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Året da antall returer ble det viktigste i 
asylpolitikken

2014 ble året da antallet tvangsreturer ble det alt-
overskyggende målet for regjeringens asyl-, flykt-
ning- og utlendingspolitikk. I Europa ble antallet 
eritreiske asylsøkere tredoblet fra året før og inter-
nasjonalt vokste Syria-krisen til uhyggelige pro-
porsjoner. Men i Norge var regjeringens fremste 
mål å få sendt ut nok utlendinger til å nå justis-
minister Anundsens nye, høye måltall.

I et Europa hvor antallet asylsøkere var stigende, 
og både UNHCR og EUs asylkontor konstaterte at 
en større andel ville få opphold, valgte regjeringen 
i Norge å kutte i Utlendingsdirektoratets budsjett 
og øke returbevilgninger til politiet. Mens det ble 
returnert 5.966 utlendinger uten lovlig opphold i 
2013, ble måltallet for retur av utlendinger satt til 
7.100 for 2014. 

Kort tid etter at de nye politiske kostene fra FrP 
inntok Justisdepartementet høsten 2013, ble mål-
tallet for utsendelse av asylsøkere med avslag økt 
fra 1.200 til 1.500 for 2014. I arbeidet med revi-
dert budsjett ble måltallet skrudd ytterligere opp 
for asylsøkere med avslag: 1.900 av de til sammen 
7.100 utlendinger som skulle ut av landet.

Forhold langt utenfor norsk politis kontroll, gjorde 
det utover våren og sommeren vanskelig å nå 
de høye måltallene. Krigen i Syria bare vokste i 
omfang og islamistiske grupperinger trakk over 
grensen til Irak og utløste krig mot irakiske myn-
digheter og kurdiske Peshmerga-krigere. I Gaza 
var det dyp humanitær krise og returstans, som 
følge av Israels siste angrepskrig sommeren 2014. 
I Vest-Afrika herjet ebola og en uavklart situasjon 
mellom vestlig allierte og Iran bidro til problemene 
med å få uttransportert mange nok.

I august var det møte i Justisdepartementet og 
justis minister Anders Anundsen ga representanter 
for Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet 
klar beskjed: Måltallene skulle nås, uansett. Konk-
ret betydde det for politiet at de måtte returnere 
alle det var praktisk mulig å få returnert, enten det 
var barnefamilier med avslag på asylsøknad eller 

straffedømte med utvisningsvedtak.  

Mange afghanske barnefamilier hadde blitt væren-
de i Norge etter avslag på søknad om asyl. Retur-
avtalen mellom Afghanistan, Norge og UNHCR 
fra 2005 åpnet for tvangsreturer, men afghanske 
myndigheter hadde klart signalisert at de var nega-
tive til tvangsretur av barnefamilier til internflukt i 
Kabul. Afghanistan var under stort påtrykk fra Iran 
og Pakistan, som antas å huse henholdsvis rundt  
1 million og 2,5 millioner afghanske flyktninger. Fra 
både pakistanske og iranske myndigheter er det et 
sterkt ønske om å tilbakeføre afghanske flyktninger 
til hjemlandet. Samtidig har det de siste årene vært 
stor intern migrasjon fra usikre, fattige deler av 
landet til hovedstaden Kabul. Etter at vestlige land 
har trukket ut store deler av militær tilstedeværelse 
i landet og internasjonale servicetilbydere har fulgt 
etter, er arbeidsledigheten i Kabul høy og de hu-
manitære forholdene svært vanskelige for mange 
internflyktninger. 

Høsten 2014 ble tvangsutsendelsene av lengeværen-
de barn kraftig intensivert. Barn i lengeværende 
familier fra Afghanistan utgjorde en stor gruppe av 
de utsendte barna. Justisminister Anders Anund-
sen henviste flere ganger utover høsten 2014 til at 
det tidlig i 2014 hadde «åpnet seg en mulighet» for 
retur av barnefamilier til Afghanistan. Det ble aldri 
nærmere utdypet hva denne «åpningen» bestod i.

Regjeringens støttepartier, Venstre og KrF reagerte 
skarpt på de massive utsendelsene av lengeværen-
de barn og mente dette var i strid med intensjonen 
i asylavtalen med regjeringen. Også politikere i 
andre partier fulgte opp med spørsmål til justis-
ministeren. I oktober ble regjeringens returpolitikk 
tema under trontaledebatten på Stortinget. Statsråd 
Anundsen informerte Stortinget om at han i jan-
uar 2014 hadde gitt politiet nye retningslinjer for 
å sikre at lengeværende asylbarn ikke skulle pri-
oriteres spesielt i politiets utsending av asylsøkere 
med ulovlig opphold. Det viste seg imidlertid at 
disse retningslinjene aldri hadde nådd politiet. 
Noe Anundsen ikke hadde fått med seg, fordi han 
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aldri leste kopien av tildelingsbrevet eller politiets 
rapporter til politisk ledelse om returer av barne-
familier.  

I januar 2015 gikk et klart flertall i Stortingets kon-
trollkomité inn for å kalle justisministeren inn til 
en åpen høring, for å avklare om Stortinget var blitt 
feilinformert om regjeringens returpolitikk høsten 
2014. I februar avslørte Bergens Tidende at afghan-
ske myndigheter allerede i november hadde skrevet 
brev til den norske ambassaden i Kabul, hvor de 
protesterte mot det høye antallet returnerte barne-
familier fra Norge. Brevet ble vinteren 2015 fulgt 
opp med nye brev, hvor afghanske myndigheter ba 
om midlertidig stans i returer, inntil det foreligger 
en ny returavtale mellom Norge og Afghanistan.

NOAS ble invitert til å innlede høringen i Stortin-
gets kontrollkomite 6. februar 2015. En høring som 
resulterte i mistillit mot justisministeren fra SV, 
Senterpartiet og Arbeiderpartiet. 

Samlet er fasiten for regjeringen at måltallet for 
tvangsreturer i 2014 ble nådd, men til en meget høy 
politisk pris. Justisministeren er sterkt svekket og 
regjeringens støttepartier Venstre og KrF har skarpt 
kritisert både statsråden og regjeringens politikk. 

Men den høyeste prisen er betalt av de mange 
barna som ble revet ut av sin norske hverdag og 
tvangssendt til usikre områder i Afghanistan eller 
Jemen. En politikk NOAS har arbeidet for å forhin-
dre og som vi i 2015 følger opp med arbeid for å 
styrke rettssikkerheten for alle lengeværende barn. 

I denne årsrapporten kan du lese mer om NOAS’ 
arbeid for rettssikkerhet, informasjon, veiledning 
og rettshjelp til asylsøkere og til lengeværende barn 
av asylsøkere med avslag.

Med vennlig hilsen

Ann-Magrit Austenå
Generalsekretær
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Europa

På grunn av krigen i Syria, forverret sikkerhets-
situasjon i Afghanistan og grove menneske-
rettighetsbrudd i Eritrea, flykter mange mot Europa 
for å søke trygghet og nye muligheter. 

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UN-
HCR) har antallet asylsøkere til Europa økt med 
rundt 25 prosent fra 2013 til 2014. Asylsøkergrup-
pene som økte mest i 2014 var syrere, eritreere og 
ukrainere. UNHCR anslo i januar 2015 at samlet 
antall asylsøkere til EUs 28 medlemsland + Norge 
og Sveits vil overstige 500.000 i 2014.1 Til sam-
menlikning meldte EUs asylkontor, EASO, at snaut 
436.000 asylsøkere kom til EU28 + 2 i 2013.

Europa har på langt nær klart å håndtere utfordrin-
gene med et økende antall asylsøkere og flyktninger. 
Økonomiske problemer har bidratt til tilspisset de-
batt, politisk press på kontroll, grenseovervåkning 
og andre innstrammingstiltak i flere land. UNHCR 
har møtt liten entusiasme i arbeidet med å bosette 
flyktninger fra Syrias nærområder i Europa.

Gresk tragedie
Den 20. januar druknet ni barn og tre kvinner uten-
for den greske øya Farmakonisi. Bare 100 meter fra 
land gikk motoren i den lille båten med 28 syriske 
og afghanske flyktninger i stykker. Gresk kystvakt 
valgte å slepe båten over mot tyrkisk farvann i stedet 
for å hjelpe flyktningene om bord. Under slepingen 
tok den lille båten inn vann og startet å synke. Kvin-
ner og barn som satt inne i kahytten druknet. Flere 
av de overlevende fortalte opprørende historier om 
hvordan gresk kystvakt nektet å hjelpe kvinner og 
barn som kjempet for livet i det kalde vannet. Bare 
ett av de ti barna i båten overlevde.

I stedet for å få hjelp fra greske myndigheter i Aten, 
ble flere av de overlevende arrestert. Mangelen på 
bistand til de traumatiserte ofrene for druknings-

1  http://www.unhcr.org/pages/49e48e996.html

tragedien, var et nytt eksempel på inhuman be-
handling av asylsøkere og migranter i Hellas. FNs 
Høykommissær for flyktninger i Aten kom med 
skarp kritikk av greske myndigheters behandling 
av mennesker på flukt.

I løpet av 2013 rapporterte greske og internasjonale 
menneskerettighetsorganisasjoner om 107 dødsfall 
som konsekvens av «pushbacks» fra gresk grense-
politi og kystvakt. Europarådets kommissær for 
menneskerettigheter, Nils Muižniek, som har tatt 
opp «pushbacks» og dødsulykker med den greske 
regjeringen, presset på for å få båtulykken behan-
dlet i det greske rettsapparatet. Men i august 2014 
droppet greske myndigheter videre etterforskning 
i saken, med henvisning til at påstandene fra de 
overlevende var grunnløse. 

Ett år etter tragedien, 20. januar 2015 fremmet de 
overlevende sak mot greske myndigheter i den eu-
ropeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for 
manglende redningsoperasjon.2

Dødelig flukt over hav
EASO har ingen statistikk over hvor mange som 
dør på flukt til Europa. I mars meldte “The Mi-
grant Files”, en database med tall fra journalister 
i flere land, at 23.000 mennesker har mistet livet 
på vei til Europa siden 2000. 6500 menn, kvinner 
og barn er meldt døde eller savnet på vei til den 
italienske øya Lampedusa mellom 2000 og 2013. 
Den 29. september 2014 meldte den internasjonale 
organisasjonen for migrasjon, IOM, at mer enn 
3000 migranter hadde druknet i Middelhavet på 
vei mot Europa. Ifølge IOM gjør dette fluktrutene 
over Middelhavet til Europa til verdens dødeligste 
migrasjonsruter.3

2  http://www.ecre.org/component/content/article/70-week-
ly-bulletin-articles/947-with-their-case-shelved-in-greece-
survivors-of-the-farmakonisi-tragedy-seek-justice-at-the-
ecthr.html

3  http://publications.iom.int/bookstore/free/FatalJourneys_
CountingtheUncounted.pdf

Asylpolitiske saker 
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Ifølge UNHCR kom mer enn 87.000 personer til 
Italia over Middelhavet løpet av de første syv måned-
ene i 2014. Tidlig i april kom 4000 båtflyktninger 
i løpet av bare to døgn. Italias innenriksminister 
Angelino Alfano ba om felles EU-tiltak. Etter trag-
iske forlis hvor mer enn 400 flyktninger omkom i 
oktober 2013, iverksatte Italia fra november 2013 
en ett år lang redningsoperasjon i Middelhavet.  
Operasjon «Mare Nostrum» reddet over 100.000 
mennesker. 

Ifølge EU-kommisjonens talsmann Michele Cer-
cone har det skjedd en endring i innvandringen til 
Europa. - Det er nå færre økonomiske flyktninger, 
og flere som flykter fra forfølgelse og borgerkrig, 
særlig i Syria og på Afrikas horn, sa Cercone i et 
intervju med Aftenposten i januar 2014.4

Spanske myndigheter har fått kritikk for brutal 
behandling av flyktninger fra Øst-Afrika og Afrika 
sør for Sahara, som kommer gjennom Marokko 
til de spanske enklavene Ceuta og Melilla på den 
nordafrikanske kysten. Europarådets kommissær 
for menneskerettigheter, Nils Muižniek, har kri-
tisert endringer i spansk lovgivning. Han mener at 
innstrammingstiltakene er i strid med Spanias in-
ternasjonale forpliktelser til å sikre tilgang til asyl-
prosedyre og avstå fra kollektiv utestengning. Ifølge 
Muižniek mottok Spania i 2014 5.200 asylsøkere, 
eller rundt 1% av alle søkere i Europa.5

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

5  http://ecre.org/component/content/article/70-week-
ly-bulletin-articles/943-muinieks-urges-spain-to-with-
draw-amendment-giving-legal-cover-to-pushbacks-in-ceu-
ta-and-melilla.html

Khartoum-prosessen
I slutten av november møttes ministere fra de 28 
EU-landene, Norge, Sveits, Eritrea, Etiopia, Soma-
lia, Sør-Sudan, Sudan, Djibouti, Kenya, Egypt og 
Tunisia i tillegg til representanter for EU og Den af-
rikanske union. Den 28. november ble den såkalte 
«Khartoum-prosessen» lansert i Roma. Målet med 
prosessen er å bekjempe menneskehandel og å få 
kontroll med smuglerruter for flyktninger fra Afri-
kas horn til Europa. 

