012 (220). Det som er spesielt for året er at vi har 
deltatt i mange flere nemndmøter enn tidligere år. 
Det er særlig omgjøringsbegjæringer fra 2012 i Eti-
opia-saker som UNE har behandlet i nemndmøte.  

Den store sakspågangen betyr at det er viktig for 
NOAS å finne en balanse mellom effektivitet og 
kvalitet i saksbehandlingen. Rettshjelpen i enkelt-
saker er en svært betydningsfull del av NOAS sitt 
arbeid, og det er derfor viktig å kunne bruke til-
strekkelig med tid i de sakene vi velger å gå inn i. I 
2013 har vi gjennomgått og vurdert tilnærmet like 
mange saker som vi fikk inn i løpet av året. 

Årsaken til at NOAS de siste årene har kunnet 
behandle såpass mange saker er todelt. Først og 
fremst skyldes dette at vi har utviklet prosjekter 
hvor vi gir informasjon og veiledning til asylsøkere 
med avslag og dermed bidrar til å avklare deres 
situasjon. Tid avsatt til saksgjennomgang en viktig 

Rettshjelp og rådgivning
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del av prosjektarbeidet. Prosjektene har gjort det 
mulig for NOAS å besøke asylsøkere i mottak over 
hele landet med tilbud om informasjon og veiled-
ning og å drive veiledning overfor asylsøkere med 
avslag i vårt sekretariat i Torggata i Oslo. I tillegg 
har vi i løpet av 2013 etablert en dyktig gruppe fri-
villige saksbehandlere som etter hvert bidrar godt 
i NOAS’ saksbehandling. Førstelinjetjenesten i 
NOAS’ resepsjon har ansvaret for en del av kom-
munikasjonen med våre klienter. Vi har en mer 
strømlinjeformet og standardisert tilbakemelding 
til søkere vi ikke ser noen mulighet til å hjelpe. 
Andre effektiviseringstiltak, som tillater mer kon-
sentrert jobbing med enkeltsaker, har vært å holde 
stengt kontor to dager i uken og en noe økt bruk 
av hjemmekontor og skjerming av saksbehandlere 
på kontoret.

I 2013 har saksbehandlerne ved NOAS’ sekretariat 
jevnlig avholdt saksbehandlermøter, hvor spørsmål 
som angår rettshjelpen til NOAS blir diskutert. 
Dette er et nyttig forum for saksbehandlerne som 
til daglig jobber svært selvstendig med sine ans-
varsland. Det er også jobbet med å utvikle team av 
saksbehandlere, praktikanter/frivillige og ansatte i 
informasjonsprogrammet som kan samarbeide om 
rettshjelpen for enkelte land. Hensikten med disse 
teamene er å få en bredere diskusjon om spørsmål 
som gjelder det enkelte land, og sikre at kompetan-
sen om et enkelt land ikke bare ligger hos én per-
son. Dette vil gjøre det lettere for andre å gå inn i 
en portefølje om den ansvarlige saksbehandleren 
har fravær, og det gjør det mulig å omfordele ansvar 
om en enkelt saksbehandler har for mange saker.

Utfall av saker
Vi har ikke fått svar fra utlendingsforvaltningen i 
alle sakene vi engasjerte oss i i løpet av året. Innen 
mars 2014 hadde utlendingsforvaltningen behan-
dlet 96 av de totalt 192 sakene vi engasjerte oss 
i, det vil si i 50% av sakene. Vi har fått negativt 
utfall i 60 av sakene (62 %) og positivt utfall i 36 av 
sakene (38 %). Sakene med positivt utfall omfatter 
blant annet saker hvor personer er blitt anerkjent 
som flyktning, saker med lengeværende barn og 
Dublin-saker hvor Norge har akseptert å realitets-
behandle saken. 

Nemndmøter og resultater
NOAS har vært fullmektig i 37 saker som har 
blitt behandlet i nemndmøte hos UNE. Dette er 
det første året hvor NOAS har deltatt i så mange 
nemndmøter. 32 av disse har fått positivt utfall, 5 
har endt med negativt resultat. I overkant av en 
tredjedel av sakene med positivt resultat har vært 
Etiopia-saker hvor sur place-virksomhet i stor grad 
har vært det vesentlige. Blant andre saker med 
positivt utfall er saker til lengeværende barn samt 
konvertitt- og LHBT-saker. 

Samarbeidet med Wiersholm
I 2013 begynte et formelt samarbeid mellom NOAS 
og advokatfirmaet Wiersholm. I en del saker hvor 
vi ikke når frem med rettshjelp og begjæringer 
om omgjøring til UNE, er det kun en rettsak som 
vil kunne føre til en endring av vedtaket. NOAS 
har ikke midler eller kompetanse til å gjøre dette 
selv. Wiersholm tar derfor enkelte saker pro bono 
etter anbefaling fra NOAS. Dette gir en ytterlige-
re dimensjon til NOAS’ rettshjelpsarbeid, da en 
uavhengig domstol gjerne vil kunne vurdere saken 
annerledes når den får alle fakta presentert direkte 
og klageren får anledning til å møte og føre vitner.

I 2013 overførte vi 10 saker til Wiersholm. En-
kelte saker ble omgjort av UNE selv da varsel om 
søksmål ble sendt. De fleste av sakene er ennå ikke 
rettskraftige.
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Advokatforeningens prosedyregruppe
NOAS har deltatt i Advokatforeningens aks-
jons- og prosedyregruppe siden oppstarten i 
2007. Prosedyregruppa tilbyr gratis advokathjelp 
i utvalgte saker hvor utlendinger, først og fremst 
asylsøkere, har fått endelig avslag fra utlendings-
myndighetene. Alle saker som mottas utredes i 
prosedyregruppas sekretariat. De sterkeste sakene 
blir tatt videre til en referansegruppe, hvor NOAS 
har vært representert sammen med asyladvokater 
og representanter for menneskerettighetsorgani-
sasjoner og -institusjoner. Referansegruppa avgjør 
hvilke saker som henvises til advokat, som fører 
saken pro bono for retten. Aksjons- og prosedyre-
gruppa har oppnådd positivt resultat i over to tre-
deler av sakene de har involvert seg i.

Etter nærmere sju års virksomhet besluttet Advokat-
foreningens aksjons- og prosedyregruppe å legge 
ned sin virksomhet i 2013. Fra sommeren 2013 tok 
de ikke lenger inn nye saker, og resten av året gikk 
med til å ferdigbehandle de sakene som allerede 
var i systemet. Etter at Aksjons- og prosedyregrup-
pa avsluttet sin virksomhet, er NOAS eneste aktør 
som gir gratis rettshjelp i asylsaker.

Veiledning i Torggata
NOAS gjennomførte i perioden april 2012-april 
2013 et rådgivningsprosjekt ved sekretariatet 
finansiert av Extrastiftelsen. Prosjektstillingen 
skulle gi rådgivning til asylsøkere med avslag og 
hadde i prosjektperioden 282 rådgivningssamtaler.

Bakgrunnen for søknaden var NOAS’ erfaring med 
at for mange asylsøkere innebærer en situasjon 
som papirløs, uten lovlig opphold over lang tid, 
både fysiske og psykiske problemer. NOAS ønsket 
å bidra med informasjon og rådgivning i en situa-
sjon hvor asylsøkerne har svært få rettigheter og få 
instanser å henvende seg til for hjelp.

Papirløse har svært begrenset rett til helsehjelp. 
Gjennom å tilby rådgivning til asylsøkere med 
avslag kan NOAS gi informasjon om tilgjengelig 
helsetilbud, samtidig som vi kan forklare hvilke 
alternativer som er tilgjengelig for den enkelte. 
Dette igjen kan føre til et bedre beslutningsgrunn-
lag og forhåpentligvis at den enkelte kan ta riktige 
valg og beslutninger for sitt videre liv.

Målgruppen for prosjektet er primært asylsøkere 

som har avslag på asylsøknaden, og som også har 
fått negativt svar på sin henvendelse til NOAS om 
rettshjelp. For disse personene er utsiktene til lovlig 
opphold i Norge svært små. Alternativene deres vil 
være:

Å forbli inaktiv og ulovlig i Norge, med svært 
begrensede rettigheter til helsehjelp og til å ta 
arbeid, og svært små utsikter til endring i en 
svært vanskelig livssituasjon.

Ulovlig opphold i Norge innebærer en stor risiko 
for å bli tvangsreturnert til hjemlandet og utvist 
fra hele Schengen-området.

Å vurdere frivillig retur til hjemlandet med IOM.

Gjennom rådgivningstjenesten har vi vært i stand 
til å nå flere asylsøkere. Vi har også kunnet være 
til hjelp selv om vi har måttet avslå spørsmål om 
rettshjelp i asylsaken. Vi har dermed nådd en svært 
sårbar gruppe, og forhåpentligvis bidratt til at noen 
av disse kan gjøre mer veloverveide valg for seg og 
sin situasjon. Grunnet stort sakstilfang og mange 
henvendelser har NOAS erfart at det er større etter-
spørsel etter rådgiving enn hva vi har kunnet tilby.

I august 2013 ble NOAS etter søknad innvilget om-
disponering av tidligere tildelte prosjektmidler for å 
ansette en rådgiver ved kontoret i Torggata i en 100% 
stilling, med seks måneder varighet. Vi fikk dermed 
mulighet til å gjenåpne veiledningsprosjektet vårt. 
Prosjektets oppstartdato var 1. september 2013. 

Målgruppen for prosjektet er personer med avslag 
i asylsaken, som lever i og utenfor mottak og som 
på egenhånd oppsøker NOAS. Vi har gitt veiled-
ning til asylsøkere som ikke mottar annen form for 
bistand fra NOAS, fordi behovet for informasjon er 
større for denne gruppen. Vi mener videre at denne 
gruppen er mer mottakelig for informasjon om 
fremtidige muligheter, herunder retur.

NOAS har i prosjektperioden vært tilgjengelig for 
personer som har utreisefrist og har kunnet veilede 
om muligheter før fristens utløp. NOAS har også 
vært mer tilgjengelig for sårbare asylsøkere, person-
er utenfor mottakssystemet, enslige mindreårige 
og ofre for menneskehandel. Disse er grupper som 
vi normalt ikke har hatt kapasitet til å prioritere i 
samme grad.
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NOAS har informert samarbeidspartnere om 
prosjektets målgruppe og formål og opprettet et 
nettverk med organisasjoner som er i daglig kon-
takt med asylsøkere. Totalt har det blitt gjennomført 
132 veiledningssamtaler siden prosjektoppstart i 
september. 33 % av samtalene var med asylsøkere 
utenfor mottak. Samtalen omfatter informasjon 
om asylprosessen, regelverk og årsaken til avslag på 
asylsøknaden. Videre gis det en realitetsorientering 
om faktiske fremtidige muligheter. Samtalene viser 
at flertallet av personer med avslag har et udekket 
behov for informasjon om sin situasjon og for å 
diskutere sine muligheter etter endelig avslag. 

Frivillig studentgruppe
Våren 2013 annonserte NOAS på det juridiske 
fakultetet ved Universitetet i Oslo om muligheten 
til å jobbe som frivillig saksbehandler hos NOAS. 
Vi mottok i etterkant 16 søknader fra engasjerte 
studenter. Studentene ble invitert til et informas-
jonsmøte der NOAS informerte om det planlagte 
arbeidet og rutiner på NOAS. Studentene fikk en 
felles opplæring i saksbehandling, praksis i UNEs 
vurderinger av asylsaker og innføring i landinfor-
masjon. Høsten 2013 ble flere frivillige saksbehan-
dlere rekruttert inn i prosjektet. En fast dag i uken 
er satt av for arbeidsøkter, der en rådgiver fra NOAS 
er tilstede og veileder studentene. Studentordnin-
gen fortsetter i 2014. 