I «Roma-erklæringen» forplikter europeiske reg-
jeringer seg til å støtte afrikanske land i oppretting 
og drift av mottakssentre, å samarbeide om iden-
tifisering og etterforskning av kriminelle nettverk 
samt å gi støtte til ofre for menneskehandel og 
beskytte migranters grunnleggende rettigheter. For 
å gjøre noe med de underliggende årsaker til mi-
grasjon skal europeiske stater bidra til bærekraftig 
utvikling i flyktningers opprinnelsesland. 

Dublin-ordningen skaper problemer
UNHCR oppfordret i juni EU-landene til å lempe 
på praktisering av Dublin-reglene om at asylsøkere 
skal få sin sak behandlet i det første europeiske 
landet de kommer til. De som reddes i internasjon-
alt farvann, bør kunne få søknaden sin behandlet 
i ethvert EU-land, muligens i henhold til et kvote-
system, mente UNHCR.

– Det er spesielt behov for dette når det gjelder 
syrere, men det kan også bli gjort for andre nas-
jonaliteter som for øyeblikket utgjør svært sårbare 
grupper, sa Carlotta Sami, talskvinne for UNHCR i 
det sørlige Europa.6

Ifølge EASO søkte 65 prosent av alle asylsøkerne 
som kom til EUs 28 medlemsstater + Sveits og 
Norge i 2014 beskyttelse i fire stater: Tyskland, 
Sverige, Italia og Frankrike. 

Flere barn på flukt
Med de økte asylankomstene øker også antallet en-
slige mindreårige barn på flukt. Ifølge det svenske 
Migrationsverket kom det over 7000 enslige min-
dreårige asylsøkere til Sverige i løpet av 2014. 

6  http://uk.reuters.com/article/2014/06/13/uk-italy-mi-
grants-idUKKBN0EO1QA20140613 

Illustrasjon: Darling Clementine / byHands
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Norges bidrag
Den 19. mars signerte Norge samarbeidsavtalen 
med EUs asylkontor på Malta, EASO. Avtalen gir 
Norge observatørstatus i EASOs styre og åpner for 
norsk deltakelse i EASOs arbeid. Liknende sam-
arbeidsavtaler er inngått med Sveits og Norges to 
EFTA-samarbeidsland i EØS-avtalen, Island og 
Lichtenstein. Norge bidrar også til Frontex, grense-
vaktorganisasjonen som skal sikre EUs yttergrense. 
Gjennom EØS-midler har Norge bidratt til å bygge 
flyktningmottak i Hellas.

Regjeringsforhandlinger og 
rettshjelpsdugand for lenge-
værende barn

Asylavtalen
Den 28. februar 2014 ble regjeringspartiene, KrF 
og Venstre enige om en asylavtale, med utdyping 
og presisering av punktene det var enighet om i 
regjeringsplattformen. Avtalen inneholdt punkter 
som innebar en viss liberalisering av praksis overfor 
barn med lang oppholdstid og punkter som repre-
senterer en innstramming av praksis på asylfeltet.

Partene ble enige om å innføre en ny varig ordning 
for lengeværende barn som sikrer sterkere vektleg-
ging av barnets beste, samt en engangsløsning for en 
del lengeværende barn som kommer fra land Norge 
har returavtale med. Partene ble også enige om å 
utrede mulighetene for å innføre lukkede og mer 
differensierte mottak, mer effektiv saksbehandling 
og raskere retur av personer uten lovlig opphold og 
kriminelle, skjerpe de økonomiske vilkårene for 
familieinnvandring og å prioritere kvoteflyktninger 
med størst potensial for integrering.

Engangsløsning for lengeværende 
barn

Engangsløsningen er en ordning som gir opphold 
til noen lengeværende familier som kommer fra 
land Norge har returavtale med og som per 30. sep-
tember 2013 hadde bodd mer enn tre år i Norge. 
Reglene trådte i kraft 1. juli 2014. For å få saken 
vurdert etter engangsløsningen, må familiene 
sende inn en omgjøringsbegjæring til Utlendings-
nemnda. Reglene omfatter i underkant av 200 barn 
og deres familier.

NOAS har kritisert engangsløsningen, ikke minst 
kravet om returavtale. Kravet innebærer at fami-
liens opprinnelsesland har større betydning enn 
barnas botid og tilknytning til Norge. Barn fra 
blant annet Iran og Somalia, som Norge ikke har 
en returavtale med, omfattes ikke av reglene og vil 
derfor ikke få opphold etter den nye bestemmelsen, 
selv om de har bodd lenger i Norge enn mange av 
de barna som får opphold etter engangsløsningen. 
NOAS er også kritisk til utformingen av kravet 
om å medvirke til å avklare identitet. Vi frykter 
at dette vilkåret vil bli tolket svært strengt, slik at 
mange familier som oppfyller de øvrige vilkårene, 
vil få avslag fordi de ikke anses å ha gjort nok for å 
avklare egen og barnas identitet.

Nye permanente regler for lenge-
værende barn

Tidlig i desember 2014 ble regjeringen og KrF og 
Venstre enige om nye permanente regler for len-
geværende barn. Reglene er fortsatt strenge, men 
endringene innebærer at noen flere familier enn 
før får opphold.

De nye reglene, som trådte i kraft 8. desember 
2014, er en klar forbedring sammenlignet med 
regjeringens tidligere forslag. Kravet om at foreldre 
som en hovedregel må ha medvirket til å avklare 
egen identitet og muliggjort retur er nå fjernet. 
Flere lengeværende barnefamilier har tidligere fått 
avslag fordi foreldrene ikke har sannsynliggjort sin 
identitet. Med den nye forskriften vil flere av disse 
familiene kunne få opphold. Anvendelsen av re-
gelverket og den nærmere terskelen for opphold er 
foreløpig ikke avklart.

Rettshjelpsdugnaden
Familier med lengeværende barn har stort behov 
for rettshjelp, men mottar ingen informasjon eller 
juridisk bistand fra det offentlige. Selv om det ble 
innført nye regler for lengeværende barn i 2014, 
ble det ikke gitt noen informasjon eller rettshjelp 
til de aktuelle familiene. For å få saken sin be-
handlet etter nye regler, må familiene selv sende 
inn en ny omgjøringsbegjæring. Foreldrene til de 
lengeværende barna får ikke lov til å jobbe, og de 
færreste har råd til å betale for advokathjelp. Re-
gelverket er komplisert, og det er krevende å skrive 
en omgjøringsbegjæring.
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På bakgrunn av det store behovet for informasjon 
og bistand ble det sommeren 2014 startet en retts-
hjelpsdugnad. Tanken var at innsamling av midler 
og advokater som jobber gratis skulle sikre at alle de 
lengeværende barna fikk mulighet til å få prøve saken 
sin på nytt, vurdert opp mot det nye regelverket. 

Aina Heldal Bøe var initiativtaker til rettshjelps-
dugnaden og hadde hovedansvaret for innsam-
lingen. NOAS har hatt ansvar for å administrere 
dugnaden og å yte den største delen av rettshjelpen. 
NOAS har også gitt informasjon og veiledning til 
de aktuelle familiene, mottakene og advokatene 
som bidrar i dugnaden. LO, Redd Barna og Norsk 
Folkehjelp er blant organisasjonene som har støttet 
rettshjelpsdugnaden.

Dugnaden samlet inn én million kroner i løpet av 
høsten. Hoveddelen kom fra privatpersoner som 
bidro med små eller store gaver. Det ble arrang-
ert en aksjonshelg i november med konserter, 
kunstauksjon, sløyfesalg, kafé med mer. Retts-
hjelpsdugnaden omfattet også en sms-aksjon og 
rettshjelp som julegave. I tillegg bidro enkelte or-
ganisasjoner og fagforbund med økonomisk støtte 
til dugnaden.

Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barna 
har hindret utsendelse av flere barnefamilier. Per 
12. mars 2015 hadde rettshjelpsdugnaden oppnådd 
følgende resultater:

115 barn (41 familier) har fått opphold etter at 
NOAS har skrevet omgjøringsbegjæring.

55 barn (34 familier) er her lovlig mens de 
venter på ny behandling av saken.

64 barn (34 familier) venter på svar fra UNE.

75 barn (27 familier) av de vi har hatt kontakt 

med har blitt tvangsutsendt. NOAS skrev om-
gjøringsbegjæring for 25 av barna (8 familier).

6 barn (4 familier) har fått avslag. NOAS skal 
vurdere om det er grunnlag for en ny om-
gjøringsbegjæring.

Prosentvis oversikt over sakene NOAS har engas-
jert seg i (totalt 265 barn):

43 prosent har fått opphold.

21 prosent har lovlig opphold fram til ny 
vurdering.

24 prosent venter på svar fra Utlendingsnemnda.

12 prosent har blitt tvangsutsendt eller fått 
avslag.

Utfall saker med lengeværende barnefamilier 
som NOAS har vært involvert i

I tillegg har NOAS flere saker som ligger til vurder-
ing og vil bli fulgt opp i 2015.

Utsendelser av lengeværende barn
Høsten 2014 ble tvangsutsendelsene av len-
geværende barn kraftig intensivert. I oktober fikk vi 
opplyst fra politiet at hele 32 av de 75 lengeværende 
barna som hadde blitt sendt ut i 2014, ble tvangsut-
sendt i løpet av september.

I august tok NOAS kontakt med alle landets 
asylmottak og ba familier med lang oppholds-
tid om å sende saken sin til oss. I perioden med 
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mange tvangsutsendelser hadde vi derfor fått  inn 
dokumentene til svært mange familier med lang 
oppholdstid. Disse familiene ønsket en ny vurder-
ing av sine saker samtidig som de stod i fare for å 
bli sendt ut. Vi klarte på kort tid å sende inn et stort 
antall hasteomgjøringsbegjæringer. Dermed ble 
flere familier med behov for en oppdatert vurder-
ing av saken registrert av utlendingsmyndigheter. 
Dette arbeidet bidro til at mange familier fikk en 
ny vurdering av saken og ikke ble pågrepet for ut-
sendelse.

Høsten 2014 ble NOAS kontaktet av mange fami-
lier som var pågrepet og satt fengslet i påvente av 
utsendelse. Vi forsøkte å stoppe utsendelser ved å 
sende inn ny informasjon i saken. I flere tilfeller 
fikk vi stanset tvangsreturene, og familiene har 
senere fått oppholdstillatelse. I andre tilfeller ble 
det ikke tatt hensyn til informasjonen vi sendte 
inn, eller vi fikk vite om utsendelsene for sent til å 
kunne avverge dem. 

De massive utsendelsene illustrerte at rettssik-
kerheten til de aktuelle familiene var svært dårlig 
ivaretatt. NOAS spredde informasjon om dette til 
politiske partier og nyhetsredaksjoner og fikk bred 
nyhetsdekning om temaet.

Enslige mindreårige asylsøkere

I 2014 utarbeidet NOAS et notat om enslige min-
dreårige asylsøkere med anbefalinger til norske 
myndigheter. Enslige mindreårige asylsøkere er 
barn under 18 år som kommer til Norge og søker 
om beskyttelse uten følge av foreldre eller andre 
som har foreldreansvar for dem. Denne gruppen 
asylsøkere er særlig sårbare i kraft av å være barn. 

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. Barn har særlige 
rettigheter etter FNs barnekonvensjon, som er en 
del av norsk lov. Vi opplever at barns rettigheter 
kommer i klemme på asylfeltet. 