Kursing av advokater
NOAS har i 2013 sendt en henvendelse til UDI med 
tilbud om at NOAS bidrar i kursingen av advokat-
er for å forbedre advokatordningen. Dette er i tråd 
med anbefalingene fra evalueringen av advokatord-
ningen, som ble gjort av Oxford Research Group i 
2012. NOAS har i samarbeid med UNHCR formet 
et opplegg for kursing av advokater og hatt kon-
takt med Advokatforeningen for å prøve ut kurset 
i samarbeid med dem. Arbeid opp mot Advokat-
foreningen og UDI vil fortsette i 2014. 

Henvendelser til Sivilombudsmannen
NOAS har i større grad enn tidligere år henvendt 
seg til Sivilombudsmannen i saker vi mener UNE 
ikke har behandlet korrekt. Ombudsmannen kan 
ikke overprøve UNEs vurdering, men han kan 
komme med kritikk, og det vil være svært sjelden 
at et forvaltningsorgan ikke retter seg etter kritikk 
fra ombudsmannen.

Vi har sendt fire saker til Ombudsmannen i 2013. 
To saker om lang saksbehandlingstid ble sett i 
sammenheng. UNE måtte der redegjøre for sine 
saksbehandlingsrutiner, og det ble rettet kritikk 
mot hvordan de to sakene hadde blitt håndtert. Kri-
tikken ble i disse sakene ikke offentligjort. I andre 
saker har vi tatt opp prinsipielle spørsmål og venter 
på svar. 

I november 2011 ba NOAS Sivilombudsmannen 
vurdere om den lange tidsperioden saker fra Libya, 
Jemen og Syria var berostilt var i overenstemmelse 
med utlendingsloven og forvaltningsloven. Vi mot-
tok et svar i oktober 2013. Ombudsmannen mener 
det ikke kan oppstilles en absolutt frist, og at det er 
en skjønnsmessig vurdering. Han uttaler at:

Jo lenger berostillelsen varer, desto sterkere vil imid-
lertid hensynet til søkernes rettsikkerhet gjøre seg gjel-
dende. Forhold som i utgangspunktet kunne begrunne 
en forholdsvis kortvarig stans i saksbehandlingen, vil 
ikke nødvendigvis kunne begrunne berostillelse i lang 
tid. Det vil også være av betydning hva forvaltningen 
selv gjør av undersøkelser for å skaffe til veie et fors-
varlig grunnlag for å kunne vurdere sakene.

Om det fortsatt er tilstrekkelig grunnlag for bero-
stillelse må vurderes jevnlig av instansen som har 
besluttet dette. Om forholdene utvikler seg slik at 
de omfattes av utlendingsloven § 33, vil det mest 
korrekte være å la departementet vurdere saken. 
Tidsbegrensningen i § 33 kommer da til anven-
delse. Departementet bør også av eget tiltak holde 
seg orientert om berostilte saksporteføljer.

Uttalelsen ble ikke offentligjort.

Situasjon og saker fra 
ulike land 
Afghanistan
726 afghanere søkte asyl i Norge i 2013, en nedgang 
på 26 % sammenlignet med 201227. Av 589 saker 
behandlet av UDI i 2013, ble det gitt flyktningsta-
tus i 314 saker, oppholdstillatelse på humanitært 
grunn lag i 31 saker og midlertidig tillatelse til en-
slige mindreårige fram til fylte 18 år i 9 saker. 230 

27  Gjennomgående i denne delen er statistikk over ankomster og 
utfall i saker hentet fra UDI sine nettsider: http://www.udi.no/
Oversiktsider/Statistikk-og-analyse/Statistikk-/
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saker ble avslått. Tallene tilsvarer en innvilgelsesan-
del på ca. 60 %, som er en økning på 8 % fra 2012. 
I tillegg til de 589 realitetsbehandlede sakene, ble 
125 saker henvist til et annet europeisk land etter 
Dublin-regelverket.

I 2013 mottok NOAS 169 nye saker fra Afghan-
istan. I tillegg gjennomgikk vi 87 saker på nytt 
som er mottatt tidligere år. Vi avviste 269 saker og 
engasjerte oss i 27 saker, noen av disse sakene er 
registrert mottatt før 2013. I mange av sakene in-
volverte vi oss på grunn av alvorlige helseproblemer 
og/eller fordi vi mente at internfluktvurderingen i 
vedtaket ikke var riktig.

NOAS’ generalsekretær besøkte Kabul i mai 
2013. Gjennom møter og samtaler med repre-
sentanter for den norske ambassade, UNHCR, 
UNICEF, IOM, Røde Kors, forfattere i Afghansk 
PEN, studenter ved Kabul universitet, politikere, 
musikere, journalister og bloggere fikk NOAS et 
sammensatt bilde av pessimisme på kort sikt, blan-
det med en ukuelig optimisme på lang sikt. Det 
ble imidlertid sterkt understreket hvilken negativ 
sikkerhetssituasjon som var under utvikling etter 
at de norske styrkene hadde startet uttrekningen 
av Faryab-provinsen. UNHCR var våren 2013 
tvunget til å iverksette ekstraordinære tiltak for å 
møte store bølger av mennesker på flukt både til 
provinshovedstaden Meymaneh og ut av provinsen. 
Hovedårsaken til ustabilitet og uro i provinsen er 
den tiltakende maktkampen mellom tadsjikiske og 
usbekiske krigsherrer, som infiltrerer både lokalt 
politi og militærvesen og undergraver svake sivil-
samfunnsorganisasjoner.

Etter besøket i Kabul har NOAS særlig tatt opp den 
vanskelige situasjonen for afghanske tolker som 
hadde gjort en helt nødvendig innsats for de norske 
styrkene i Afghanistan. 50 tolker søkte høsten 2012 
om beskyttelse, etter at det var besluttet å iverksette 
norsk uttrekning av militært personell fra Faryab. 
Vinteren 2013 ble det klart at bare 21 av dem fikk 
komme til Norge. Dette er en avgjørelse helt uten 
klagerett for tolkene. Danskene besluttet til sam-
menlikning at 200 tolker skal få tilgang til normal 
asylprosedyre med klagerett i Danmark.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er gjennom-
gående svært uforutsigbar. I august 2013 utga 
UNHCR nye retningslinjer for vurderingen av 

asylsøknader fra Afghanistan28. Retningslinjene 
beskriver hvordan den svekkede sikkerhetssitua-
sjonen særlig går ut over sivile. United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) 
registrerte at 3.852 sivile ble skadet eller drept på 
grunn av den væpnede konflikten i løpet av de 
første seks månedene i 2013. Dette var en økning 
på 23% sammenlignet med samme periode i 2012, 
og tilsvarer rekordtallene på sivile tap vi så i 2011.  

I tillegg er den humanitære situasjonen i Afghan-
istan særdeles vanskelig. UNHCR rapporterer at 
tilgang til humanitært bistand har blitt svekket som 
en konsekvens av forverring av sikkerhetssitua-
sjonen og spredning av konflikten til nye områder. 
FN har kun direkte tilgang til mindre enn halve 
landet. Tiår med konflikt og naturkatastrofer har 
satt befolkningen i en svært sårbar situasjon. Særlig 
alvorlige konsekvenser har konflikten hatt for hel-
setjenester. Nesten en av seks afghanere har ikke 
tilgang til helt grunnleggende helsebehandling.  

Samtidig er den norske utlendingsforvaltningens 
praksis i asylsaker fra Afghanistan meget streng. 
Mange asylsøkere blir vurdert til å ha et beskyttelses-
behov når retur vurderes mot hjemstedet, men blir 
henvist til internflukt til Kabul. Situasjonen i Kabul 
er veldig vanskelig for tilflyttende, særlig om man 
ikke har nettverk der fra før man kan søke støtte 
fra. Tilgang til helsetjenester er svært dårlig, også 
i Kabul. NOAS er spesielt bekymret for personer 
med alvorlige helseproblemer som får avslag på 
asylsøknaden og henvises til internflukt til Kabul. 

Den demokratiske republikken Kongo
24 personer fra den demokratiske republikken 
Kongo søkte om beskyttelse i Norge i 2013. Dette 
er en halvering fra 2012 hvor totalt 51 personer 
søkte om beskyttelse.  UDI innvilget opphold i to 
tredjedeler av asylsøknadene de realitetsbehandlet 
i 2013, hvorav de fleste av søkerne ble anerkjent 
som flyktninger29.   Vi har ikke konkrete tall på hvor 
mange saker som ble omgjort i klageomgangen. Ut 

28  «UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International 
Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan», 
http://www.refworld.org/docid/51ffdca34.html

29  8 personer fikk beskyttelse etter ul. §28 første ledd bokstav 
a, 10 fikk beskyttelse etter ul. §28 første ledd bokstav b og 2 
personer fikk opphold på humanitært grunnlag. 10 personer 
fikk avslag. 4 personer ble behandlet i Dublin-prosedyren. 
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fra det som er tilgjengelig på UNEs praksisbase kan 
det synes å være svært få som ble omgjort.

NOAS behandlet 20 saker fra personer fra Kongo 
DR i 2013, hvorav 5 er saker vi allerede har sett på 
tidligere men hvor det har vært nye momenter i 
saken. Dette er færre saker enn i 2012 hvor vi totalt 
mottok 37 henvendelser. 7 av sakene vi har mottatt 
i 2013 har vi ikke sett grunnlag for å gjøre noe i, yt-
terligere 10 saker er avvist i 2013, men ble registrert 
tidligere år. 12 av sakene vi mottok i 2013 er fortsatt 
under behandling. En sak er henlagt.  Vi har gitt 
bistand i to saker hvor vi har skrevet omgjørings-
begjæring og tillegg til omgjøringsbegjæring. Beg-
ge har blitt avslått av Utlendingsnemnda. En sak 
vi hadde involvert oss i i 2012 fikk positivt utfall i 
2013. 

Utlendingsmyndighetene benytter internfluktalter-
nativet i stor grad, og dette kjennetegner de fleste 
av sakene vi mottar. Konflikten er fortsatt stor øst i 
landet og ifølge UNHCRs Mid-Year Trends 201330 
er Kongo DR ett av de fem landene flest menne-
sker flykter fra.  Norske myndigheter henviser i stor 
grad mennesker som kommer fra den østlige delen 
av landet til å ta opphold i Kinshasa. I november 
2012 kom UNHCR med en oppfordring om ikke 
å sende personer tilbake til den østlige delen av 
Kongo DR31. De oppfordret også til å vise varsom-
het med å returnere personer til tryggere deler av 
Kongo DR, med mindre personen hadde sterke og 
nære bånd dit. 

Eritrea
Eritrea er et av verdens mest lukkede land. Det 
finnes lite oppdatert landinformasjon, bortsett fra 
informasjon som bygger på kilder i eritreisk diaspo-
ra og flyktninger fra Eritrea. På grunn av massiv un-
dertrykkelse og overvåkning internt i Eritrea, samt 
spionasje og registrering av aktivitet i diaspora-
miljøene, er eritreere blant de mest splittede, utryg-
ge og konspiratoriske i de norske flyktningmiljøene. 
I juni 2013 inviterte NOAS derfor fagansvarlige 
og rådgivere på Eritrea i Landinfo, UDI, UNE, 
Justisdepartementet, Politiets utlendingsenhet og 
Utenriksdepartementet til internt arbeidsmøte om 
situasjonen i Eritrea og situasjonen for eritreere i 

30  http://unhcr.org/52af08d26.pdf

31  http://www.unhcr.org/50ab6f5a9.html 

Norge. Blant innlederne var Eritrea-ekspert Kjetil 
Tronvoll ved ILPI og Anne Lise Fossland, stedlig 
representant for Kirkens Nødhjelp fram til organ-
isasjonen stengte kontoret i Asmara i mars 2012. 

I løpet av sommerhalvåret 2013 var det en betydelig 
økning i antall eritreere som søkte asyl i Norge32. 
I august sto eritreere for hele 44 prosent av alle 
asylankomstene. Totalt for 2013 var det 3260 er-
itreere som søkte om asyl i Norge, og de utgjorde 
27 prosent av alle asylsøkerne. Dette innebærer en 
økning på 175 prosent fra 2012, da det kom 1183 
asylsøkere fra Eritrea.

Sverige, Sveits og Italia har også opplevd en økning 
i asylankomster fra Eritrea. UDI rapporterer at 
økningen delvis skyldes at det er enklere å reise til 
Europa både over sjø og land i sommerhalvåret enn 
på vinteren. En annen faktor kan være at italienske 
myndigheter nå avviser færre eritreere som kom-
mer sjøveien fra Libya, enn hva de gjorde tidligere.  

UDI realitetsbehandlet 2309 asylsøknader fra 
Eritrea i 2013, hvorav 93,3 prosent ble innvilget asyl, 
noe som er en økning sammenlignet med 2012, da 
innvilgelsesprosenten var på 86,8. 

Det er ingen tegn til at situasjonen i Eritrea er 
bedret; president Isaias Afewerki styrer landet 
med jernhånd og det begås omfattende og grove 
menneskerettighetsbrudd mot store deler av be-
folkningen. Dette bekreftes i ny landinformasjon 
om Eritrea som ble publisert i løpet av våren 2013. 
Eksempelvis publiserte Amnesty International33 
en omfattende rapport om landet, FNs spesial-
rapportør34 på Eritrea rapporterte om mennesker-
ettighetssituasjonen og Landinfo35 oppdaterte de 
fleste av sine rapporter og notater. Landet er stadig 
like lukket for det internasjonale samfunnet, og 
landinformasjonen er følgelig basert på mye usik-
kerhet. Samtlige av de nye rapporteringene baserer 
seg hovedsakelig på annenhåndsinformasjon fra 
eritreakjennere og eritreere utenfor Eritrea.  

32  http://www.udi.no/Nyheter/2014/Flere-asylsokere-i-2013/

33  h  p://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR64/001/2013/
e n / 6 4 b 5 8 c d f - a 4 3 1 - 4 9 9 c - 9 8 3 0 - f 4 d 6 6 5 4 2 c 8 d a /
afr640012013en.pdf

34  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A.
HRC_.23.53_ENG.pdf

35  h  p://www.landinfo.no/id/575.0
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I likhet med resten av Europa, gjennomfører ikke 
Norge noen tvangsreturer til Eritrea. Norske myn-
digheter forventer derfor at personer med endelig 
avslag returnerer til hjemlandet med assistanse fra 
IOM. 

I løpet av 2013 har IOM assistert 7 personer til Er-
itrea. De har informert NOAS om at dette hoved-
sakelig gjelder eldre og handicappede personer. 
Ettersom IOM ikke har tilstedeværelse i Eritrea, får 
de kun fulgt personene de assisterer fram til tran-
sittlandet. Organisasjonen har ingen informasjon 
om hvordan det har gått etter ankomsten til hjem-
landet med dem som de har assistert.

I løpet av 2013 har NOAS registrert 101 nye saker 
fra eritreiske asylsøkere som har fått avslag på sine 
asylsøknader og ønsker bistand fra NOAS. I tillegg 
har vi mottatt 48 henvendelser fra eritreere som 
tidligere har fått saken sin behandlet i NOAS, men 
som av ulike grunner ønsker at vi vurderer saken 
på nytt. Til sammenligning mottok vi i 2012 i alt 
117 saker. 

Vi har involvert oss i totalt 19 saker hvor vi hoved-
sakelig har skrevet omgjøringsbegjæringer. I én sak 
har vi representert klager i nemndmøte, og klager 
ble i denne saken innvilget beskyttelse. I fire av 
sakene NOAS har involvert seg i, har UNE oppret-
tholdt sine negative vedtak. To av disse sakene gjaldt 
personer i Dublin-prosedyre, mens det i de to andre 
var tvil om klagernes statsborgerskap. En annen 
sak skal prøves for Oslo tingrett i 2014. Vi venter 
fortsatt på UNEs beslutning i de øvrige sakene. Av 
Eritrea-sakene NOAS involverte seg i 2012, har vi 
fått svaret på fem saker i 2013, hvorav UNE i tre av 
sakene opprettholdt sine negative vedtak og i to av 
sakene omgjorde vedtakene og innvilget klagerne 
beskyttelse.

Av de som henvendte seg til NOAS med avslag på 
asylsøknaden var det en del som oppga at de trenger 
beskyttelse fordi de er militærunndragere eller 
familiemedlemmer til militærunndragere, fordi de 
er medlemmer av pinsemenigheten som er forbudt 
i Eritrea, eller fordi de frykter militærtjenesten. Det 
har også vært en del saker der personens helse-
situasjon har vært sentral for saken. I tillegg har 
NOAS mottatt mange saker fra personer som har 
fått avslag fordi norske myndigheter ikke legger til 
grunn personens eritreiske statsborgerskap. NOAS 

har involvert seg i noen av disse sakene etter at 
vedkommende har fremskaffet eritreisk pass eller 
fordi vi er uenig med utlendingsforvaltningens tro-
verdighetsvurdering.

Etiopia
Totalt kom det 291 etiopiske asylsøkere til Norge i 
2013. Av disse fikk 174 beskyttelse etter flyktning-
konvensjonen, 26 fikk opphold på humanitært 
grunnlag, 1 fikk begrenset tillatelse som enslig 
mindreårig asylsøker. 110 fikk avslag og 58 var reg-
istrert som Dublinsaker.

Etter at Norge og Etiopia signerte en returavtale i 
slutten av januar i 2012, kontaktet et stort antall eti-
opiere kontaktet NOAS og ba om bistand og Etiopia 
var det landet NOAS brukte klart mest ressurser på 
i sin rettshjelpsvirksomhet i 2012. 

I 2013 fortsatte en stor andel etiopiere å henvende 
seg til NOAS for bistand og vi fikk inn 105 nye sa-
ker, og vi gjennomgikk på nytt 42 saker som ble 
registrert tidligere år. Vi engasjerte oss i 38 saker.  
Vi representerte etiopiske asylsøkere i 13 nemnd-
møter med personlig fremmøte hvorav alle endte 
med at asylsøkeren fikk innvilget tillatelse i Norge. 

Menneskerettighetssituasjonen har ikke forbedret 
seg i Etiopia og særskilt vil etiopiere med aktivitet 
for den ulovlige opposisjon som blant annet Ginbot 
7, OLF og EPRP  i Norge eller Etiopia være utsatt. 
Videre så er journalister og personer tilknyttet Esat 
være i fare for forfølgelse. 

Vi har i 2013 sett en justering av UNE sin praksis 
i disse sakene hvor flere etiopiere med slik aktivi-
tet har fått beskyttelse. Likevel mener vi UNE sin 
praksis er for restriktiv i forhold til den landinfor-
masjonen som er tilgjengelig. 

De to svenske journalistene Martin Schibbye og 
Johan Persson satt i perioden juli 2011-september 
2012 i etiopisk fengsel etter å ha blitt dømt for 
spionasje etter de vidtfavnende etiopiske antiter-
ror-bestemmelsene. NOAS inviterte Schibbye og 
Persson til Oslo i mars 2013 til en tettpakket dag 
med møter med norske politikere og myndigheter.  
Journalistene hadde møter med Landinfo, Uten-
rikskomiteen på Stortinget, politisk ledelse i 
Utenriksdepartementet, samt representanter for 
Justisdepartementet, UDI og UNE. De fortalte om 
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sine erfaringer med etiopisk rettssystem og om 
forholdene for politisk opposisjonelle, homofile og 
familiemedlemmer til regimekritikere i etiopiske 
fengsler. Schibbye og Perssons bok «438 dagar» 
kom ut i Sverige i september 2013.

Irak
Totalt kom det 214 irakiske asylsøkere til Norge i 
2013. Av disse fikk 28 beskyttelse etter flyktning-
konvensjonen, 3 fikk beskyttelse på annet grunn-
lag, 12 fikk opphold på humanitært grunnlag, 60 
fikk avslag mens 73 ble registrert som Dublinsaker.

Det ble registrert 84 nye saker fra Irak hos NOAS 
i 2013 og 30 saker er reåpnet. Vi har engasjert oss 
i 9 saker hvor blant annet lengeværende barn og 
internflukt for kristne har vært tema.

Asylankomstene fra Irak har gått kraftig ned sam-
menliknet med for noen år siden. Sikkerhetssituas-
jonen i landet er imidlertid fortsatt svært usikker og 
endrer seg stadig. De selvstyrte kurdiske områdene 
skiller seg ut som mer stabile og har et bedre sik-
kerhetsmessig og økonomisk utvikling enn resten 
av landet.

UNHCR anbefaler ikke retur til de fem sentrale 
provinsene av Irak.36 De viser også til en vanskelig 
situasjon for enkelte grupper internt fordrevne som 
må reise til de selvstyrte kurdiske områdene. Dette 
gjelder særlig sårbare grupper og de som ikke be-
hersker kurdisk. Situasjonen for kristne er vanske-
lig i deler av Irak. Fra vårt rettshjelpsarbeid ser det 
ut til at norsk praksis tar lite hensyn til UNHCRs 
anbefalinger på disse punktene.

Iran
Av 227 realitetsbehandlede asylsøkere hos UDI i 
2013, fikk 100 personer beskyttelse og 1 opphold på 
humanitært grunnlag. 126 fikk avslag. 

Menneskerettighetssituasjonen i Iran har ikke 
forbedret seg, og det meldes om stadig mer ut-
strakt bruk av henrettelser. Iranske myndigheter 
overvåker diasporaen, og mange asylsøkere anfører 

36  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR 
Eligibility Guidelines for Assessing the International Pro-
tection Needs of Asylum-Seekers from Iraq, 31 May 2012, 
HCR/EG/IRQ/12/03, available at: http://www.refworld.org/
docid/4fc77d522.html [accessed 17 March 2014]

politisk og religiøs aktivitet i Norge som asylgrunn-
lag i omgjøringsbegjæringer. 

Høsten/vinteren 2013 begynte Politiets Utlending-
senhet å returnere iranere uten gyldige reisedoku-
menter til Iran. Det har ikke tidligere lykkes norske 
politimyndigheter å returnere iranske asylsøkere, 
og etter de nye returene har det oppstått stor uro i 
det iranske eksilmiljøet. NOAS har i den forbind-
else blitt kontaktet av menigheter, prester og støtte-
grupper med bekymrede meldinger om at de re-
turnerte skal ha blitt arrestert ved ankomst til Iran. 

144 iranske asylsøkere har henvendt seg til NOAS 
for første gang i 2013, og ytterligere 19 saker ble 
reåpnet. Vi har engasjert oss i 30 saker i samme 
periode. Konvertering, LHBT (lesbiske, homofile, 
bifile og transpersoner) og politisk aktivitet både i 
hjemlandet og i Norge er tema i mange av sakene. 

I 2013 ble 7 av sakene NOAS har engasjert seg i 
avgjort i nemndmøte hvorav 6 av sakene ble endret 
til gunst for klagerne.  

Somalia
1700 somaliere søkte om asyl i Norge i 2013. Det 
representerer en nedgang på 22 prosent sammen-
lignet med 2012. Mer enn seks at ti av somalierne 
var voksne og kom alene. Mindre enn to av ti kom 
som medlem av en familie. Nærmere 20 prosent 
var enslige mindreårige.