I notatet så vi nærmere på fire områder der vi i vårt 
arbeid ser spesielle utfordringer: 

Kartlegging av sårbarhet og spesielle 
behov

Barn og unge asylsøkere som reiser alene er spesi-
elt sårbare og har med seg en tung bagasje når de 
kommer til Norge. Det å ta vare på disse barna 
og ungdommene og å identifisere personer som 
har ekstra behov for oppfølging er viktig. NOAS 
anbefaler en lovregulering av en identifiserings-
prosedyre for å avdekke sårbarhet. 

Aldersvurderinger
Aldersvurderinger har vært et omtalt og vanskelig 
tema over flere år. Utlendingsforvaltningens bruk 
av medisinske aldersundersøkelser er kritisert fra 
flere hold. NOAS tar til orde for at de medisinske 
undersøkelsene skal vektlegges i mindre grad og at 
uttalelser fra andre som omgås barnet systematisk 
skal innhentes.

Midlertidige tillatelser til enslige min-
dreårige mellom 16 og 18 år 

Norske myndigheter innførte en innstramming i 
2009. Ungdom mellom 16 og 18 år som ikke ble 
ansett for å ha et beskyttelsesbehov, ble gitt tids-
begrensede tillatelser inntil de fylte 18 år. Belast-
ningen disse ungdommene har blitt utsatt for er 
svært stor, og det ropes varsko fra flere hold. NOAS 
mener denne ordningen må avskaffes.

Foto: Jannik Abel

Barns rett til å bli hørt
Utlendingsnemnda bestemmer selv hvem som kan 
bli hørt direkte i klageomgangen. 

Generelt er det en liten andel asylsøkere som får 
muligheten til å forklare seg for 
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UNE. Barn har ifølge barnekonvensjonen rett til 
å bli hørt. NOAS mener at UNE bryter konvens-
jonen, når de ikke hører alle enslige mindreårige 
muntlig i klageomgangen. 

Enslige mindreårige asylsøkere 16-18 
år:  Glemt i regjeringsforhandlinger og 
budsjett 

Enslige mindreårige asylsøkere ble utelatt i 
asylavtalen mellom Frp, Høyre, Venstre og KrF. 
Heller ikke i budsjettet for 2015 ble det avsatt de 
midler som kreves for å overføre denne gruppen 
fra UDI under Justisdepartementet til barnevernets 
omsorg under Barne- og likestillingsdepartemen-
tet. Dette er et løfte fra den rødgrønne regjeringen 
som de aldri tok initiativ til å innfri.

Drøyt 150 ungdommer har siden 2009 blitt ofre 
for Stoltenberg-regjeringens innstrammingstiltak. 
Mange av dem sliter med psykiske problemer, men 
ingen har full oversikt over deres situasjon.

Siden 2009 har hvert år rundt 4 – 5 prosent av 
de enslige unge asylsøkerne mellom 15 og 18 år 
fått avvist sin søknad om beskyttelse, men samti-
dig blitt gitt opphold i Norge til de fyller 18. Det 
dreier seg i all hovedsak om unge gutter. Et flertall 
har afghansk opprinnelse. De ble ikke ansett å ha 
grunnlag for beskyttelse, men siden myndighetene 
ikke hadde informasjon om familiemedlemmer de 
kunne returneres til, fikk de bli til de fylte 18. Dette 
er en svært sårbar gruppe unge med traumatiske 
opplevelser fra krig, konflikt og terrorhandlinger i 
land som Afghanistan og Somalia.

Regjeringen Stoltenbergs begrunnelse for inn-
strammingstiltaket var at Norge mottok en ufor-
holdsmessig andel av unge enslige asylsøkere til 
Europa. I tillegg ville en innstramming i tilgang 
til opphold i Norge være et viktig signal og ville 
forhindre andre unge i å legge ut på farefull flukt 
mot Europa. Ankomstene av unge enslige søkere 
til Norge ble redusert, samtidig som ankomster fra 
denne gruppen viste en omtrent tilsvarende økning 
i Sverige. Samlet sett har antallet unge enslige 
søkere til Europa økt, og både UNHCR og Europa-
parlamentet uttrykker stor bekymring for den be-
handling mange av dem utsettes for i ulike euro-
peiske land. Europaparlamentet vedtok i september 
2013 en resolusjon i plenum som fordømmer den 

manglende beskyttelse av enslige mindreårige og 
etterlyser en mer samordnet politikk overfor denne 
gruppen asylsøkere.

NOAS mener behandlingen av denne gruppen en-
slige unge asylsøkere i Norge har rammet enkelte 
unge urimelig hardt og at konsekvensene av poli-
tikken er i strid med barnekonvensjonens forplik-
telse om å legge hensynet til barn beste til grunn i 
alle saker som angår mindreårige. 

Økte måltall, manglende tilsyn 

Regjeringen økte i 2014 måltallet for retur til 
7100. 1900 av disse skulle være asylsøkere. Store 
ressurser ble prioriterte til PU for gjennomføring 
av returene. For å nå målene ble langt flere barne-
familier returnert enn året før. Blant annet begynte 
Norge å returnere barnefamilier til internflukt i 
Kabul, noe som tidligere ikke ble gjort.

(Les mer under rettshjelpsdugnaden side 8 og 
situasjonen i Afghanistan side 25.)

Det føres i dag ikke noe tilsyn med tvangsreturene 
selv om Norge har vært forpliktet til å ha et effektivt 
tilsyn siden returdirektivet ble gjort til norsk rett i 
2010. NOAS har i løpet av året jobbet for oppføl-
ging av anbefalingene i rapporten «Monitorering av 
tvangsretur av asylsøkere – NOAS’ anbefalinger for 
en tilsynsordning som oppfyller Returdirektivets 
krav», fra 2013.

EU-kommisjonen bekreftet i 2014 funnet i NOAS- 
rapporten, og konkluderte med at det norske 
tilsyns systemet ikke tilfredsstiller kravene i retur-
direktivet. NOAS mener ansvaret for et uavhengig 
tilsyn bør legges til Sivilombudsmannens fore-
byggingsenhet. Sammen med ni andre organisas-
joner og Den norske kirke etterlyste NOAS i juni 
fremgang i arbeidet med å etablere et monitore-
ringssystem. SVs Karin Andersen viste til brevet i 
et skriftlig spørsmål til Justis- og beredskapsminis-
teren i desember. 

NOAS mener det ikke er godt nok når Anundsen 
nå vil «vurdere å innføre et mer spesifikt tilsyns-
system […] som er tilstrekkelig uavhengig». Norge 
har vært forpliktet til å ha et tilsyn med tvangsretur 
i flere år og må innføre det i løpet av 2015.
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Dublinreturer til Italia – dom i 
EMD 
Mottakssystemet i Italia klarer ikke å håndtere an-
tallet asylsøkere i landet. Konsekvensen er at mange 
asylsøkere blir boende på gata, uten mulighet til å 
forsørge seg selv. NOAS engasjerte seg blant annet 
i saken til en statsløs palestinsk kvinne fra Syria 
som skulle returneres sammen med sine to barn 
til Italia, til tross for at hun har nær familie i Norge. 
NOAS anførte at Norge burde gjøre unntak fra 
Dublin-forordningen og la henne få asylsøknaden 
vurdert i Norge. 

I juni oppfordret NOAS, Amnesty og Norsk Folke-
hjelp norske myndigheter til å gjøre unntak fra 
Dublin-reglene for syrere. 

I november kom dom fra Den europeiske mennes-
kerettighetsdomstolen, EMD, i en sak om retur et-
ter Dublin-forordningen av en sårbar afghansk fly-
ktningfamilie fra Sveits til Italia; Tarakhel-saken7. 
Dommen satte klare krav om bekreftede, til-
gjengelige og akseptable mottaksforhold for at sår-
bare barnefamilier skal kunne returneres til Italia. 
Norsk praksis er foreløpig ikke offisielt endret, men 
det er ventet at det vil komme en instruks om retur 
av sårbare barnefamilier til Italia.

Utvisningspraksis

1. januar 2014 ga justisminister Anders Anundsen 
instruks om ny praksis med utvisning fra Norge, 
dersom en asylsøker oppgir uriktig opplysninger 
ved registrering av søknad om asyl. Registreringen 
av en asylsøknad finner sted hos Politiets utlend-
ingsenhet (PU). Utvisning er den strengeste for-
men for sanksjoner som kan gis i utlendingsloven 
og medfører et innreiseforbud til Norge med ulik 
varighet.  NOAS har gjennom 2014 sett en dras-
tisk økning av antall nyankomne søkere som blir 
gitt forhåndsvarsel om utvisning etter registrering 
hos PU. En typisk årsak kan være at de ikke har 
opplyst om avgitt fingeravtrykk eller visum til et 
annet europeisk land som er med i Dublin-samar-
beidet. Ved varsel om utvisning har søkeren rett til 
fri rettshjelp. NOAS` Informasjonsprogram bistår 

7  http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=0
01-148070#{“itemid”:[“001-148070”]}

søkere med å kontakte advokat og oversendelse av 
nødvendige dokumenter. En stor andel av søkerne 
NOAS har møtt er i Dublin-prosedyre og skal få 
sin søknad om asyl behandlet i et annet land enn 
Norge. Et stort flertall av søkerne er fra land hvor det 
er høy innvilgelsesprosent, både i Norge og andre 
europeisk land, som Syria, Eritrea og Sudan. NOAS 
har tatt opp med PU og Justisdepartementet at vi 
ser det som urimelig ressursbruk å opprette sak om 
utvisning, når menneskene dette gjelder sannsyn-
ligvis har krav på beskyttelse og et utvisningsvedtak 
ikke kan iverksettes.

Søkerne har ikke snakket med en uavhengig part 
eller rådført seg med advokat før registrering hos 
PU. Søkere forteller medarbeidere i NOAS’ in-
formasjonsprogram at de er redde hos politiet og 
derfor har oppgitt uriktige opplysninger, eller at de 
ikke har forstått spørsmålene som er stilt. Fristen 
for å komme med uttalelse, når det er gitt varsel om 
utvisning, varierer mye. I noen saker gis en frist på 
48 timer, i andre saker to uker. NOAS har høsten 
2014, i brev til Justisdepartementet8 og i møte med 
PU, bedt om at det innføres en enhetlig praksis for 
frist til å komme med uttalelse etter gitt forhånds-
varsel om utvisning.  

NOAS protesterer på returpraksis

Irak
Den 16. juni 2014 suspenderte UNE utreiseplikten 
til åtte av Iraks provinser. Bakgrunnen var den for-
verrede sikkerhetssituasjonen i landet som følge av 
Den Islamske Stats (IS) erobring av store områder. 
NOAS skrev 20. juni et brev hvor vi anmodet om at 
suspensjonen burde utvides til hele Irak. Vi mottok 
flere henvendelser fra asylsøkere som var usikre på 
om suspensjonen gjaldt dem siden de kom fra en av 
de åtte provinsene, men var henvist til internflukt. 
Vi gjentok anmodningen i et nytt brev 22. august 
og informerte samtidig på nettsidene om at sus-
pensjonen ikke gjaldt dem som var henvist til Nord-
Irak. I ettertid ble det sendt ut brev til asylsøkere i 
mottak som er omfattet av suspensjonen, men UDI 
og UNE har ikke tatt anmodningen til følge.

8  http://www.noas.no/wp-content/uploads/2012/01/
Brev-til-Justis-om-manglende-rutiner-og-uheldige-kon-
sekvenser-av-utvisningspraksis-23-10-2014.pdf
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NOAS mener den usikre sikkerhetssituasjonen og 
den vanskelige humanitære situasjonen i Nord-
Irak tilsier at Norge ikke returnerer noen til noen 
del av Irak.

(Mer om Irak side 27.)

Gaza
Sommeren 2014 var Gazastripen under harde an-
grep fra det israelske militæret i 51 dager. Det var 
tredje gang på fem år at Gaza ble utsatt for et mas-
sivt bombardement. Før angrepet ble personer med 
endelig avslag på asylsøknaden returnert til Gaza-
stripen i samarbeid med egyptiske myndigheter 
som kontrollerer grenseovergangen Rafah. 

I den nye sikkerhetsmessige og humanitære situas-
jonen som oppstod, ble utreiseplikten for personer 
fra Gaza suspendert fra 18.7.2014. Ifølge Utlend-
ingsnemnda (UNE) dreide det seg om i underkant 
100 personer som da kunne oppholde seg lovlig 
i påvente av at situasjonen skulle stabilisere seg.9 
UNE opphevet den midlertidige suspensjonen 
2.2.2015 ved å vise til at den generelle sikker-
hetssituasjonen nå var «tilstrekkelig avklart.»10 
UNE gjør konkrete og individuelle vurderinger 
av spørsmålet om retur i hver enkelt sak. Dette 
innebærer at enkelte kan få tillatelse til opphold i 
Norge, ut fra individuelle beskyttelsesbehov eller 
av humanitære grunner. De som får avslag, får nå 
igjen plikt til å returnere.

Befolkningen i Gaza løper en stor risiko for å 
miste livet eller bli utsatt for andre alvorlige 
menneske rettighetsbrudd som følge av den hyp-
pige frekvensen av krigsutbrudd. De humanitære 
forholdene på Gazastripen er ekstremt dårlige 
og FN-organisasjonen OCHA melder at 110 000 
personer er internt fordrevne, 450 000 har ikke 
tilgang til rent vann. Mer enn halvparten av befolk-
ningen er avhengige av matvarestøtte fra FN-organ-
isasjonene. Gazastripen er lukket for inn og utreise 
for majoriteten av befolkningen på 1.9 millioner, og 
det er store begrensinger i deres bevegelsesfrihet.

(Mer om palestinere side 30.)

9  http://www.une.no/no/Aktuelt/Redegjorelser/UNE-stop-
per-returer-til-Gaza-/

10  http://www.une.no/no/Aktuelt/Redegjorelser/UNE-op-
phever-returstopp-til-Gaza/

Rettssikkerhet

Åtte krav til en mer rettssikker asyl-
politikk 

Fjorten organisasjoner gikk i januar 2014 sammen 
om åtte krav for å bedre asylsøkeres grunnleggende 
rettssikkerhet. En viktig del av bakgrunnen var reg-
jeringens positive planer om å vurdere endringer 
av klageordningen i asylsaker.

NOAS gikk sammen med Antirasistisk Senter, 
Norges Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, 
PRESS – Redd Barna Ungdom, Kirkens Bymisjon, 
Foreningen av tolvte januar, Mellomkirkelig råd, 
Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkul-
turelt Arbeid (KIA), Vergeforeningen Følgesven-
nen, Røde Kors Ungdom og Flerkulturelt kirkelig 
nettverk/Norges Kristne Råd. Kravene var:

Asylsøkere må normalt møte beslutnings-
tagerne personlig, både for å sikre god 
informasjonsinnhenting og en best mulig 
troverdighetsvurdering. Barn må bli hørt og få 
tilrettelagt informasjon. Dette må gjelde både 
i behandlingen av søknaden hos Utlendings-
direktoratet (UDI) og ved en eventuell klage til 
Utlendingsnemnda (UNE).

Det bør innføres topartsprosess i behandlin-
gen av klagesaker for å sikre bedre innsyn for 
asylsøkerne og et bedre beslutningsgrunnlag 
for klageorganet.

Personer som har fysiske eller psykiske skader 
etter tortur eller andre overgrep, må få kval-
ifisert bistand til å dokumentere disse, i tråd 
med EUs krav.

Det må utarbeides konkrete standarder, med 
innspill fra relevante fagmiljøer, for vurdering 
av asylsøkeres troverdighet både i UDI og UNE.

Utlendingsmyndighetene må bare benytte al-
dersundersøkelser basert på metoder som nyter 
bred oppslutning i de relevante fagmiljøene.

Det må vedtas forskriftsbestemmelser som spe-
sifiserer «barnets beste» og «innvandringsreg-
ulerende hensyn», og hvordan disse skal veies 
opp mot hverandre. Det bør også forskrifts-
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festes at det ikke skal fattes avslagsvedtak til 
alvorlig skade for barn av hensyn til innvan-
dringsbegrensning.

Det bør etableres en oppfølgingsplikt i situas-
joner hvor norske myndigheter mottar infor-
masjon om at en asylsøker kan ha blitt utsatt for 
forfølgelse ved retur til hjemlandet. Dette må 
omfatte en plikt til å utrede saken og til å bistå.

Ordningen med midlertidige tillatelser for 
enslige mindreårige asylsøkere må opphøre.

Statsbudsjettet for 2015
NOAS var svært kritisk til regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2015. I forslaget ble returarbeid 
prioritert på bekostning av asylsøkeres rettssikker-
het. Det ble ikke gitt noen midler til gratis retts-
hjelp i asylsaker, og driftsmidlene til utlendings-
forvaltningen ble kuttet. Politiets utlendingsenhet 
fikk budsjettøkning på 150 millioner for å kunne 
gjennomføre flere returer. NOAS karakteriserte 
forslaget som et barnefiendtlig asylbudsjett, blant 
annet fordi regjeringen foreslo å kutte tilskuddet til 
barnehageplasser for 4- og 5-åringer i asylmottak.

Etter budsjettforhandlingene med KrF og Venstre 
ble asylbudsjettet forbedret. De mest urimelige 
kuttene ble reversert, og partiene ble enige om å 
ta imot 500 flere kvoteflyktninger fra Syria og å 
bevilge 2 millioner til rettshjelp i asylsaker, som 
går til NOAS. Til tross for forbedringene, bidrar 
budsjettet først og fremst til å styrke returarbeidet 
og ikke asylsøkeres rettssikkerhet.

Internering og fengsling av 
asylsøkere
NOAS-rapport og gjennomslag i 
Høyesterett

NOAS publiserte i februar rapporten «Detention 
of Asylum Seekers – Analysis of Norway’s inter-
national obligations, domestic law and practice».

Rapporten gjennomgår Norges internasjonale for-
pliktelser ved fengsling og internering av asylsøkere 
og avdekker blant annet at Norge bryter flyktning-
konvensjonen artikkel 31 ved å fengsle asylsøkere 
for irregulær innreise.

En fluktsituasjon gjør det ofte nødvendig for en 
asylsøker å reise ved hjelp av smuglere, enten uten 
dokumenter eller med falskt pass. Flyktningkon-
vensjonen gjør det derfor straffritt for asylsøkere 
å reise inn i landet på irregulære måter, hvis 
nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

I Norge har asylsøkere ofte blitt straffet med bøter 
eller fengsel for ulovlig innreise, i strid med flykt-
ningkonvensjonens artikkel 31 (1). Det er to hov-
edgrunner til denne praksisen. For det første har 
ikke norske myndigheter i tilstrekkelig grad vært 
kjent med flyktningkonvensjonens bestemmelse. 
For det andre har riksadvokatens retningslinjer og 
påtalepraksis ikke vært i overensstemmelse med 
bindende, folkerettslige regler for traktattolkning. 
Asylsøkeres rettssikkerhet har dermed ikke blitt 
ivaretatt.

Rapporten gir videre en kritisk gjennomgang av 
grunnlaget for frihetsberøvelse av utlendinger og 
bruk av lukkede mottak.

Et lukket mottak innebærer frihetsberøving, som er 
strengt regulert i menneskerettighetskonvensjoner 
Norge er forpliktet av. Retten til frihet, eller  beve-
gelsesfrihet, er en menneskerett. Inngrep i denne 
friheten, som internering og frihetsberøvelse, kan 
bare skje dersom en rekke vilkår er oppfylt. Om 
man kaller en institusjon for et lukket mottak, et 
retursenter eller et fengsel har ingen betydning for 
om en internering eller fengsling er lovlig.

Ifølge Den europeiske menneskerettighetskon-
vensjon artikkel 5 og FNs konvensjon om sivile 
og politiske rettigheter artikkel 9, kan internering 
bare finne sted hvis det er nødvendig, proporsjonalt 
og rimelig. Det må også vurderes i hvert enkelt til-
felle om mindre inngripende tiltak enn internering 
er tilstrekkelig for å oppnå formålet. Disse prin-
sippene følger av menneskerettighetsforpliktelser 
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som er gjort til norsk lov, og enhver internering må 
vurderes individuelt på bakgrunn av disse reglene. 
Hvis reglene ikke følges, innebærer det altså men-
neskerettighetsbrudd og et brudd på norsk lov.

Som oppfølging av rapporten var NOAS partshjelp-
er i Høyesterett da problemstillingen i rapportens 
hovedfunn ble behandlet i juni (se side 25). En 
enstemmig Høyesterett støttet NOAS’ tolkning 
av konvensjonen. Som følge av dommen endret 
riksadvokaten sine retningslinjer og instruerte 
om tolkingen av artikkel 31. Riksadvokaten viste til 
Høyesterett for tolkingen av begrepet «without de-
lay» og til NOAS’ rapport for tolkingen av begrepet 
«coming directly».

I løpet av andre halvår 2014 har NOAS hatt flere 
saker hvor flyktninger, som ifølge Høyesterett ikke 
har gjort noe ulovlig, kalles inn til soning av en 
straffedom. NRK omtalte saken til en av NOAS’ 
klienter, Hazem al Saleh, onsdag 17.12.2014. Dagen 
etter kom Riksadvokaten med en ny instruks, som 
sikret rettssikkerheten for:

De som har begjært gjenåpning og som er kalt 
inn til soning.

De som begjærer saken gjenåpnet.

De som kalles inn til soning for å ha reist inn 
ulovlig med falske dokumenter og som ikke 
selv har forstått at Høyesterettsdommen har 
relevans for dem.

Instruksen ga imidlertid ikke rettssikkerhet for alle. 
De som er dømt og har sonet en dom (eller betalt en 
bot) må enten selv eller via advokat forstå at det kan 
være grunnlag for å be om gjenopptakelse. Men det 
er langt fra sikkert at alle slike saker vil fanges opp. 
Mange saker kan ligge flere år tilbake i tid, og det 
er tvilsomt om et spørsmål som Riksadvokaten selv 
ikke har sett rekkevidden av, vil bli oppfattet av den 
enkelte flyktning.

Dersom noen er feilaktig dømt i strid med flykt-
ningkonvensjonen, har Norge en plikt til å rette 
opp dette menneskerettsbruddet. Dette politiske 
ansvaret må Justisdepartementet ta. Det bør 
kartlegges hvem som kan omfattes av Høyesteretts-
dommen, og de aktuelle bør varsles om at de bør 
søke gjenopptakelse. 

Samme dag som Riksadvokatens instruks kom sva-
ret fra Gjenopptakelseskommisjonen i klagesaken 
til Hazem al Salehs bror, hvor NOAS var fullmektig. 
Kommisjonen mente det var tilstrekkelig grunn til 
å konkludere med at det er tvilsomt om dommen er 
riktig. Saken skal derfor gjenopptas og behandles 
på nytt med John Christian Elden som forsvarer.

Fengsling av barn
Fengsling av barn fikk mye oppmerksomhet i 
løpet av året. Et lite barn ble holdt med familien 
på Trandum i 11 uker. NOAS skrev 11. juli en kro-
nikk i Dagbladet sammen med jussprofessor og 
FNs spesialrapportør for vilkårlig fengsling, Mads 
Andenæs. NOAS hevder at Norges praksis med å 
internere barnefamilier på Trandum er i strid med 
Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen.

Fengsling av utenlandske barn kalles gjerne «in-
ternering». Selv om det ikke er ment som en straff 
å fengsle noen på Trandum, er det like fullt en 
frihetsberøvelse i et lukket fengsel. Det er ingen 
tvil om at det er frihetsberøvelsen som er avgjøren-
de. Det følger av Grunnloven og av menneske-
rettighetskonvensjoner Norge er bundet av.

Trandum er en institusjon som administreres av 
politiet. Det er uniformerte vakter med fullmakt 
til å bruke maktmidler, mange med bakgrunn fra 
kriminalomsorgen eller fengselsvesenet. Området 
er omringet av høye gjerder med piggtråd, og de 
innsatte kan ikke forlate stedet. Det ser ut som et 
fengsel, og de innsatte oppfatter det som et feng-
sel. Norsk lovgivning bruker også gjennomgående 
begrepet «fengsling». Det gjelder også utlendings-
loven med hjemmelen for frihetsberøvelse på 
Trandum og dessuten både utlendingsforskriften 
og forskriften som regulerer utlendingsinternatet 
Trandum. Utlendinger som «interneres» plasseres 
heller ikke alltid på Trandum, men også i alminnel-
ige fengsler. Det er i dag ikke mulig å skille mellom 
begrepene «fengsling» og «internering».