Nesten alle de somaliske asylsøkerne oppga at de 
kom fra Sør-Somalia, og mange fra Mogadishu. 
De fleste oppga at de var forfulgt av al-Shabaab i 
forbindelse med tvangsrekruttering, tvangsek-
teskap, brudd på al-Shabaabs påbud og regler eller 
for påstått støtte til den somaliske overgangsreg-
jeringen.

UDI realitetsbehandlet 1770 Somalia-saker i 2013. 
1194 fikk flyktningstatus, 81 fikk humanitær til-
latelse, og 495 fikk avslag. Innvilgelsesprosenten 
var på ca. 82. Til sammenligning fikk omtrent 88 
prosent innvilgelse i 2012.

NOAS fikk 104 nye saker fra Somalia i 2013, og vi 
reåpnet 18 saker. Vi har engasjert oss i 20 saker. I 
mange av sakene vi har engasjert oss i er identitet, 
klantilknytning og internflukt viktige spørsmål. 
NOAS har avvist 108 saker fra Somalia i 2013.
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NOAS besøkte Somalia i november/desember 
2013, og vil publisere en rapport om forholdene 
der i 2014.

Syria 
Syrere som kommer til Norge får i stor grad bes-
kyttelse etter at saksbehandlingen ble gjenopptatt 
etter berostillelsen fra april 2011 til juni 2012. På 
generelt grunnlag gjør borgerkrigen det så farlig å 
returnere at det vil være i strid med Norges forplik-
telser etter blant annet den europeiske mennesker-
ettighetskonvensjon.

Totalt ble det registrert 867 asylsøknader fra syrere 
til Norge i 2013. 279 fikk beskyttelse etter flykt-
ningkonvensjonen, 413 fikk beskyttelse på annet 
grunnlag, 12 fikk avslag mens 121 ble registrert som 
Dublinsaker.

Det ble registrert 23 nye saker fra Syria hos NOAS 
i 2013 og 6 saker ble reåpnet. Vi har engasjert oss i 
fem saker. Av disse har vi fått svar i en av sakene, og 
resultatet ble positivt. Hovedanførsel er sikkerhets-
situasjon. Flere saker er Dublinsaker, og saker hvor 
det er tvil om hvilket land asylsøkeren kommer fra.

«Statsløse»/Palestina
Palestinere registres som statsløse når de søker 
asyl i Norge. I statistikken fra UDI skilles det ikke 
mellom opprinnelsesland når det gjelder statsløse, 
slik at denne kategorien også kan omfatte statsløse 
personer som ikke er palestinere, eksempelvis fra 
land i Asia eller tidligere sovjetrepublikker. UDI 
har opplyst at langt de fleste statsløse asylsøkere 
er palestinere. 

Totalt 550 ble registrert som statsløse ved søknad 
om asyl i Norge i 2013, nesten dobbelt så mange 
som året før. UDI realitetsbehandlet 391 saker, 
hvorav 303 ble innvilget beskyttelse og 16 opphold 
på humanitært grunnlag. Det tilsvarer en innvil-
gelsesprosent på 77, hvilket er en klar økning siden 
2012. Dette skyldes trolig at en høy andel statsløse 
kommer fra Syria, som har en stor palestinsk flyk-
ningbefolkning, og innvilges beskyttelse på grunn 
av borgerkrigen som pågår der.

En økende andel av henvendelsene til NOAS kom-
mer fra personer som ikke anses å ha et beskyt-
telsesbehov i det landet de har hatt opphold, men 
som ikke greier å returnere på grunn av manglende 

reisedokumenter og tillatelser i de landene de har 
bodd før. Blant disse sakene er det mange som 
tidligere hadde oppholdstillatelse i Irak. Noen av 
disse menneskene har vært på flukt i årevis. I kon-
fliktene som fulgte etter Saddam Husseins fall var 
palestinerne i Irak spesielt utsatt for forfølgelse. 
Mange rømte til Syria og oppholdt seg der inntil 
borgerkrigen igjen tvang dem på flukt. Ettersom 
den generelle sikkerhetssituasjonen for palestinere 
i Irak nå ikke anses å være vesentlig forskjellig fra 
irakere generelt, får mange avslag når de vurderes 
mot retur til Irak, og norske myndigheter legger 
til grunn at de har plikt å returnere dit. Imidlertid 
opplyser mange at de ikke greier å skaffe reise-
dokumenter og ikke ser noen praktisk mulighet for 
å reise tilbake. Irakiske myndigheter på sin side, 
opplyser om at de kansellerer oppholdstillatelsen 
for palestinere som har vært utenfor Irak i mer enn 
seks måneder.

Norsk regelverk åpner for å gi oppholdstillatelse på 
humanitært grunnlag for personer som ikke kan 
returnere på grunn av forhold som er utenfor de-
res egen kontroll. Det er flere kriterier og beviskrav 
for slike tillatelser, som mange i realiteten ikke vil 
ha mulighet til å oppfylle. NOAS anser at det bør 
etableres prosedyrer for å vurdere statsløshet som 
grunnlag for oppholdstillatelser i seg selv, der det 
opereres med delt bevisbyrde mellom myndigheter 
og søker. Dette er et arbeid vi ønsker å videreføre i 
2014, gitt at det finnes ressurser til det. 

NOAS har mottatt 46 nye enkeltsaker fra statsløse/
palestinere i 2013. Antall reåpnede saker var 7. Av 
disse har vi engasjert oss i 4 av sakene. En del saker 
ligger «på vent» inntil det kan fastslås om det blir 
grunnlag for omgjøringsbegjæringer på et senere 
tidspunkt, eksempelvis dersom det kan sannsyn-
liggjøres at retur til tidligere oppholdsland ikke er 
mulig. 

Ifølge statistikk fra UDI var det 27 personer37 som 
returnerte frivillig til de palestinske områdene i 
2013. Politiets Utlendingsenhet (PU) har i løpet 
av 2013 returnert et femtitalls personer, omtrent 
like mange til Vestbredden som til Gaza.38 Det har i 

37  Tall fra Analyse- og utviklingsavdelingen i UDI, e-post av 
21.2.2014

38  Returtallene fra Poli  ets Utlendingsenhet inkluderer også 
frivillige returer  l Gaza. 
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tidligere år ikke vært gjennomført tvungen retur til 
Gaza, men PU opplyste at dette ble gjort i 2013. Fra 
sommeren av gjorde imidlertid den urolige situas-
jonen i Egypt det vanskelig å gjennomføre returer 
til Gaza, og fra juli til desember ble ingen returnert 
dit, ifølge statistikk fra PU.

Sudan 
I 2013 var det 598 personer fra Sudan som søkte 
asyl i Norge. Dette er en økning i forhold til an-
tallet i 2012 da det kom 472. Innvilgelsesprosenten 
i 2013 var ca 74%, mens den i 2012 var på ca. 90% 
av behandlede saker. 

I 2013 mottok NOAS 20 nye saker fra Sudan, og vi 
reåpnet 7. Av nye saker har NOAS gått inn i to, ni er 
avvist mens resten er fortsatt til behandling. Flere 
eldre saker kom inn med nye opplysninger i 2013, 
og det er mange som anfører sur-place aktivitet.  
NOAS har engasjert seg i syv eldre/reåpnede saker 
hvor sur-place aktivitet er anført. Av sakene NOAS 
har skrevet i er to gitt en innvilgelse, tre er avslått 
og de resterende er ikke avgjort.

I juni 2013 ble en sudansk mann dømt for 
flyktninge spionasje i Oslo tingrett. Det sudanske 
eksilmiljøet blir overvåket av sudanske myndigheter 
og opposisjonell virksomhet blir slått hardt ned på 
av det sudanske regimet. Siden Sør-Sudan ble selv-
stendig i 2011 har situasjonen for opposisjonelle i 
Sudan forverret seg, og det er strammet kraftig inn 
på organisasjons- og ytringsfriheten i Sudan. Dette 
gjelder spesielt for regimekritikere, og det er stor 
fare for at opposisjonelle sudanere i Norge vil bli 
forfulgt ved en eventuell retur til Sudan. 

Konflikten på grensen mellom Sør-Sudan og Su-
dan vedvarer og områdene rundt grensen og Dar-
fur er spesielt sårbare. Sør-Khordofan og Blå Nilen 
har blusset opp som konfliktområder hvor noen 
områder kontrolleres av myndighetene og andre 
av Sudans People Liberation Movement-North 
(SPLM-N). FN anslår at ca. 1 million mennesker i 
disse områdene er sårbare og sterkt berørt av kon-
flikten. 

Tsjetsjenia/Ingusjetia (Russland)
376 russiske borgere søkte om beskyttelse i Norge 
i 2013. Dette er tilnærmet like mange som søkte 
om beskyttelse i 2012. De tilgjengelige tallene dek-
ker hele Russland og skiller ikke mellom de ulike 

delene av landet. De aller fleste asylsøkere kom-
mer fra Nord-Kaukasus, og de får gjennomgående 
avslag på sin asylsøknad. 200 personer fikk avslag i 
første instans i 2013. 28 personer ble anerkjent som 
flyktninger, og 17 personer ble innvilget opphold på 
humanitært grunnlag. En ungdom fikk midlertidig 
tillatelse fram til fylte 18 år. I tillegg er det en større 
andel av Dublin-vedtak. Vi har ikke tall på hvor 
mange vedtak som ble omgjort i klageomgangen. 

NOAS har mottatt 21 asylsaker i 2013, hvorav seks 
er saker vi allerede har sett på tidligere men hvor 
det er nye momenter i saken. Dette er en betraktelig 
nedgang fra 2012 hvor vi totalt mottok 41 henven-
delser. De aller fleste kommer fra Nord-Kaukasus, 
primært fra Tsjetsjenia. 

I sju saker har vi ikke sett grunnlag for å bistå, og 
to saker er henlagte. Vi har engasjert oss direkte i 
fire saker hvor vi har bistått med omgjøringsbeg-
jæring. To av disse er avslått av UNE, en sak av-
venter fremdeles svar, mens den tredje som gjaldt 
lengeværende barn ble omgjort og familien fikk 
innvilget opphold i Norge. 

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Nord-Kauka-
sus er fremdeles bekymringsfull. Ifølge landinfor-
masjonen synes det i dag å være flere uroligheter i 
Dagestan enn i Tsjetsjenia. Det er fortsatt konfron-
tasjoner mellom myndigheter og opprørere. Myn-
dighetene bevilger seg stor handlefrihet i kampen 
mot opprørerne. De forfølger også de som misten-
kes for å gi støtte til dem. Nærmest enhver bistand 
er straffbar og gir grunnlag for pågripelse. Dersom 
bistanden ligger tilbake i tid, er det derimot mindre 
fare for forfølgelse. Terskelen for å bli ansett som 
mistenkt er svært lav, hvilket medfører at tilfeldige 
og uskyldige sivile også kan rammes. 

De aller fleste sakene NOAS mottar gjelder an-
førsler hvor klager frykter forfølgelse på grunn av 
at han/hun har et familiemedlem som er opprører 
eller saker hvor UDI og UNE ikke har lagt forklar-
ingen til grunn. Internflukt benyttes i stor grad i 
saker vi ser. Vi har også saker med lengeværende 
barn.  

Usbekistan
140 usbekiske borgere søkte om beskyttelse i Norge 
i 2013. Dette er omtrent på samme nivå som 2012 
hvor totalt 131 personer søkte om beskyttelse. 7 per-
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soner ble anerkjent som flyktninger i 2013. De aller 
fleste som søker om beskyttelse i Norge får imidler-
tid avslag. Vi har ikke konkrete tall på hvor mange 
saker som ble omgjort i klageomgangen, men ut 
ifra det som er tilgjengelig på UNEs praksisbase 
kan det synes å være få som ble omgjort. 