Barn som plasseres på Trandum er fengslet. Når 
barn sitter der sammen med familien, er frihets-
berøvelsen ikke lovregulert. Barnet følger med 
familien uten en egen fengslingskjennelse eller 
individuell vurdering av grunnlaget for frihets-
berøvelsen. Det er ingen nedre aldersgrense for å 
fengsle etter utlendingsloven, og barn under 15 år 
fengsles.
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Høsten 2014 ble det tatt ut stevning i en sak hvor 
argumentene fra kronikken blir anført og utdypet. 
Saken vil bli behandlet i Oslo tingrett i løpet av 
2015. 

Største asyl-land

Eritrea 
Eritreere var den nest største gruppen asylsøkere 
til Europa i 2014. I løpet av de ti første månedene 
av 2014 ble antallet eritreiske flyktninger i Europa 
nær tredoblet.11 I følge UNHCR hadde nærmere 
37.000 eritreere søkt beskyttelse i Europa, sam-
menliknet med 13.000 i samme periode i 2013. De 
søker seg primært til Tyskland, Nederland, Norge 
og Sverige. I Norge har eritreerne vært største 
gruppe asylsøkere, med drøyt 3000 i 2013 og snaut 
3000 i 2014.

Lukket land
Presidentvalget som folket ble lovet etter fri-
gjøringen fra Etiopia i 1993, har fortsatt ikke 
blitt gjennomført. President Isaias Afewerki 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. Be-
grunnet både med et permanent behov for folkelig 
beredskap mot det militært langt overlegne Etiopia 
og en stalinistisk politikk for nasjonal selvberg-
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 ut-
viklingsfond rangerer Eritrea som land 181 av 187 
på sin utviklingsindeks. Afewerki avviser internas-
jonal innblanding og tar i svært liten grad imot bi-
stand utenfra. Internasjonale aktører kan kun drive 
virksomhet i hovedstaden Asmara og må søke tilla-
telse for enhver reise inn i andre områder. Kirkens 
Nødhjelp drev utviklingsprosjekter i landet fram til 

11  http://www.unhcr.org/5465fea1381.html

våren 2012. Regjeringen Stoltenberg avviklet den 
norske ambassaden i Asmara sommeren 2013.

Dystre FN-rapporter
Med massiv overvåking av eget folk og fravær av 
andre medier enn de regimekontrollerte, fortset-
ter systematiske overgrep og grove menneske-
rettighetsbrudd. I oktober 2013 karakteriserte FNs 
spesialrapportør for Eritrea, Sheila B. Keetharuth, 
menneskerettighetssituasjonen i landet som 
«ekstremt elendig». Konsekvensene av overgrep, 
vilkårlig fengsling, tortur, henrettelser og forsvin-
ninger i hemmelige fengsler, var at mellom 2 og 
4000 eritreere flyktet fra landet hver måned. Til 
tross for at eritreiske grensevakter har ordre om å 
skyte for å drepe, er det et stort antall enslige min-
dreårige blant flyktningene. Mange av dem etterlatt 
av foreldre innrullert i tvungen militær- eller sam-
funnstjeneste. FN-rapportøren fulgte opp med en 
ny rapport i mai 2014, som opprettholdt det dystre 
bildet av situasjonen i Eritrea.12 På bakgrunn av 
denne rapporten vedtok FNs menneskerettighets-
råd i juni å opprette en undersøkelseskommisjon 
som fikk i oppdrag å kartlegge brudd på mennes-
kerettigheter i Eritrea.13

Ved utgangen av 2014 rapporterte UNHCR om mer 
enn 216.000 eritreiske flyktninger og asylsøkere i 
nabolandene Etiopia og Sudan. Rundt 90 prosent 
av dem som krysset grensen til nabolandene i ok-
tober 2014, var mellom 18 og 24 år. Mange av de 
unge flyktningene opplever manglende framtids-
muligheter i nabolandene og er derfor villige til å 
risikere livet på den farlige reisen videre gjennom 
ørkenen i Libya og over Middelhavet til Europa.14

Eritreere er, sammen med syrere, de største grup-
pene blant båtflyktningene til Europa. De utgjør en 
stor andel av dem som drukner fra overfylte far-
koster i Middelhavet. Klarte eritreere å ta seg inn 
i Israel, endte mange opp som illegale migranter 
i egne interneringsleirer. Internasjonale konven-
sjoner beskytter eritreerne mot tvangsretur til 
hjemlandets diktatur. Israel gir dem ikke beskyt-

12  http://www.chr.up.ac.za/images/files/documents/
ahrdd/eritrea/unreports/2014%20report%20on%20Er-
itrea%20A_HRC_26_45_ENG.pdf

13  h t t p : / / w w w. h r w. o r g / n e w s / 2 0 1 4 / 0 9 / 2 6 / e r -
itrea-un-names-commission-inquiry

14  http://www.unhcr.org/5465fea1381.html



NOAS – Årsrapport 2014 17

telse, men interner og deporterer eritreere uten 
status og rettigheter til afrikanske tredjeland som 
Uganda og Rwanda. Den israelske avisa Haaretz 
skrev i april 2014 at Israel betalte for flybillettene 
og ga hver av eritreerne 3.500 dollar ved ankomst. 
Eritreerne får imidlertid ingen formell status eller 
rettigheter i sine nye oppholdsland og har ikke selv 
vært i kontakt med myndigheter i hverken Israel, 
Uganda eller Rwanda før utsending fra Israel. 15

Eritreere som strander i Egypt, fengsles som ille-
gale immigranter og returneres til hjemlandet.

Regional Mixed Migration Secretariat i Nairobi 
meldte at antallet eritreere som tok seg over Røde-
havet og Adenbukta til Jemen økte fra drøyt 65.000 
året før til over 90.000 i 2014. 16

Eritreere i Norge
I løpet av 2014 møtte medarbeiderne i NOAS’ 
informasjons- og veiledningsprogram 2783 nyan-
komne asylsøkere fra Eritrea. De som unndrar seg 
militærtjenesten eller deserterer risikerer svært 
strenge straffer, fengsel på ubestemt tid eller hen-
rettelse. Tortur og andre alvorlige overgrep er ut-
bredt i eritreiske fengsler. Flyktningene forteller 
om svært vanskelige forhold i Libya. Smuglere 
krever summer opp mot 10 000 euro for å frakte 
en person til et europeisk land hvor de kan søke 
om beskyttelse.

Lang ventetid
Langt de fleste eritreere som kommer seg til Norge 
får beskyttelse. Fra sommeren 2014 måtte eritreere 
vente opptil seks måneder før de får komme til 
asylintervju hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og 
dermed startet asylsaksbehandlingen. I desem-
ber forlenget UDI ventetiden for eritreere til ni 
måneder. Regjeringen kuttet i bevilgninger til UDI 
i revidert budsjett for 2014 og har fulgt opp med 
ytterligere kutt i budsjettet for 2015. Sammen med 
klar politisk bestilling fra Justisdepartementet om 
å prioritere retursaker, havner eritreere bakerst i 
køen for asylsaksbehandling.

15  http://www.noas.no/israel-deporterer-eritreere/ 

16  http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-
views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-listing/irregu-
lar-migration-by-sea-from.html

NOAS har tatt den urimelige ventetiden for er-
itreere opp i brev til justisminister Anders Anund-
sen, uten å få noen signaler om bedring. Tvert imot 
mener politisk ledelse i Justisdepartementet de 
har fått signaler fra representanter fra Afewerkis 
regime som gir grunn til å tro på snarlig bedring 
av forholdene i Eritrea og mulighet for avvisning og 
retur av eritreiske asylsøkere. 

Møte i Roma
En omstridt17 landrapport18 om påstått bedrede 
forhold i Eritrea ble lansert i Danmark i novem-
ber 2014. Lanseringen falt sammen med starten 
på den såkalte Khartoum-prosessen i Roma. (Se 
mer om denne side 26.) Der deltok statssekretær 
Jøran Kallmyr fra Norge. Ifølge europeiske medier 
deltok også en oppbragt eritreisk utenriksminister 
Osman Saleh. Ministeren fra Eritrea skal ha uttalt 
seg skarpt mot innvilgelsesprosenten for eritreiske 
asylsøkere i Europa, som ifølge Eurostat var på 
75.4prosent i 2013.19 Saleh mente slike vurderinger 
bygget på feilaktig informasjon. 20 

For politiske ledelse i Justisdepartementet passet 

17  ht tp ://www.f t .dk/saml ing/20141/a lmdel/uui/bi -
lag/41/1435206.pdf

18  https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/B28905F5-5C3F-
409B-8A22-0DF0DACBDAEF/0/EritreareportEndeligver-
sion.pdf

19  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Asylum_statistics

20  http://www.ecre.org/component/content/article/70-week-
ly-bulletin-articles/911-khartoum-process-eu-and-afri-
can-union-launch-initiative-against-smuggling-of-migrants.
html

Illustrasjon: Darling Clementine / byHands
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signalene fra den danske rapporten og den er-
itreiske ministeren i Roma som hånd i hanske. Med 
eritreere som den største gruppen asylsøkere til 
Norge, var FrP i sitt første regjeringsår ansvarlig for 
å innvilge opphold til en større andel asylsøkere enn 
i tidligere år under den rødgrønne regjeringen. 21

Allerede tidlig i desember var representanter for 
Justisdepartementet og UDI på plass i Asmara, 
hvor de på vegne av Justisdepartementet inngikk 
avtale om 5,1 millioner norske kroner i støtte til et 
yrkestreningsprosjekt i regi av Afewerki-regimets 
ungdomsbevegelse. Prosjektets primære mål-
gruppe er eritreere med avslag på asylsøknad i 
Norge, som frivillig returnerer til diktaturet de 
har flyktet fra. I tillegg til en sum kontanter er 
yrkestreningen hovedinnholdet i en retur- og re-
integreringsavtale mellom Norge og Eritrea. 22 En 
i europeisk sammenheng unik avtale med et full-
stendig lukket, totalitært diktatur. 

I strid med egen menneskerettighetspolitikk
Samtidig som justisministeren inngikk avtalen 
med Afewerki-regimet, presenterte utenriksminis-
ter Børge Brende regjeringens stortingsmelding om 
menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspoli-
tikken. I Stortingsmelding 10 (2014-15) understre-
kes det tre hovedområder for regjeringens arbeid 
for å styrke etterlevelse av menneskerettigheter:

Individets frihet og medbestemmelse.

Rettsstat og rettssikkerhet.

Likeverd og like muligheter.   

Videre står det som et kriterium for regjeringens 
bistandspolitikk: «I vurderingen og innretningen 
av norsk økonomisk støtte vil mottakerlandets vil-
je til å styre i samsvar med menneskerettigheter, 
demokrati og rettsstatsprinsipper være viktig. Ut-
viklingen innen disse områdene vil ha stor betyd-
ning for hvorvidt, hvordan og hvor sterkt Norge kan 
bidra med økonomisk støtte til enkeltland.»

NOAS kan ikke se at president Isaias Afewerki eller 

21  h t t p : / / w w w. d r. d k / N y h e d e r / U d l a n d / 2 0 1 4  / 1 2 
/14 /1214234425.htm

22  http://www.noas.no/anundsen-finansierer-yrkestren-
ing-i-eritrea/

hans regime viser tegn til å legge vekt på noen av 
de tre hovedkriteriene, eller på andre måter sig-
naliserer at regimet etter 20 års diktatur ønsker 
å legge større vekt på respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter.

(Mer om eritreiske asylsøkere side 25.) 

Syria  
Krigen i Syria har rast siden våren 2011. Stadig flere 
væpnede grupper, som ikke utgjør en samlet oppo-
sisjon, har tatt del i borgerkrigen. Ekstremister som 
Al-Nusra og den Islamske Staten (IS) kontrollerer 
flere områder i Syria. Flyktninger fra disse om-
rådene forteller om svært brutale overgrep.

Største flyktningekatastrofe siden andre 
verdenskrig

Ved inngangen til 2014 var over 2,4 millioner syrere 
registrert som flyktninger, de fleste av dem i nabo-
landene Tyrkia, Jordan og Libanon. Halvparten av 
disse var barn. UNHCR anslo at det ville være 4 
millioner flyktninger i regionen ved utgangen av 
2014. Til sammenligning hadde kun 77 000 syre-
re søkt beskyttelse i EU-landene, Norge og Sveits 
før januar 2014. Dette tallet representerte kun 3 
prosent av alle som da hadde flyktet fra Syria. 