Vi mottok 14 saker fra usbekiske borgere i 2013, 
hvorav to er saker vi har sett på tidligere år, men 
hvor det er nye momenter i saken. Dette er en 
nedgang fra 2012 hvor vi mottok 23 saker. Av disse 
sakene har vi henlagt tre saker og tre saker har vi 
ikke sett grunnlag for å gå videre i. Vi har engasjert 
oss i tre saker. Den ene saken gjaldt en gutt som 
var 16 år da han kom til Norge og som fikk midler-
tidig tillatelse til fylte 18 år av UDI. Vi bistod med 
tillegg til advokatklagen og vedkommende ble an-
erkjent som flyktning av UNE i november i år. Den 
andre saken gjaldt en Dublin-sak hvor vi skrev om-
gjøringsbegjæring på grunn av tidsoverskridelse. 
Vedkommende trakk imidlertid asylsøknaden. 
Den tredje saken gjaldt en sak som vi overleverte 
til advokatfirmaet Wiersholm for en mulig rettsak. 
Mannen ble imidlertid sendt tilbake til Usbekistan, 
mens kone og barn var i Dublinprosedyre i Norge. 
Hele familien befinner seg nå i et tredjeland med 
en asylsøknad der. 

Usbekistan er et lukket land med en begrenset 
informasjonstilgang. Ytrings- og pressefriheten 
er nærmest ikke-eksisterende. President Karimov 
styrer med hard hånd over landet og uavhengige 
journalister og menneskerettighetsaktivister op-
plever å bli forfulgt. 
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NOAS har siden 2003 drevet et informasjons- og 
veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere, på 
oppdrag fra og finansiert av UDI. Programmet ly-
ses jevnlig ut på anbud, og gjeldende avtale utløper 
i mars 2017. Programmet har i 2013 hatt åtte faste 
årsverk. I tillegg er det benyttet tilkallingsvikarer 
tilsvarende et drøyt halvt årsverk. 

Formålet med programmet er todelt; asylsøkerne 
skal få informasjon om rettigheter og plikter som 
asylsøker i Norge, og de skal bli forberedt på og få 
veiledning om hvordan de best mulig skal kunne 
presentere sin sak i intervjuet med UDI. 

Asylsøkerne blir informert om saksgangen i asylsa-
ker og de forskjellige prosedyrene i saksbehandlin-
gen. De blir informert om rettigheter og plikter som 
asylsøkere, gjennomføringen av asylintervjuet, ved-
tak, klageadgang og plikten til å returnere til hjem-
landet ved et eventuelt avslag. Informasjonen er 
differensiert og tilpasset ulike grupper asylsøkere, 
eksempelvis medfølgende barn og enslige min-
dreårige asylsøkere. Den formidles gjennom frem-
visning av en informasjonsfilm og gjennom en 
brosjyre med samme innhold. Disse er produsert 
i en rekke språk, slik at de fleste asylsøkerne får 
denne informasjonen på et språk de forstår godt. 
I tillegg til gruppemøter tilbys alle asylsøkere en 
individuell veiledningssamtale på deres eget språk, 
enten gjennomført ved språkkyndig medarbeider i 
NOAS, eller ved bruk av tolk. 

Ny kontraktsperiode 2014-17 
Den nye kontrakten for Informasjonsprogrammet 
ble forhandlet og signert i mars 2013 for en periode 
på to år, med opsjon for ytterligere ett + ett år.

I NOAS’ tilbud ble det lagt stor vekt på den nødven-
dige sammenhengen mellom kvaliteten på NOAS’ 
informasjon og veiledning og betydningen av at 
NOAS både er en uavhengig organisasjon - som ar-
beider med asylpolitiske spørsmål og gir rettshjelp 
i enkeltsaker – og en lærende organisasjon med 
rom for faglig utvikling, oppdatering på relevante 

saksområder og erfaringsdeling på tvers av organ-
isasjonen. Dette har betydning både for organise-
ringen og for kostnader knyttet til utviklingen av 
NOAS’ informasjons- og veiledningsarbeid overfor 
nyankomne asylsøkere.

Ankomstutvikling gjennom året og 
statistikk
I perioden juli-august 2013 opplevde Informa-
sjonsprogrammet en radikal økning i ankomster, med 
gjennomsnittlig antall på 1300 søkere per måned. 

 

Grunnet høye tall og ikke nok kapasitet på ankomst-
mottaket på Refstad ble søkerne flyttet fra mottaket 
i løpet av tre dager. For å kunne gi informasjon og 
veiledning til alle asylsøkerne før de ble flyttet, inn-
førte NOAS midlertidig helgejobbing på Informa-
sjonsprogrammet. 

Informasjonsprogrammet har i løpet av 2013 inn-
kalt 10 411 søkere til veiledning og informasjon. 
Dette gjelder alle søkere over 7 år på Refstad pluss 
mindreårige søkere på Mysebu. Oppmøte til veiled-
ning hos NOAS var på 91 %, hvilket tilsvarer 9549 
søkere. Total 76% av veiledning og informasjon ble 
gitt uten tolk. 

Informasjonsprogrammet
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På Mysebu har Informasjonsprogrammet innkalt 
868 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til 
veiledning og informasjon. Her ligger oppmøte på 
91, 3 %. Det ble gjennomført 339 samtaler (40 %) 
med EMA uten tolk og 454 (60 %) samtaler med 
tolk. Persisk, arabisk og somali er språkgruppene 
med høyest prosent av samtaler gjennomført uten 
tolk.

Samarbeid med mottak 
Informasjonsprogrammet har etablert et godt sa-
marbeid med både Mysebu og Refstad mottak. Det 
ble holdt minst 4 samarbeidsmøter med Refstad 
mottak i 3013. I tillegg har Informasjonsprogram-

met deltatt på fire koordineringsmøter på Refstad 
mellom mottaket, UDI, helse og statsbygg. 

Politiaksjoner og politisk 
lokaliseringsdebatt 
I 2013 kom det flere nigerianske enslige unge 
menn til Refstad. Noen av dem hadde registrert seg 
som asylsøkere etter at Oslo-politiet hadde pågrepet 
dem med mindre doser narkotika. Andre tok seg 
ulovlig inn på mottaket og drev åpenlyst kriminell 
virksomhet med base på mottaket. NOAS-ansatte 
opplevde mange av nigerianerne som pågående 
og truende, og kvinnelige ansatte opplevde trakas-
sering fra enkeltpersoner i denne gruppen. Avdel-
ingsleder på Informasjonsprogrammet tok situa-
sjonen opp med mottaksleder Tove Gilje, som 
allerede var i kontakt med politiet om utviklingen 
på Refstad. I juni og juli gjennomførte Oslo-politi-
et i samarbeid med PU to storstilte aksjoner mot 
personer uten lovlig opphold og personer mistenkt 
for narkotikakriminalitet. Flere ble pågrepet og det 
ble funnet narkotika, penger og våpen gjemt på 
mottaket. I løpet av sommeren ble rundt hundre 
personer pågrepet av vakter og bortvist fra Refstad. 

Flyttingen av transittmottaket fra Tanum i Bærum 
til Refstad ved Aker Sykehus i Oslo i 2010 var 
omstridt. Justisdepartementet valgte å se bort fra 
protestene fra lokale politikere og aksjoner i bydel 
Bjerke. Men etter politiaksjoner og større presse-
oppslag om narkokriminalitet blant asylsøkere 
våren og sommeren 2013 ble mottaksdrift på Ref-
stad trukket inn i valgkampen. Jan Bøhler, sentral 
Oslo-politiker i Arbeiderpartiet og leder i justis-
komiteen på Stortinget fikk like før valget i septem-
ber med seg Pål Lønseth, partifelle og statssekretær 
i Justisdepartementet, på et valgkampstunt på 
Refstad. Der hevdet de to at Justisdepartementet 
allerede hadde besluttet å flytte transittmottaket fra 
Refstad til Lierskogen.  NOAS kontaktet departe-
mentet, men fikk aldri tilgang til noe bekreftende 
vedtak om flytting. UDI er imidlertid gitt i oppdrag 
å forberede og framforhandle nødvendige avtaler 
med grunneiere og andre for flytting av transittmot-
tak til Lierskogen. Den tidligere sivilforsvarsleiren 
på Lierskogen var tidligere på 2000-tallet omgjort 
til ventemottak for asylsøkere med avslag. Etter 
mye uro og konflikter ved ventemottaket, brant en 
mottaksbygning ned til grunnen sommeren 2010 
og mottaket har siden vært stengt. Ved utgangen 
av 2013 ble det antydet fra UDI at flytting av tran-
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sittmottak fra Refstad til Lierskogen tidligst kunne 
skje om to til tre år.

Flytting til Mysebu
Utlendingsdirektoratet signerte kontrakt med 
Link på ankomsttransitt for enslige mindreårige 
asylsøkere på Mysebu fra 1.april 2013. Hero fikk 
fra samme dato kontrakt på avlastningstransitt for 
enslige mindreårige asylsøkere på Hvalstad.

NOAS’ informasjonsprogram etablerte seg på 
Mysebu 30. april 2013. Ansatte i Informasjonspro-
grammet har videreført ukentlig turnus som gjel-
dende ordning på Mysebu, slik det ble praktisert 
på Hvalstad.

Informasjonsmateriell og informa-
sjonsflyt i asylprosessen 
Høsten 2011 ble det avholdt konkurranse om pro-
duksjon av nye informasjonsfilmer. Produksjonen 
ble satt i gang november 2011, og en ny informa-
sjonsfilm ble ferdigstilt våren 2012. Filmen er pro-
dusert i to versjoner, en ordinær versjon og en for 
enslige mindreårige.  Den ordinære brosjyren er 
oversatt til 25 språk, mens Dublin- og EMA-bros-
jyrene er oversatt til 15 språk. Filmene er oversatt 
til de samme språkene som brosjyrene.

I november 2013 etterlyste NOAS mer informasjon 
om Dublin III ordningen som skulle tre i kraft al-
lerede fra januar 2014. Informasjonsprogrammet 
har i samarbeid med saksbehandlere og besøks-
programmet i NOAS organisert møte med UDIs 
Dublinenhet om endringer som følger av Dublin 
III. Det forventes oppdatert informasjonsmateriell 
om Dublin III innen høsten 2014.39 

Sommeren 2013 har UDI gjennomført et infor-
masjonsflytprosjekt i samarbeid med alle aktører 
involvert i asylprosessen. Det ble kartlagt hvem, når 
og hva slags informasjon som gis til asylsøkerne fra 
registrering hos politiet til bosetting eller eventuell 
retur. Prosjektet resulterte i et prosesskart som alle 
samarbeidspartnere skal bruke i sine møter med 
asylsøkerne. Kartet viser til en helhetlig asylpros-
ess som søkerne skal gjennom. Under møte med 
søkerne kan de vises/fortelles hvor i prosessen de 
er og hva som vil skje framover. Kartet ble ferdig 

39  Se omtale av Dublin III over

designet og er i bruk fra og med september 2013.

48-timerssamtaler 
I 2004 ble det innført en såkalt 48-timersprosedyre, 
som skulle gjelde for asylsøkere fra land der det 
antas som åpenbart at søkeren ikke har beskyt-
telsesbehov. Søknaden skal avgjøres i første instans 
innen 48 timer. Under denne hurtigprosedyren får 
asylsøkerne informasjon i UDIs lokaler i Christian 
Krohgs gate i Oslo. Informasjonsprogrammet er 
organisert i ukentlig turnus hvor en medarbeider 
hver uke har ansvar for informasjon til søkerne i 
denne gruppen. Informasjonen består av en pre-
sentasjon og innledning om 48-timersprosedyren, 
om asylintervjuet og om konsekvensene av et 
avslag. En asylsøker som kommer inn under 
denne prosedyren, vil i utgangspunktet få avslag, 
og søknaden vil bli ansett som åpenbart grunnløs. 
Etter regelverket innebærer dette at søkeren også 
vil bli utvist med innreiseforbud til Norge og hele 
Schengen-området i minst ett år. Derfor vektlegger 
NOAS muligheten for å trekke asylsøknaden når 
det gis informasjon til søkerne under 48-timers-
prosedyren.

I juli 2013 ble Politiets utlendingsenhet (PU), 
UDI og NOAS enige om å teste et pilotprosjekt 
hvor informasjon og veiledning fra NOAS til per-
soner fra Balkan i 48-timersprosedyre ble gitt før 
registrering hos PU. Målet med prosjektet var å 
sikre at søkerne forstår konsekvenser av å fremme 
en søknad som kan innebære et utvisningsvedtak.  
Pilotprosjektet medførte utvidet vakttid for 
Informasjonsprogrammet i helgene, for å kunne 
møte 48 timers-søkerne i samme åpningstid som 
PU. Dette pilotprosjektet pågår fortsatt. NOAS 
diskuterer med UDI hvorvidt det for alle land 
under 48t-prosedyren skal gis NOAS-veiledning før 
PU-registrering. Det forventes endelig avklaring på 
dette innen juni 2014.

Høsten 2013 ba NOAS UDI om oppdaterte bros-
jyrer om 48 timers-prosedyre på flere språk. Da-
gens materiell har ikke blitt oppdatert siden 2008.

Samtale med barn
Siden høsten 2012 er det blitt arbeidet for å heve 
NOAS-medarbeidernes kunnskaper og kom-
petanse i gjennomføring av samtaler med medføl-
gende barn. Det er utviklet en ny mal for samtaler 
med barn, og det er avholdt kurs om dette temaet 
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og om barnas rett til å bli hørt. Dette arbeidet er 
gjort i samarbeid med krise- og incestsenteret i 
Follo. 

I juli 2013 ba UDI NOAS om hjelp til bedre reg-
istrering av medfølgende barn som reserverer seg 
mot samtale med UDI. Informasjonsprogrammet 
har siden fylt ut, scannet og sendt reservasjons-
skjema daglig til UDI på saker hvor medfølgende 
barn reserverer seg mot samtale med UDI. Disse 
skjemaer blir lagt inn i UDIs DUF-register, slik at 
informasjonen er synlig for saksbehandler. 

Kartlegging av sårbare
Høsten 2013 har UDI og Helsedirektoratet startet 
et pre-pilotprosjekt på Refstad transittmottak for 
identifisering av sårbare søkere. Prosjektets over-
ordnede mål er å utvikle en mekanisme som sikrer 
en mest mulig systematisk identifisering av sår-
bare asylsøkere med behov for særskilt oppfølging. 
Identifiseringen vil være en forutsetning for rask 
kartlegging og tilrettelegging av videre behandling 
og oppfølging. 

Prosjektet er begrenset i omfang og vil fungere som 
et grunnlag for et eventuelt senere pilotprosjekt. 
Prosjektet ønsker å tilby asylsøkerne på Refstad en 
frivillig kartleggingssamtale. Alle beboere vil bli in-
formert om tilbud om en frivillig samtale, og denne 
informasjonen gis av både mottaks- og helseper-
sonell på Refstad, i tillegg til ansatte i NOAS. De 
som ønsker slike samtaler skal selv ta kontakt med 
prosjektet. Deltakerne skal informeres om hva det 
vil innebære å samtykke til å delta i prosjektet. 

Informasjonsprogrammet ble i februar 2014 invit-
ert til å delta i samarbeidsgruppe med UDI og an-
dre samarbeidspartnere som møter søkere i første 
fase for å kunne bidra med tidlig identifisering av 
sårbare asylsøkere. Det er enighet mellom UDI og 
NOAS om at Informasjonsprogrammet skal invol-
veres i identifisering og varsling om sårbare søkere 
som trenger videre oppfølging. Planen er så snart 
som mulig å innføre et sikkert system for bedre 
kommunikasjon mellom UDI og Informasjonspro-
grammet. Målet er å gjøre det lettere for NOAS å 
varsle UDI om sårbare søkere som trenger oppføl-
ging, samt oversende fullmakt fra søkerne det blir 
varslet om. 

Enslige mindreårige asylsøkere
Informasjonsmøtene for enslige mindreårige 
asylsøkere (EMA) avholdes på NOAS’ kontorer 
på Mysebu ankomstmottak. Som regel skjer dette 
bare fire dager i uken, siden det foretas en alders-
undersøkelse av søkere på onsdager.

Enslige mindreårige asylsøkere er i en egen 
prosedyre og har et særskilt behov for informa-
sjon. Informasjonen tilrettelegges ut fra søkerens 
modenhet. Vår erfaring er at kombinasjon av film 
og skriftlig informasjon sammen med individuell 
samtale fungerer godt også for denne gruppen. 
Den individuelle samtalen er klart den viktigste 
delen av NOAS’ veiledning også for denne grup-
pen. Det er ulike forhold i asylprosedyren som det 
er spesielt viktig å forklare nærmere på en peda-
gogisk god måte. Gjennomføring av samtaler med 
mindreårige asylsøkere krever noe lengre tid enn 
samtaler med voksne. 
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NOAS har siden høsten 2011 drevet et prosjekt med 
besøk i asylmottak, finansiert av prosjektmidler fra 
Utlendingsdirektoratet (UDI). Prosjektet rettet seg 
særlig mot beboere som har fått avslag på søknad om 
asyl. Formålet med Besøksprosjektet var å tilby be-
boere i mottak informasjon om asylprosessen fra en 
uavhengig part og mulighet til en individuell samtale 
og veiledning om sin sak og situasjon etter avslag. 

Besøksprosjektet avvikles i 2013/14. I løpet av drøyt 
to års drift, har NOAS besøkt 111 mottak over hele 
landet. Vi har hatt informasjonsmøter med over 
2600 personer og individuelle samtaler med 2300 
personer. Vi opplevde at svært mange av de vi møtte 
ikke hadde noen god forståelse av hva som lå til 
grunn for vedtaket og vurderingene som var gjort 
i egen sak. De hadde naturlig nok behov for å få 
dette forklart, og et ønske om å få vurdert sine 
muligheter til å få endret avslaget. Mange uttrykte 
også behov for å snakke om hva som venter dem 
i hjemlandet, dersom de ble nødt til å returnere. 

Tilbakemeldingene på prosjektet fra beboere og 
ansatte i mottak har vært svært positive. I spørre-
skjema til beboere som har deltatt på informas-
jonsmøter i prosjektet i 2013, oppgav 85 % at de 
opplevde informasjonen de fikk som nyttig.  70 % 
mente informasjonen gjorde det lettere for dem å 
vite hva de skulle gjøre etter et avslag. 

Møtene med beboere og ansatte i mottakene har 
vært lærerike og nyttige også for NOAS. Gjennom 
Besøksprosjektet har vi fått større innblikk i prob-
lemstillinger blant beboere i mottak, spesielt blant 
de som blir værende i mottak til tross for endelig 
avslag. Vi har sett at årsakene til at mange allikev-
el ikke returnerer til hjemlandet, kan være flere 
og sammensatte. Spesielt bekymringsfullt var at 
så mange ikke hadde fått noen god forklaring fra 
advokat eller andre om hva som faktisk hadde 
skjedd i saken, og derfor hadde vanskelig for å ak-
septere vedtaket de hadde fått. Blant de vi snakket 
med, var det også flere som hadde store helseprob-
lemer som gjorde det vanskelig for dem å enten ta 
tak i situasjonen etter avslag eller å forberede retur 
til hjemlandet. De aller fleste hadde gode grunner 
til å flykte fra sine hjemland og til å være bekymret 
for å skulle reise tilbake, selv om de ikke innfrid-
de de høye tersklene for krav til beskyttelse eller 
opphold på humanitært grunnlag. 

Erfaringene vi har gjort oss har gitt oss et solid 
grunnlag for å komme med innspill til norske 
mynd igheter på hvordan asylprosessen bør styrkes 
for å ivareta rettsikkerheten. Vi mener at det bør 
gjøres en større innsats for å kartlegge helseprob-
lemer og andre former for sårbarhet tidlig i asylpro-
sessen, og at opplysninger om dette må formidles 
til riktig instans. Det er også et klart behov for å 
styrke informasjonen til asylsøkere om hva som 
skjer underveis i prosessen, om vedtakene de får 
og om konsekvensene de medfører. 

Besøk i mottak
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NOAS-seminarer

NOAS arrangerte en fagdag om troverdighet i asyl-
saker 30.april. Foreleseren var Gábor Guylai fra 
Hungarian Helsinki Committee, som har arbeidet 
mye med dette spørsmålet og holdt kurs og fore-
drag om temaet i flere land i Europa.

 

Deltakelsen var meget bra, og det var enighet om at 
troverdighet er et tema som fortjener fortsatt 
oppmerksomhet. NOAS ønsker å arbeide videre 
med dette, men fortsettelsen vil være avhengig av 
ressurssituasjonen. 

I forkant av valget 2013 holdt NOAS et lynkurs i 
asylpolitikk. Kurset tok for seg hovedlinjene i norsk 
asylpolitikk og praksis og utviklingen av politikken 
under ulike regjeringer. Arrangementet var åpent 
og ble meget godt besøkt. Vi arrangerte også et 
frokostseminar om asylpolitikk.

Sammen med Norsk Folkehjelp og LO i Oslo ar-
rangerte NOAS en konferanse om rett til arbeid for 
asylsøkere.

Vi har arrangert to lukkede seminarer om situas-
jonen for asylsøkere i Etiopia og Eritrea.

Deltakelse på foredrag, debat-
ter og i undervisning
NOAS får mange forespørsler om innledninger og 
foredrag om flyktninger, asylsøkere, asylpolitikk og 
NOAS’ arbeid i ulike sammenhenger og vi deltar 
så langt ressurssituasjonen tillater det. Under er 
eksempler på hvor vi har deltatt i 2013.

Under UDIs vårkonferanse holdt NOAS innlegg 
om våre erfaringer fra vårt besøksprogram i mot-
tak, hvor NOAS har hatt gruppemøter og individu-
elle samtaler med til sammen 2300 av asylsøkere. 

NOAS har holdt innledninger, deltatt i debatter og 
bistått med møteledelse under seminarer, konfer-
anser og debattmøter om asylsøkeres rett til arbeid, 
grunnleggende menneskerettigheter for asylsøkere 
med avslag og mulige asylpolitiske konsekvenser 
av regjeringsskifte.

Etter valget har NOAS hatt informasjonsmøter om 
norsk asylpolitikk og konsekvenser av regjeringss-
kifte med representanter for utenlandske medier, 
rettighetsorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner, 
religiøse organisasjoner, akademikere og ambas-
sadepersonell.

NOAS har holdt foredrag i forbindelse med Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) kam-
panje «Endelig 18 – endelig avslag» om tidsbegren-
sete tillatelser for enslige mindreårige asylsøkere 
og under Internasjonalt Seminar i Tromsø. Dette 
var et seminar i regi av FN-sambandet i samarbeid 
med Universitetet i Tromsø, hvor NOAS var invit-
ert av Støttegruppa for Yalda. Vi har også deltatt i 
temamøte om kirkeasyl i regi av Mellomkirkelig 
Råd. 