Tilgang til beskyttelse i Europa undermineres av 
barrierer på EUs grenser, som push-backoperasjon-
er og gjerder. Båtflyktninger i nød blir ikke alltid 
reddet. Torsdag 6. mars sluttet NOAS seg til kravet 
fra det europeiske asyl- og flyktningenettverket 
ECRE og 100 sivilsamfunnsorganisasjoner i 34 
land om en europeisk innsats for å gi beskyttelse 
til menn, kvinner og barn som flykter fra Syria.

NOAS ba i brev til statsminister Erna Solberg, 
utenriksminister Børge Brende og justisminister 
Anders Anundsen om at den norske regjeringen 
samarbeider med andre europeiske ledere for å 
gjennomføre følgende tre umiddelbare tiltak for å 
hjelpe Syrias flykninger:

Gi flyktningene en mulighet til å komme 
trygt inn i Europa. Flyktninger har svært få 
muligheter til å reise til Europa på en sikker 
og lovlig måte. De som ønsker å komme seg til 
Europa, legger livet i hendene til smuglere eller 
utsetter seg for livsfarlige reiser.
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Beskytte flykningene som ankommer grensene 
til Europa. Liv er i fare på Europas dørstokk. 
Mange flykninger setter livet i fare ved å legge 
ut på svært risikofylte reiser over land eller hav, 
bare for å bli sendt rett tilbake straks de når 
Europas grenser.

Gjenforene familier som er revet bort fra 
hverandre på grunn av krisen. Mange familier 
blir adskilt på grunn av krigen i Syria. Flukt 
fører til splittede familier og innebærer ofte 
vedvarende adskillelse. Andre, som har fami-
liemedlemmer i Europa, opplever å være fanget 
midt i krisen, fordi kompliserte visumregler 
og administrative prosedyrer hindrer at de kan 
gjenforenes med sine kjære.

Den 15. mars 2014 var det tre år siden starten på 
krigen i Syria. To dager tidligere oppfordret NOAS 
alle medlemmer, støttespillere og samarbeidspart-
nere til å delta i lystenningsmarkeringer over hele 
landet for mennesker i stor nød i Syria – og for alle 
som er på flukt fra den grusomme borgerkrigen.  
Tilsvarende lysmarkeringer ble arrangert verden 
over. 

Sverige og Tyskland alene
Tidlig i april oppfordret den svensk migrasjons-
ministeren Tobias Billström andre europeiske 
land til å ta imot flere syriske flyktninger. Svaret 
fra justisminister Anders Anundsen på NOAS’ 
oppfordring om å gjøre mer var at regjeringen ser 
på den humanitære situasjonen i Syria med stor 
bekymring.

«Dersom alle EU-medlemsland årlig ville ta imot 
like mange syriske flyktninger i forhold til eget inn-
byggertall som det Sverige gjør, ville EU kunne tilby 
100,000 nye muligheter for de mest sårbare og de 
i størst nød. Å gi syrere beskyttelse kan ikke være 
en oppgave bare for noen få land», sa Billström.23

En måned senere fulgte det tyske parlamentet opp 
med vedtak om at Europa må bosette flere syriske 
flyktninger. Tyskland tok initiativ til en EU-konfer-
anse med formål å få flere land til å forplikte seg til 
gjenbosetting av syriske flyktninger.

23  http://www.noas.no/svensk-ja-norsk-nei-til-nytt-syria-initia-
tiv/

Like før den norske grunnlovsfeiringen toppet seg 
17. mai, gikk Norsk Folkehjelp ut og krevde stans i 
Dublin-returer av syriske flyktninger til andre land 
i Europa. Generalsekretær Liv Tørres kritiserte 
norske myndigheter som «håndplukket» flykt-
ninger fra Syria i Libanon og Jordan som de «lett 
kan bosette i Norge», mens syriske asylsøkere satt 
på norske asylmottak og venter på å bli sendt ut.24

NOAS og flere andre organisasjoner støttet Folke-
hjelpas krav om stans i Dublinreturer av syrere. Ini-
tiativet fikk støtte fra Arbeiderpartiet og SV, mens 
regjeringen holdt fast på stivbeint praktisering av 
regelverket, selv om det åpner for bruk av skjønn 
og alternative løsninger. 

FNs høykommissær for flyktninger António Gu-
terres innkalte 27. juni til toppnivå-møte i Geneve. 
Sammen med EU-kommissær Cecilia Malmström 
oppfordret Guterres alle europeiske stater om å ta 
imot flere syriske flyktninger. FNs høykomissær 
hadde bedt det internasjonale samfunn ta imot 
minst 30.000 overføringsflyktninger fra Syrias 
naboland innen utgangen av 2014, mens EUs 28 
medlemsstater hadde forpliktet seg til å ta 26.000 
flyktninger. Tyskland alene står for 20.000. UN-
HCR’s ambisjon var forpliktende avtaler for til 
sammen 100.000 overføringsflyktninger fra Syria 
innen utgangen av 2016.25

Hverken regjeringen eller Arbeiderpartiet ville i 
utgangspunktet ta flere syriske flyktninger i 2015. 
I budsjettforslaget for 2015 foreslo regjeringen å 
videreføre 500 syriske flyktninger på egen kvote og 
ta 500 syriske flyktninger innenfor den ordinære 
kvoten overføringsflyktninger på 1200. Det vil si 
at Norge heller ikke i 2015 skulle ta flere enn totalt 
1700 kvoteflyktninger.

Mange i KrF og Venstre reagerte skarpt på dette, 
og i budsjettforhandlingene utover høsten doblet 
mellompartiene antallet flyktninger fra Syria på 
egen kvote til 1000, i tillegg til de 500 som skulle 
tas fra overføringskvoten på 1200. 

24  http://www.noas.no/folkehjelpa-vil-stanse-dublin-re-
tur-av-syrere/

25  http://www.noas.no/guterres-og-malmstrom-oppfordrer-
til-a-ta-imot-flere-syriske-flyktninger/
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Nød i nærområdene
Syrias naboland har gitt klare meldinger om at de 
ikke makter å ta imot alle som desperat ønsker å 
flykte fra krigshandlingene i Syria. Libanon stengte 
grensen for palestinske flyktninger fra Syria alle-
rede høsten 2013. Høsten 2014 fulgte libanesiske 
myndigheter opp med nye, strenge krav til grense-
passering for syriske flyktninger. Fra oktober 2014 
har det vært en markert nedgang i antallet flykt-
ninger som passerte grensen. Ved årsskiftet 2015 
strammet libanesiske myndigheter ytterligere til og 
innførte generell visumplikt for syrere.

Ved utgangen av 2014, var mer enn 1.1 millioner 
syrere registrert in Libanon, et land med bare fire 
millioner innbyggere. Libanesiske myndigheter 
mener det reelle antallet syriske flyktninger i Liba-
non er nærmere 1,6 millioner. 

I mai åpnet Jordan det som kan bli verdens nest 
største flyktningleir etter Dadaab-leiren for somal-
iske flyktninger i Kenya. Den nye Azraq-leiren lig-
ger rundt 90 kilometer fra grensen til Syria, og skal 
kunne huse inntil 130.000 flyktninger. Leiren ble 
etablert for å avlaste den gigantiske Zaatari-leiren i 
Jordan, som huser over 100.000 flyktninger. 

Ved utgangen av 2014 bor 84 prosent av de 
622,000 registrerte syriske flyktningene i Jordan 
utenfor flyktningeleirene. Situasjonen for denne 
store gruppen på rundt en halv million flyktninger 
forverres raskt. I en rapport som kom i januar 
2015, beskriver UNHCR hvordan to tredjedeler av 
flyktningene utenfor leirene lever under Jordans 
absolutte fattigdomsgrense på 82 euro per måned. 
Til tross for at over 90 prosent mottar humanitær 
hjelp, vurderes situasjonen for 47 prosent av flykt-
ningene utenfor leirene som dårlig eller akutt. 

Av de 42,000 husholdningene som ble undersøkt 
i juni 2014, hadde nesten halvparten ingen varme-
kilde, en fjerdedel hadde strøm bare deler av tiden 
og en av fem manglet fungerende toalett. Bare 
14 prosent av alenemødrene hadde inntekter fra 
arbeid, sammenlignet med husholdninger hvor 
en mann var hovedansvarlig for inntekter. Bare 1 
prosent av husholdningene hadde arbeidstillatelse. 
26

26  http://www.ecre.org/component/content/article/70-week-
ly-bulletin-articles/938-syrian-refugees-in-jordan-liv-

Manglende internasjonalt medansvar
Etter gjentatte og innstendige oppfordringer fra 
høykommissær Antonio Guterres forpliktet flere 
europeiske stater seg i desember 2014 på å bosette 
flere syriske flyktninger i 2015. Norge og Sverige 
skal begge bosette 1.500, Frankrike 500, Nederland 
250, Belgia 150 og Polen skal bosette sine første 
100 syriske overføringsflyktninger. Tyskland har 
tilbudt å ta imot 1.500 på en spesialordning med 
individuell sponsing. Disse kommer i tillegg til 
de 28,500 Tyskland allerede har forpliktet seg til 
å ta imot. Portugal gjør tilgjengelig 70 nødstipend 
for flyktninger som trenger høyere utdanning, og 
Irland har annonsert at 111 syrere fikk komme til 
landet våren 2014.27

Disse løftene, sammen med 1.500 plasser tilbudt 
fra Brasil, får antallet gjenbosatte syriske flykt-
ninger opp i 67,638, eller litt over 2 prosent av de 
3.2 millioner registrerte flyktningene i Syrias nabo-
land ved utgangen av 2014.  UNHCR mangler fort-
satt en del på å nå målet om å få bosatt 100.000 
flyktninger utenfor nærområdene. Ifølge UNHCR 
er mer enn 10 prosent av disse 3.2 millioner fly-
ktninger «akutt sårbare individer», som trenger 
bosetting i andre land. Mer enn 30 internasjonale 
organisasjoner, deriblant ECRE, gikk derfor ut i 
forkant av desember-konferansen og oppfordret 
europeiske stater til å forplikte seg på å ta minst 5 
prosent av de mest sårbare flyktningene fra Syria, 
rundt 180,000 personer, innen utgangen av 2015.

Norsk nei til de sykeste
Mange av kvoteflyktningene som Norge har tatt 
imot, trenger en eller annen form for medisinsk 
oppfølging. Sommeren 2014 ga justisminister 
Anders Anundsen beskjed til UDI om at Norge 
ikke ville ta imot flere enn 20 av de aller sykeste 
syrerne i Tyrkia. Justisministerens nei til de som 
mest trengte hjelp utenfor Syrias nærområder, vak-
te skarpe reaksjoner. NOAS tok 19. juni initiativ til 
en oppfordring til regjeringen om å gjøre mer for 
å kunne ta imot flere hardt rammede syriske flykt-
ninger. Sammen med Amnesty, Flyktninghjelpen, 
Folkehjelpa, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Røde 

ing-in-extreme-poverty-says-unhcr.html

27  http://www.ecre.org/component/content/article/70-week-
ly-bulletin-articles/922-european-states-offer-4000-ex-
tra-places-for-refugees-fleeing-syria-at-resettlement-confer-
ence-.html
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kors og UNICEF oppfordret NOAS regjeringen om 
å be de ansvarlige departementer ta et felles initia-
tiv overfor KS og kommune-Norge.

Medieoppslag hadde vist at vurderinger av egen 
kapasitet til å ta imot og følge opp flyktninger med 
sammensatte og krevende sykdommer og skader 
varierer i ulike kommuner. Samtidig ga mange, 
både privatpersoner, fagfolk, organisasjoner og in-
stitusjoner uttrykk for et sterkt engasjement for å 
hjelpe hardt rammede syriske flyktninger.

De underskrivende organisasjoner ba statsminister 
Erna Solberg sørge for at regjeringen møter utfor-
dringene i kommunene med positive, koordinerte 
initiativ, som kan gjøre ulike kommuner best mulig 
i stand til å ta det felles ansvaret Norge har for å 
bistå noen av de hardest rammede syriske flyktnin-
gene.

Fem partier på Stortinget fremmet forslag om 
endringer i retningslinjene for uttak av kvoteflykt-
ninger.28Stortingsgruppene til samarbeidspartiene 
Frp, Høyre, KrF og Venstre ba regjeringen gjen-
nomgå retningslinjene for uttak av kvoteflykt-
ninger, mens Senterpartiet stilte krav om at Norge 
skulle ta imot langt flere av flyktningene med størst 
behov for behandling og oppfølging.

Retningslinjene som ble brukt for å velge ut hvil-
ke flyktninger som fikk komme til Norge i 2014, 
var de samme som ble vedtatt av de rødgrønne i 
2010. I november 2014 kunne avisa Vårt land for-
telle at mange norske kommuner var villige til å 
ta både flere og syke eller skadde flyktninger fra 
Syria. I regi av Faglig forum for kommunalt flykt-
ningarbeid (FFKF) hadde avisa spurt forumets 
208 medlemskommuner: Har din kommune blitt 
forespurt konkret om bosetting av overføringsflykt-
ninger fra Syria som er syke? Av 85 som svarte har 
bare åtte kommuner blitt spurt.

Asylsøkere på vent
Siden sommeren 2014 har syriske flyktninger hver 
måned vært den største gruppen nye asylsøkere 
til Norge. Medarbeidere i NOAS’ informasjons-
program møter både syriske flyktninger som har 
oppholdt seg i Syria frem til nylig og folk som har 

28  http://www.noas.no/ap-og-sv-stotter -organisas-
jonene-stans-retur-av-syrere-etter-dublinregelverket/

bodd i andre land før de har reist videre til Eu-
ropa. Den vanligste ruten er via Tyrkia og derfra 
sjøveien til Europa og så videre med tog eller bil. 
Mange syrere har også oppholdt seg i andre ara-
biske land som Egypt eller Libya i måneder eller år. 
De får ikke varige oppholdstillatelser i Libya eller 
andre arabiske land i Nord-Afrika. I Libya var det 
høsten 2014 krigshandlinger i flere byer. Folk for-
teller at de har flyktet fra granatregn og væpnede 
grupperinger. Flere syriske flyktninger forteller 
at bander i Libya kidnapper flyktninger og krever 
løsepenger. Også fra Libya reiser flyktningene med 
svært dårlige båter over Middelhavet og ender som 
oftest opp på Italias kyst eller blir plukket opp av 
italienske kystvakter. 

(Les mer om den dødelige flukten over Middelhavet 
side 6.)

Ventetiden før intervju og saksbehandling for 
syriske asylsøkere ble i desember 2014 forlenget fra 
2-4 måneder til fem måneder. Mange familiefedre 
fortviler. De har etterlatt familien i krigsrammede 
byer som Homs i håp om å få en oppholdstillatelse 
og så kunne hjelpe resten av familien i sikkerhet. 
Disse måtte i 2014 vente inntil fem måneder på 
et intervju og ytterligere flere måneder på svar på 
søknaden om beskyttelse i Norge. Først etter at 
oppholdstillatelse er gitt, kan de starte en familie-
gjenforeningsprosess. Uforutsigbarhet og usikker-
het om fremtiden er det vanskeligste for dem som 
kommer seg til Norge.

Somalia-rapport

I april 2014 lanserte NOAS en faktarapport om 
sikkerhets- og asylrelaterte problemstillinger i Sør- 
og Sentral-Somalia, særlig relatert til den militante 
islamistiske bevegelsen al-Shabaab. Rapportens 
innhold ble kommentert av Somalia-ekspert fra 
Universitetet for miljø og biovitenskap Stig Jarle 
Hansen, og fagrådgiver i Landinfo Grethe Neufeld. 

NOAS har vært i møte med flere ansatte i Landinfo 
og presentert informasjon fra NOAS’ kilder om 
forholdene i Somalia. Rapporten er også oversendt 
ansatte i utlendingsforvaltningen og advokater som 
jobber med asylsaker. 
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Konvertitter

I 2012 og 2013 registrerte NOAS et høyt antall 
konvertitt-saker, hovedsakelig fra Afghanistan og 
Iran. UNEs praksis ovenfor afghanske konvertitter 
har vært å gi beskyttelse, dersom det kan legges 
til grunn at konverteringen er reell. UNE er tidlig-
ere kritisert av prester, biskoper og andre fagfolk 
på religionskunnskap for å legge for stor vekt på 
faktakunnskap om kristendommen og stille for 
strenge krav til refleksjon om konvertering. NOAS 
deler denne kritikken av UNEs praksis.

NOAS’ bekymring for UNEs praksis ovenfor iran-
ske konvertitter var bakgrunnen for rapporten «Tro, 
håp og forfølgelse». NOAS gjennomgikk cirka 100 
saker hvor UNE hadde avslått søknad om beskyt-
telse fra iranske konvertitter. I rapporten vurderer 
NOAS utlendingsmyndighetenes praksis på bak-
grunn av landinformasjon, internasjonale forplik-
telser og UNHCRs anbefalinger. 

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og 
Human Right Watch er sentrale kilder, sammen 
med kilder som fortsatt har nær kontakt med de 
ulovlige hjemmekirkene i Iran. 

Landinformasjon tyder på en forverring av men-
neskerettighetssituasjonen for konvertitter i Iran, 
samtidig som UNEs praksis ovenfor denne grup-
pen er strammet inn. FNs spesialrapportør for 
menneskerettigheter, Ahmed Shaheed, har siden 
2011 uttrykt sin bekymring for de sterke restriks-
jonene som iranske myndigheter pålegger kristne 
i deres religionsutøvelse og faren for forfølgelse på 
bakgrunn av tro. Han rapporterer om økte arrestas-
joner av kristne og om en situasjon preget av frykt. 

Landinformasjonen viser ingen enhetlig praksis 
hos iranske myndigheter. Flere kilder rapporterer 
om at konvertering medfører risiko for umenne-
skelig og nedverdigende behandling, herunder 
fengslinger og tortur, samt et krav om å vende til-
bake til islam for å bli løslatt fra fengsel. 

NOAS’ rapport konkluderer med at dagens praksis 
i utlendingsforvaltningen ikke ivaretar iranske kon-
vertitters beskyttelsesbehov. Konsekvensen er at 
kristne konvertitter returneres til forfølgelse i Iran. 
I rapporten kritiseres UNE for å utelate vesentlig 
landinformasjon i sin kilde-sitering og beskrivelse 

av situasjon for konvertitter i Iran. UNE fremstiller 
faren for arrestasjoner og situasjonen ved fengsling 
som mindre alvorlig og omfattende enn det landin-
formasjonen vi gjengir i rapporten gir grunnlag for. 

Rapporten kritiserer UNEs vurdering at de min-
dre profilerte konvertittene løslates etter kort tid. 
UNE problematiserer ikke at bak en løslatelse etter 
kort tid i mange tilfeller ligger høye kausjoner eller 
tvangskonvertering til islam. Det blir heller ikke 
lagt tilstrekkelig vekt på faren for tortur i forbind-
else med fengslingen.

I flere av vedtakene som NOAS gjennomgikk, forut-
satte UNE at konvertitter kan tilpasse seg hjemlan-
dets sosiokulturelle normer ved retur til Iran. I prak-
sis innebærer dette at konvertitter legger bånd på sin 
religionsutøvelse for å unngå reaksjoner og forføl-
gelser fra iranske myndigheter. I rapporten kritiseres 
UNE for ikke å legge de samme vurderingskriteriene 
til grunn for konvertitter som de gjør for politiske 
aktivister og homofile. På samme måte som politisk 
overbevisning medfører politisk aktivitet, medfører 
en religiøs overbevisning religiøs aktivitet som vil 
kunne medføre fare for forfølgelse ved retur.

NOAS lanserte «Tro, håp og forfølgelse» den 19. 
juni. I avisa Dagen 30. juni avviste UNE kritikken 
fra NOAS og mente at anbefalingene i rapporten 
ikke var relevante for UNEs behandling av kon-
vertittsakene.  NOAS har i ettertid hatt dialog med 
UNE om innholdet i rapporten. Debatten om UNEs 
behandling av konvertitter fikk vinteren 2015 ny ak-
tualitet etter publisering av en uavhengig gjennom-
gang av UNEs praksis i saker som gjelder konver-
tering og seksuell legning. Rapporten fra advokat 
Cecilie Schjatvet bekrefter på flere punkter NOAS’ 
kritikk av UNE.29

(Les mer om Iran side 28.)

29  http://www.noas.no/wp-content/uploads/2015/03/RAP-
PORT-av-Cecilie-Schjatvet-Forf%C3%B8lgelse-basert-
p%C3%A5-religion-og-tilh%C3%B8righet-i-sosial-gruppe-
pdf.pdf
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Fra 2009 til 2010 ble antall saker til vurdering i 
NOAS fordoblet. I all hovedsak skyldes dette det 
store antallet asylankomster til Norge i årene 2008 
og 2009, samt innstrammingene som ble gjen-
nomført i 2009. Antall nye saker til vurdering samt 
gjenåpnede saker har siden vært mellom 1200 og 
1360 årlig.

I 2014 mottok NOAS 1354 saker til vurdering. 
NOAS mottar henvendelser fra asylsøkere i alle 
faser av prosessen, men de fleste asylsøkere tar 
kontakt etter avslag i både UDI og UNE. I 2014 har 
vi mottatt et stort antall saker fra familier med lang 
oppholdstid i Norge.

Saker registrert hos NOAS i 2014

Land Nye 

saker

Reåpnede 

saker

Saker 

avvist av 

NOAS

Saker NOAS 

har engasjert 

seg i

Afghanistan 163 85 136 60

Eritrea 130 38 116 9

Etiopia 93 64 122 42

Iran 85 48 87 33

Irak 68 45 59 27

Somalia 97 12 60 13

Statsløse og 

palestinere

30 18 33 4

Sudan 42 5 31 2

Nigeria 28 14 12 6

Russland 29 5 18 5

Syria 25 3 9 4

Kongo DR 6 11 15 3

Yemen 5 10 12 6

Sri Lanka 6 6 6 4

Uganda 9 2 6 1

Bangladesh 10 0 13 0

Rwanda 7 2 3 0

Tadjikistan 5 4 5 0

Pakistan 7 1 10 0

Guinea 6 1 6 0

Andre land 96 33 73 11

Total 947 407 832 230

Antall saker registrert hos NOAS 
20 største land

 

Justisdepartementet valgte å kutte støtten til NOAS’ 
gratis rettshjelpsarbeid i 2014. I desember 2013 
ble vi dessuten informert om at støtten til NOAS’ 
besøks program i 2014 ble fjernet, som konsekvens 
av kutt og omprioriteringer i Justisdepartementet og 
UDI. Tap av programmet innebar en nedbemanning 
av fire rådgiverstillinger i sekretariatet fra april 2014.

Den vanskelige situasjonen har gitt tidvis stor be-
lastning på saksbehandlere i sekretariatet og behov 
for ytterligere effektivisering av saksbehandlingen. 
Saksbehandlingstiden har blitt lengre for flere land. 
På tross av trange tider har NOAS engasjert seg i 
243 saker i 2014, herunder 230 asylsaker.

145 saker er ferdigbehandlet per 10. februar 2015, 
og vi venter fortsatt på svar i 98 saker.

Av sakene hvor vi har fått svar, har vi fått gjennom-
slag i rundt 46 prosent (67 av 145 saker).

Rettshjelp og rådgivning 
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Utfall saker NOAS har engasjert seg i

Andelen innvilgelser i saker hvor NOAS har vært 
fullmektig i nemndmøter er særlig høyt, her har 
kun 30 % av sakene endt med avslag. Dette viser 
at NOAS’ rettshjelpsarbeid er svært viktig. Det er 
derfor gledelig at NOAS i 2015 får tilført rettshjelps-
midler gjennom asylavtalen mellom regjeringen, 
Venstre og Kristelig Folkeparti. Dette gir grunnlag 
for en økt kapasitet i vår rettshjelp i 2015.

Samarbeid med Wiersholm 
NOAS samarbeider med Wiersholm om pro bono 
rettslig prøving av asylsaker. Flere av sakene som 
ble behandlet i tingretten i 2013, har i 2014 vært 
behandlet av lagmannsretten. NOAS har overført 
tre nye saker til Wiersholm i 2014, men ingen av 
disse har vært til hovedforhandling. To saker ble 
behandlet av lagmannsretten med tap, mens en sak 
er vunnet. En av sakene ble anket til Høyesterett, 
men slapp ikke gjennom ankeutvalget til behan-
dling. Staten har anket en sak til Høyesterett, men 
ankeutvalget har ikke behandlet saken ennå. Vi 
fortsetter samarbeidet i 2015 og ser domstolsprøv-
ing av saker som et viktig supplement til NOAS’ 
rettshjelp.