På Høgskolen i Oslo og Akershus har NOAS eval-
uert journaliststudentenes nyhetsrigg om men-
neskerettighetssituasjonen i en rekke land, mens 
vi har forelest om utviklingen i asylpolitikken for 
sosionomstudenter på Høgskolen i Lillehammer.

Informasjons- og påvirkningsarbeid
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NOAS har besøkt skoler med kurs og informasjon 
og vi hadde også et eget undervisningsopplegg for 
to klasser ved Nydalen videregående skole, som 
premie etter at en elev ved skolen vant asylquizen 
ved standen vår på musikkfestivalen Norwegian 
Wood. Opplegget inkluderte en presentasjon av 
asylprosessen i Norge, i tillegg til at en asylsøker 
fortalte om sine opplevelser.  

Vi har også hatt besøk av folkehøgskoleelever og 
studenter som har ønsket generell informasjon 
om asylprosessen. De har kommet fra Rønningen 
Folkehøyskole, Sunnfjord Folkehøgskule og inter-
nasjonal linje ved Universitetet i Oslo. 

Kontaktmøter med politikere, 
forvaltning og andre organisa-
sjoner
NOAS har i løpet av 2013 hatt kontakt med alle 
partiers representanter i kommunalkomiteen på 
Stortinget – både de utgående komitemedlemmer 
før valget og partienes nye representanter i komi-
teen. I tillegg har vi hatt kontakt med gruppeledere, 
rådgivere og representanter for andre komiteer på 
Stortinget.

NOAS har hatt halvårlige kontaktmøter med 
ledelse i UDI, UNE og Politiets utlendingsenhet, 
PU. NOAS hadde høsten 2013 et halvdagsmøte 
med ledelse og medarbeidere på Trandum og har 
hatt kontaktmøter med Utenriksdepartementet 
om Etiopia og med Barneombudet om kirkeasyl 
og situasjonen for lengeværende barn. 

NOAS har deltatt i dialogmøte med avtroppende 
politisk ledelse i Justisdepartementet våren 2013.

NOAS har samarbeidet med en rekke andre ret-
tighetsorganisasjoner om barns beste og oppføl-
ging av stortingsmeldingen «Barn på flukt», helse-
rettigheter for irregulære migranter, monitorering 
av tvangsretur og rett til arbeid. 

Mediekontakt

NOAS har daglig kontakt med journalister i lokale, 
regionale og nasjonale medier. 

Vi har i 2013 deltatt i debattprogrammer og nyhets-
sendinger som Dagsnytt 18 på NRK P2, NRK-De-
batten fra Litteraturhuset i Oslo, Her og Nå i NRK 
P1, Nyhetsmorgen på NRK P2, Morgennytt på NRK 
TV, God morgen Norge og Nyhetskanalen på TV2, 
og Sytten tretti-sendingen på P4.

NOAS har bidratt med kronikker og innlegg om 
situasjonen for afghanske tolker, fengsling av barn, 
lukkede mottak og Frps påstander om lukkede 
mottak i Norge og i Hellas, enslige mindreårige 
asylsøkere med begrenset opphold, retur til Etiopia, 
manglende monitorering av tvangsretur, asyl- og 
inn vandringsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre 
og KrF, Arbeiderpartiets innstramminger i asylpo-
litikken, den politiske dragkampen om lengeværen-
de asylbarn, asylsøkeres rett til arbeid, påstander 
om asylsøkere og kriminalitet, konvensjonsbrudd i 
Frp-forslag og utviklingen i norsk asylpolitikk

Kronikker og innlegg gjøres fortløpende til-
gjengelige på NOAS’ hjemmeside.

Hjemmeside og facebook 

I 2013 har NOAS fått gjort mye på hjemmesiden 
www.noas.org, og på facebook. På hjemmesiden 
har vi:

Gjennomgått alle sidene, oppdatert innhold og 
vasket språk og stiler

Forbedret den engelske versjonen av 
hjemmesiden

Laget hjemmesider på russisk, arabisk, farsi, 
tigrinja, amharisk. På trappene står en side på 
somali.

Laget en renere struktur for nettsiden

Fått betalingsløsning for medlemskap og 
donasjoner på nettsiden

Laget et mer søkervennlig arkiv for innlegg på 
nettsiden

Begynt å utvikle et bildearkiv til nettsiden

Oppdatert og tilgjengeliggjort mer informasjon 
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på nettsiden

Forbedret funksjon for innlegg

I perioden har vi nådd målet om å legge ut minst 2 
saker ukentlig på hjemmesiden. Vi hadde 134 021 
besøk i perioden, hvorav 65 120 unike besøkende.

Vi hadde besøkende fra alle kontinenter. Klart flest 
besøkende er fra Norge, dernest mange fra Sverige 
og USA. Siden mange fra Storbritannia og Dan-
mark. Nest på statistikken er Saudi Arabia, Tysk-
land, Palestina og Egypt.

På statistikken over besøkende, ser vi at enkelte 
hendelser/nettsaker genererer mye mer aktivitet 
enn andre. Valget 2013 peker seg klart ut og gir 
økning i besøk, Torsdag 22. august hadde nett-
siden vår 1897 besøkende etter at vi dagen før 
hadde publisert velgerguiden vår40 og samme dag 
kommenterte innstrammingsforslagene til Frps 
arbeidsgruppe41.

Dernest er det flere hendelser/nettsaker som ge-
nererer aktivitet på mellom 700 og 850 besøkende; 
underskriftskampanjen vår for de lengeværende 
asylbarna, drapene i Årdal, et initiativ av Ole Paus 
som ble spredt grundig på facebook42 og ulike kro-
nikker.

På facebook har vi for det meste publisert de samme 
tingene som på hjemmesiden, og nådd målet om 
2 innlegg i uken. VI har fått 900 nye likerklikk i 
perioden.

Vi har ikke prioritert å være særlig aktive på twitter 
eller andre sosiale medier i perioden.

40  http://www.noas.no/noas-velgerguide/

41  http://www.noas.no/uansvarlige-og-urealistiske-innstram-
mingsforslag/

42  http://www.noas.no/ber-om-forskrift-om-barnets-beste/

Brosjyre «Asylpolitikk på 1-2-3»

I forbindelse med valgkampen utarbeidet NOAS 
brosjyren «Asylpolitikk på 1-2-3». Brosjyren gir en 
innføring i asylprosessen og omtaler det som etter 
vårt syn er de største problemene i dagens asylpoli-
tikk og -praksis. Brosjyren er kortfattet og skrevet i 
et enkelt språk, og med mye illustrasjoner.

Lanseringen av brosjyren tok form av et lynkurs 
i asylpolitikk. Kurset ble holdt på Kulturhuset på 
Youngstorget i en ettermiddag i august 2013. Det 
var stor interesse for det timeslange lynkurset, og 
et stort antall mennesker møtte opp.

Brosjyren er senere distribuert i ulike kanaler i 
forbindelse med møter, arrangementer, utdeling på 
gata o.l. Hele eller deler av lynkurset har også blitt 
brukt i ulike sammenhenger hvor NOAS holder 
foredrag og presentasjoner.

Bidrag i arbeid for mennesker-
ettigheter
Generalsekretær Ann-Magrit Austenå har repre-
sentert NOAS i Rådgivende utvalg for Nasjonal 
institusjon for menneskerettigheter (RU-NI). Hov-
edsaken for det rådgivende utvalget i 2013 har vært 
arbeidet med å få etablert en ny Nasjonal institus-
jon med uavhengighet og ressurser nok til å oppnå 
A-status i FN.
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Rådgiver Mona Reigstad Dabour har representert 
NOAS i Forum for barnekonvensjonen.

NOAS har spilt inn følgende temaer til Årbok for 
menneskerettigheter 2013:

Lengeværende asylbarn og det uavklarte 
forholdet mellom innvandringspolitiske hensyn 
og barns beste

Helserettigheter for asylsøkere og papirløse

Rett til utdanning, herunder videregående skole, 
for barn som søker asyl i Norge

Brudd på Flyktningkonvensjonens artikkel 31 
og viktigheten av en nærmere avklaring av 
innholdet i FKs artikkel 31 

I forbindelse med Norges bidrag til FNs Universal 
Periodic Review av Norge, har NOAS bidratt med 
en høringsuttalelse hvor vi berører flere konkrete 
temaer på asylfeltet.

NOAS utarbeidet også bidrag til den alternative 
rapporten om økonomiske og sosiale rettigheter i 
Norge, men måtte trekke oss fra rapportsamarbei-
det fordi vi ikke var fornøyd med endelige formul-
eringer som gjaldt våre bidrag på asylfeltet.
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Medlemmer

NOAS har om lag 500 medlemmer, og hadde 
8 flere betalende medlemmer i 2013 enn i 2012. 
NOAS sender medlemmene kvartalsvise brev pr. 
e-post eller papirpost. Vi har mottatt gaver fra en-
keltmedlemmer – hele 30 000 fra ett medlem - 
i tillegg til flere mindre pengebeløp.

Generalforsamling i NOAS

NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse 
med utdeling av Annette Thommessens minnepris 
23.mai 2013. I tillegg til behandling av ordinære 
årsmøtesaker ble NOAS’ erfaringer fra prosjekter 
med rådgivning til asylsøkere med avslag presentert. 

Annette Thommessens 
minnepris
Annette Thommessens minnepris 2013 ble tildelt 
de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for 
papirløse migranter. Minnefondet delte samtidig 
ut en hederspris til barnepsykiater og samfunns-
debattant Aina Basilier Vaage.

Styret i Stiftelsen Annette Thommessens min-
nefond ønsket å synliggjøre og gi et bidrag til det 
verdifulle arbeidet som utøves ved Helsesenteret. 
De frivilliges innsats er helt avgjørende for å gi bi-
stand til en av de mest sårbare gruppene i Norge 
– en gruppe som i dag kun har rett på akutt helse-
hjelp. Frivillige ved Helsesenteret har brukt sine 
erfaringer i den offentlige debatten og bidratt til å 
øke forståelsen og kunnskapen om særskilte utfor-
dringer for denne gruppen. Med prisen fulgte kr 
20 000 til støtte til de frivilliges arbeid på 
helsesenteret. Bioingeniør Gry Skår tok imot prisen 
på vegne av de 150 frivillige ved helsesenteret.

Styret i Annette Thommessens minnefond valgte 
videre å dele ut en hederspris til barnepsykiater og 

samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage. Vaage har 
gjennom flere år jobbet som behandler for barn 
ved Dale asylmottak, Norges største mottak. Styret 
i minnefondet ville hedre Aina Basilier Vaage for 
hennes langvarige engasjement for asylbarna, og 
for måten hun har brukt sin faglige tyngde til å 
synliggjøre barnas situasjon, og da spesielt de len-
geværende barna. Vaage har beskrevet de alvorlige 
helsemessige konsekvensene det har for barn å leve 
i mottak i flere år i en uavklart livssituasjon. Aina 
Basilier Vaage holdt et engasjert foredrag om len-
geværende asylbarns situasjon som takk for prisen.

Styret i NOAS 2013-2014

Ole Jørgen Krohn-Nydal – leder 
Vigdis Vevstad – nestleder
Carolina Maira Johansen
Håkon Ødegård
Saleh Mousavi
Runa Nordahl Hæreid
Line Khateeb - ansattes representant 

Nils Johnsen – 1.vararepresentant
Grete Haug – 2. vararepresentant

Organisasjon
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Styret i Annette A. Thommes-
sens minnefond 2013-2016
Ole Jørgen Krohn-Nydal – styrets leder
Nils H. Thommessen 
Håkon Ødegaard
Carolina Maira Johansen 

Personale

Sekretariatet
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær 
Andreas Furuseth, juridisk rådgiver
André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver 
Camilla Risan, rådgiver 
Cecilia Dinardi, rådgiver, sluttet 1.6.2013.
Eirin Hindenes, rådgiver, veiledningsprosjekt
Elin Berstad Mortensen, resepsjon- og informa-
sjonsansvarlig, startet 1.4.
Florentina Grama, rådgiver, besøksprogram 
(fødselspermisjon)
Jon Ole Martinsen, rådgiver 
Kaija Skaare Lier, rådgiver, besøksprogram fra 1.8.
Kristin Alveng, saksbehandler (vikar 20.11-31.12)
Line Khateeb, rådgiver, besøksprogram
Lykke Stavnes, resepsjonsansvarlig, sluttet 31.1.
Mari Seilskjær, rådgiver
Mona Reigstad Dabour, rådgiver, besøksprogram 
(vikar)
Omar Ishak, resepsjonsrådgiver
Omar Sinan, rådgiver, besøksprogram, sluttet 1.2.
Ragnhild Lerø, organisasjonsrådgiver 
Seiran Ahmadi,  saksbehandler (vikar 1.12-31.12)
Solvei Skogstad, rådgiver, besøksprogram 
Vilde Straume Wiig, resepsjonsansvarlig, sluttet 
30.4.

Ingvald Bertelsen, faglig konsulent
Marek Linha, faglig konsulent
Alaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent (times-
basis)
Hallvard Welde, datakonsulent (timesbasis)
Flamur Mavraj, nettsidekonsulent (timesbasis, til 
høsten 2013)
Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis, 
fra høsten 2013)
Trond Reitan, datakonsulent (timesbasis)

Informasjonsprogrammet
Vanja Vujadin, leder

Karwan Aref, nestleder
Abdulwahab Said, rådgiver 
Aziz Ghanizadeh, rådgiver
Basra Bulhan, rådgiver
Hawdam Mohamed Salih, rådgiver
Johannes Habtou, rådgiver (vikar 1.9-31.12)
Juhana Salah, rådgiver (vikar 1.4-30.6)
Mohammed Berhan Fitwi, rådgiver
Razita Kaimova, rådgiver

Regelmessige ekstravakter i informa-
sjonsprogramet
Amina Idris, Edris Omer, Fortuun Hassan, Is-
mail Ahmed, Juhana Salah, Maki Mohammed, 
Veronique Bahati, Viktoria Galai, Warda Ismail, 
Johannes Habtou

Praktikanter i sekretariatet
Saida Cej, Olav Alexandre Cagnol Hveem, Tore 
Øien, Zakaria Gibril Yahia, Tsinat Lisanu, Nighat 
Jasmeen, Joseph Mugalula, Mehdi Garmeh, Jila 
Hassanpour, Kristin Øvrelid Slette

Hospitanter (studiepraksis i 
sekretariatet):
Lars Abild, Hans Martin Haugen, Sanne Pettersen, 
Friederike Wolf, Katharina Koschnick, Raimonda 
Augutyte

Frivillige i sekretariatet
Paula Tolonen (tidligere ansatt), Zakaria Gibril Ya-
hia, Marek Linha, Aminah Iqbal, Anette  Jenssen 
Walland, Awin Azizi, Eirin Strifeldt, Isa Linn Engh 
Ringstad, Kjersti Andbo Sandvik, Kristin  Alveng, 
Mina Maria Khan, Nazia Bibi, Siril Berglund, 
Regine Karlsen, Sadia Zia, Sania Javed Iqbal, Seiran 
Said Ahmadi, Zaineb  Mirza, Kristin Velure Strøm, 
Fransisco Parra, Nadja Ludvigsson, Eden Abraham, 
Elizabeth Cappelen, Damien Routisseau-Magrou, 
Mathilde Bøås, Nora Hader, Zhanna Petrukovich, 
Annika Andersson

Kompetanseutvikling

Det er et uttrykt mål i NOAS at vi skal være en 
lærende organisasjon. Hver medarbeider skal årlig 
tilegne seg kunnskap på et nytt felt. Vi har derfor 
prioritert ressurser til kurs-  og kunnskapsinnhent-
ing for å bidra til kompetanseøkning og læring hos 
ansatte.
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Felles reise med tema retur, interner-
ing og monitorering
NOAS gjennomførte, med støtte fra Virkes Opp-
lysnings- og utviklingsfond, en felles reise til Wien 
11.-13. september med temaene retur, internering 
og monitorering.

NOAS deltar i store deler av asylprosessen, fra in-
formasjon ved ankomst, eventuell saksgjennom-
gang og klage ved avslag, og med rådgivning til 
personer der utsiktene for opphold er svært små. 
Den ene fasen vi ikke er en del av, og som vi har 
hatt begrenset kunnskap om, er returfasen. Innsikt 
i andre organisasjoners erfaringer med returarbeid, 
internering og returmonitorering var derfor svært 
aktuelt for NOAS i forbindelse med strategisk 
planlegging av NOAS’ arbeid og prioriteringer 
fremover. EUs returdirektiv forplikter Norge til å 
etablere en ordning for monitorering av tvangs-
returer, uten at dette har kommet på plass ennå. 
Østerrike har etablert returmonitorering, og vårt 
mål var å få kunnskap om ordningen og spesielt 
frivillige organisasjoners rolle i arbeid med retur 
og returmonitorering.

En tilleggsgrunn for å arrangere en felles tur for 
alle ansatte var at NOAS gjennom prosjektutvi-
delser hadde vokst i 2012 og 2013. Sammen med 
noe utskiftning av ansatte, innebar det at 7 av 20 
ansatte startet sitt arbeidsforhold i NOAS i løpet 
av høsten 2012 og vinteren 2013. Felles opplevels-
er ville styrke arbeidsmiljøet og gjøre det enklere 
for ansatte med ulike oppgaver i NOAS å bli bedre 
kjent med hverandre. 

I løpet av to dager i Wien gjennomførte vi møter 
med flere institusjoner og organisasjoner. Den 
mest sentrale er EUs Fundamental Rights Agency 
(FRA). Der møtte vi både lederen Morten Kjærum 

og flere fagansvarlige for asylrelaterte deler av FRAs 
virkeområde. FRA var en sentral bidragsyter som  
arrangerte koordinerings- og drøftingsmøte med 
ulike organisasjoner under Østerrikes implement-
ering av returdirektivet. Vi fikk videre møte lederen 
for Diakonie Flüchtlingdienst, Christoph Riedl og 
Günter Schröder i Verein Menschereicht Österreich 
(VMÖ). De gir begge rettshjelp til asylsøkere som 
har blitt internert. VMÖ er en av få sivilsamfunn-
sorganisasjoner som deltar som uavhengig tilsyn 
under flytransport av tvangsreturnerte asylsøkere. 
Vi hadde også møte med Walter Suntinger i Hu-
man Rights Consulting Vienna og Christoph Pinter 
som er leder på UNHCRs kontor I Østerrike. 

Før hjemreise oppsummerte vi inntrykk og erfar-
inger og drøftet NOAS’ mulige rolle i returmoni-
torering og rettshjelp overfor internerte asylsøkere. 
Med utgangspunkt i erfaringene fra Østerrike, 
drøftet vi hva som bør være NOAS’ posisjon og 
prioriteringer i arbeide med en varslet høring av 
forslag til norsk monitoreringsordning.

Annen kursdeltakelse 
ELENA Introductory Course; The International 
Proection of Refugees

Advanced ELENA Course, Dublin - ECRE

Økonomi for ikke-økonomer

Troverdighetsvurderinger – NOAS 

Excel ekspert - Virke

En coachende lederrolle i praksis – Virke

Ansettelsesforholdet fra A til Å - Virke

Verneombud – Virke

Sparebanksstiftelsens 2-årige dannelsesprogram

Juristforbundets årlige kurs i asyl- og 
utlendingsrett

Nordisk asylrettsseminar i Bergen

RVTS - Nordisk konferanse om traumatiserte 
flyktninger 
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Ny grafisk profil

Høsten 2013 startet NOAS et samarbeid med 
reklamebyrået Saatchi & Saatchi om ny profil og 
en kampanje til jubileet vårt i 2014. 

Vi har ikke tidligere hatt noen helhetlig grafisk 
profil og ønsket oss et fornyet visuelt uttrykk 
med utforming av materiell; maler til visittkort, 
brosjyrer, brevpapir, rapporter, presentasjoner 
m.m.

Vår gamle profil med en NOAS ark som viser 
beskyttelsen de første vietnamesiske båt flyktning-
ene fikk, er byttet ut med en ny. NOAS’ nye symbol 
har en enkel grunnform bestående av en bue og en 
sirkel. Sirkelen assosierer til individet, det prinsip-
ielle, solidaritet, verden og helhet. Buen represen-
terer beskyttelse og håp, og viser også en bro inn i 
noe nytt. .

Det nye symbolet handler om NOAS’ visjon, mål 
og verdier – å gi beskyttelse og håp til mennesker 
som trenger det, og å bidra til en asylpolitikk og  
-praksis  forankret i  humanisme, rettssikkerhet og 
internasjonale forpliktelser. 

Den nye profilen sto klar til årsskiftet og implemen-
teres i februar 2014. Denne årsrapporten er derfor 
satt i ny profil.

NOAS-jubileum 2014

Kampanjeforberedelse

I 2013 har NOAS også arbeidet med å forberede 
en kampanje, som vil lanseres i forbindelse med 
NOAS’ generalforsamling 20. mai 2014. Som del 
av kampanjeutviklingen bestilte vi høsten 2013 en 
representativ opinionsundersøkelse fra Respons 
Analyse som kampanjeforberedelsene funderer 
på. Undersøkelsen dokumenterte nordmenns 
svært polariserte holdninger til asylsøkere. Vi 
oppfordrer alle til å følge med på våre hjemmesider 
for å se  resultatene av dette arbeidet våren 2014.
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Økonomi

Samlede driftsinntekter for NOAS i 2013 var kroner 
19 738 581. Vi ble tildelt kroner 1 970 000 fra Inte-
grerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Målet 
for driftstilskuddet er å:

«medverke til auga deltaking i, og auka tillit til, samfun-
net blant innvandrarbefolkninga. Tilskotet skal medverke 
til at alle har dei same moglegheitene, rettane og pliktene 
når det gjeld å delta i samfunnet og å ta i bruk eigne 
ressursar» 

NOAS mottok kroner 200 000 i støtte fra Justisde-
partementet for rettshjelpsvirksomhet. Vi mottok 
kroner 100  000 fra Utenriksdepartementet for 
deltakelse i europeiske fora for asylspørsmål og 
utarbeidelse av en rapport om internering. 

Programmet «Informasjon og veiledning til 
asylsøkere i transitt» hadde en samlet inntekt på 

kroner 11 666 731. Besøksprosjektet i mottak hadde 
en inntekt på 4 102 793 kr, prosjektet gikk i direkte 
balanse med utgiftene. Vi overførte 204 343 kroner 
av prosjektmidler fra Extrastiftelsen til 2013, og full-
førte veiledningsprosjektet i Torggata i april 2013.

Vi har ellers mottatt kompensasjon fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet for merverdiavgift og bortfall av 
spilleinntekter på til sammen kr 1 110 481 kr.

Inntektene fra medlemskontingenter og gaver har 
vært på kroner 167 540, inkludert en gave fra et 
medlem på 30 000 kroner. I tillegg fikk vi i 2013 
tildelt kroner 132 775 fra overskudd fra Torshov Bin-
go. Vi har fått inn andre, mindre inntekter på til 
sammen kroner 83 918.

Samlede driftskostnader i 2013 var på kroner 
19 292 272.
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