Saker til Høyesterett 
I løpet av året har NOAS erklært partshjelp til 
Høyesterett i to viktig prinsipielle saker. Den ene 
gjaldt Norges praksis med å straffe asylsøkere for 
ulovlig innreise i strid med flyktningkonvensjonen 
artikkel 31, mens den andre gjaldt UNEs for strenge 
anvendelse av beviskravet for utstedelse av utlend-
ingspass.

Artikkel 31
Norge straffer asylsøkere som kommer til Norge 
med falske dokumenter med fengsel i 45-60 dager 
for dokumentfalsk. Ifølge flyktningkonvensjonen 
skal imidlertid en slik handling være straffri der-
som nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Blant 
annet kreves det at asylsøkeren straks fremstiller 
seg for myndighetene og godtgjør at han har gyldig 
grunn for den ulovlige innreisen.

Norsk praksis har vært at man må påberope seg 
asyl og innrømme at dokumentene er falske før 
man passerer passkontrollen for at man ikke skal 
straffes. I praksis har artikkel 31 sannsynligvis al-
dri ført til at en flyktning i Norge har unngått å bli 
straffet for en slik innreise.

NOAS hevdet i interneringsrapporten som ble 
lansert i februar at Norges tolkning av begrepet 
«straks» er for strengt, og at asylsøkere som en 
følge av dette fengsles, i strid med flyktningkon-
vensjonen, for en handling som er lovlig og som 
burde vært straffri.

NOAS var partshjelper i saken som ble behandlet 
av Høyesterett 5. juni. Anders Ryssdal og advokat-
firmaet Wiersholm førte saken for NOAS. FNs Høy-
kommissær for flyktninger (UNHCR) engasjerte 
seg også i saken og skrev et skriftlig innlegg med 
sin tolkning av artikkel 31. FNs spesialrapportør for 
vilkårlig fengsling, Mads Andenæs, og Erik Bjørge 
som har doktorgrad i traktattolking, har også hele 
tiden støttet NOAS’ syn og bidratt i arbeidet med 
saken.

Konklusjonen er at norsk praksis har vært i strid 
med flyktningkonvensjonen artikkel 31.30 

(Se også side 14)

Utlendingspass
24. juni 2014 trakk regjeringsadvokaten anken i en 
sak som etter planen skulle behandles i Høyesterett 
i august. At anken trekkes innebærer at det er lag-
mannsrettens avgjørelse, som er i tråd med NOAS’ 
syn, som ble gjeldende. 

30  En enstemmig Høyesterett ga NOAS medhold i saken Rt. 
2014 side 645.
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NOAS erklærte partshjelp i saken i mai i år, ved 
hjelp av advokatfirmaet Wiersholm. Advokat Jan 
Fougner tok oppdraget for NOAS pro bono.

Saken dreide seg om Utlendingsnemndas avslag 
på søknad om utlendingspass. Ifølge utlendings-
loven § 64 skal reisebevis for flyktninger og utlen-
dingspass gis med mindre «særlige grunner taler 
mot det». Etter utlendingsforskriften kan slike 
reisedokument nektes utstedt når «det er tvil om 
utlendingens identitet». Det sentrale i saken for 
Høyesterett var hvilket beviskrav – eller graden 
av sannsynlighet – som skal legges til grunn når 
det skal vurderes om det er «tvil om utlendingens 
identitet».

UNE hadde feilaktig lagt til grunn at søkere må 
godtgjøre sin identitet utover rimelig og fornuftig 
tvil. Fortolkningen av begrepet «tvil» om identitet 
i avgjørelser etter utlendingsforskriften har stor 
betydning for både flyktninger med beskyttelse og 
utlendinger med oppholdstillatelse som søker rei-
sebevis eller utlendingspass i Norge. 

 NOAS berømmer staten for å ha trukket anken og 
ser frem til en fremtidig forvaltningspraksis i tråd 
med lagmannsretten dom (LB-2013-108356).

Rapport fra Advokatforeningens ak-
sjons- og prosedyregruppe

Advokatforeningen avsluttet sin aksjons- og 
prosedyregruppe i utlendingsrett i 2014. I løpet av 
de sju årene gruppa var operativ, gjennomgikk de 
om lag 1800 utlendingssaker. Langt de fleste var 
asylsaker, hvor personen hadde fått endelig avslag. 
Omkring 70 saker ble henvist til advokat for rettslig 
prøving i domstolene. Prosjektet fikk gjennomslag i 
omtrent to tredeler av sakene som ble tatt til retten.

I juni 2014 ble prosjektets sluttrapport presentert. 
Rapporten oppsummerer erfaringene fra arbeidet 
med sakene. Den påpeker alvorlige rettssikkerhets-
mangler i utlendingsforvaltningen og inneholder 
sterk kritikk av dagens klagesaksbehandling i Ut-
lendingsnemnda. 

Frivillig saksbehandling i NOAS
I løpet av 2014 har vi hatt 21 engasjerte studenter 
som jobbet som frivillig saksbehandler hos NOAS. 
Studentene fikk opplæring i saksbehandling, prak-

sis i UNEs vurderinger av asylsaker og innføring 
i landinformasjon. Studentene ble i løpet av året 
invitert til fagmøter der engangsløsningen for len-
geværende barn og rettssikkerhet i utlendingsfor-
valtningen i Norge har vært på agenda. En fast dag 
i uken er satt av for arbeidsøkter, der en rådgiver fra 
NOAS er tilstede og veileder studentene. Student-
ordningen fortsetter i 2015.

Situasjon og saker i ulike land 

Afghanistan 
I 2014 søkte 579 afghanere asyl i Norge, noe som 
er en klar nedgang sammenlignet med 726 i 2013. 
Antallet personer som søkte asyl som enslige min-
dreårige fra Afghanistan steg imidlertid kraftig fra 
252 i 2013 til 324 i 2014. Andelen som søkte som 
enslige mindreårige var dermed svært stor.

UDI realitetsbehandlet 457 saker i 2014. Av disse 
ble det gitt flyktningstatus i 247 saker, oppholds-
tillatelse på humanitært grunnlag i 49 saker og 
midlertidig tillatelse til enslige mindreårige fram 
til fylte 18 år i 5 saker. 157 saker har blitt avslått. 
Dette tilsvarer en innvilgelsesandel på nær 65 
prosent, noe som er en liten økning sammenlignet 
med 2013 hvor andelen var prosent. I tillegg til de 
realitetsbehandlede sakene, ble 92 saker henvist til 
et annet europeisk land etter Dublin-regelverket, 
20 saker ble avslått med henvisning til beskyttelse 
i andre trygge tredjeland og 9 saker ble trukket/
henlagt.

NOAS mottok 163 nye saker fra Afghanistan, noe 
som er en marginal nedgang fra 169 saker i 2013. 
Det er grunn til å tro at nedgangen hadde vært noe 
større om det ikke hadde vært for den pågående 
rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn, hvor 
et betydelig antall av innkomne saker er fra Afghan-
istan.  I tillegg til disse sakene mottok NOAS 85 
saker på nytt som er behandlet av NOAS tidligere.

Av saker vi er involvert i fremgår det nokså klart at 
det generelt er større muligheter for å få gjennom-
slag i saker hvor anførslene er knyttet til humanitære 
forhold, eller såkalte «sterke menneskelige hensyn». 
NOAS har i 2014 engasjert seg i 54 saker, hvorav sa-
ker med lengeværende barn er den største gruppen. 
Bortsett fra barns tilknytning til Norge har helse-
problemer og en vanskelig retursituasjon vært de 
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dominerende anførslene, men vi har også involvert 
oss i enkelte saker med beskyttelsesanførsler. Blant 
sakene vi har engasjert oss i har 25 fått innvilget til-
latelse og 12 har fått avslag. I de øvrige sakene har 
vi foreløpig ikke mottatt svar. I tillegg har vi i 2014 
fått innvilget oppholdstillatelser i tre saker og fått ett 
avslag i saker hvor vi engasjerte oss i 2013. 

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har fortsatt 
vært svært alvorlig i 2014. I første halvår ble ifølge 
UNAMA (United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan) 1.564 sivile drept og 3.289 skadet på 
grunn av den væpnede konflikten. Dette var en 
økning på 24 prosent sammenlignet med samme 
periode i 2013. Tallene på sivile ofre var dermed 
det klart høyeste siden UNAMA startet denne type 
registrering i 2009. 

I tillegg til sikkerhetssituasjonen er den hu-
manitære situasjonen i Afghanistan særdeles 
vanskelig. Landinfo påpeker i et temanotat om 
de humanitære forholdene utgitt i juni 2014 at 
36 prosent av landets befolkning lever under fat-
tigdomsgrensen, en tredjedel av befolkningen får 
tidvis ikke dekket sine grunnleggende ernærings-
behov og en høy befolkningsvekst skaper konkur-
ranse om få ressurser. UDI fremla på dette grunn-
laget et forslag til praksisendring for barnefamilier. 
Forslaget ble begrunnet med at situasjonen for in-
ternflyktninger var forverret, og at dette særlig går 
ut over kvinner og barn. UDI mente det derfor kun 
burde anses som rimelig å henvise barnefamilier 
til internflukt om de har tilstrekkelig tilknytning 
eller egne ressurser til å klare seg selv. Selv om UDI 
fremmet dette forslaget 1. juli 2014 og ba om svar 
fra Justis- og Beredskapsdepartementet innen åtte 
uker, var det ved årets slutt fortsatt ikke kommet 
et svar fra departementet. Mot slutten av året kom 
Utlendingsnemnda med et vedtak som må sies å 
være i tråd med UDIs forslag, men det er for tidlig 
å si om dette representerer en generell ny praksis.  

Eritrea 
Eritrea var den største nasjonaliteten i 2014 med 
2882 asylsøkere. Av disse er 409 registrert som 
enslige mindreårige. Dette innebærer en nedgang 
på ca. 12 prosent sammenlignet med i fjor, da det 
kom 3260 eritreere. 

Felles for så godt som alle er at de søker beskyt-
telse fra myndighetene. Flertallet anfører at de har 

desertert eller unndratt seg nasjonaltjeneste. Noen 
oppgir at de, kombinert med at de har desertert, 
har opplevd forfølgelse fra myndighetene på grunn 
av religion, politiske holdninger og/eller kjønn 
(kvinner). En annen søkergruppe anfører fare for 
kjønnslemlestelse.

I følge Italian Refugee Council har 113 000 menne-
sker blitt reddet av Italias kystvakt under aksjonen 
Mare Nostrum som startet i oktober 2013.31 Av 
disse utgjør eritreerne den største gruppen. 

I løpet av 2014 har UDI realitetsbehandlet 1997 
saker. Av disse ble det gitt flyktningstatus i 1890 
saker, oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 
i 15 saker og midlertidig tillatelse til enslige min-
dreårige fram til fylte 18 år i 7 saker. 85 saker har 
blitt avslått. Tallene tilsvarer en innvilgelsesandel 
på ca. 95 prosent, noe som er en økning sammen-
lignet med 2013, da innvilgelsesprosenten var på 
93. I tillegg til de realitetsbehandlede sakene, ble 
187 saker henvist til et annet europeisk land etter 
Dublin-regelverket, 177 saker ble avslått med hen-
visning til beskyttelse i andre trygge tredjeland og 
10 saker ble trukket/henlagt.

Det er en utfordring for UDI å skaffe til veie nok 
tolker, og asylsøkere fra Eritrea må vente opptil 
ni måneder fra ankomst til intervjudato. Dette er 
ekstraordinær praksis for alle de største asylsøker-
gruppene – som alle har høy innvilgelsesprosent: 
Eritreere, syrere, statsløse fra Syria, somaliere og 
sudanere. Andre asylsøkere blir intervjuet så fort 
som mulig etter ankomst, i løpet av de første ukene 
i Norge. NOAS har i åpent brev bedt UDI om å få 
ned ventetiden for eritreiske asylsøkere før intervju.

I det første halvåret har NOAS registrert 130 nye 
saker fra eritreiske asylsøkere som har fått avslag 
på sine asylsøknader og ønsker bistand fra NOAS. 
I tillegg har vi mottatt 38 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 2013 
i alt 149 saker. 

31  http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1398:mare-nostrum-113mila-mi-
granti-assistiti-ancora-naufragi-vicino-lampedusa&-
catid=13&Itemid=143&lang=it 
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Vi har involvert oss i 10 saker hvor vi hovedsakelig 
har skrevet omgjøringsbegjæringer. I 5 saker har vi 
representert klagerne i nemndmøte, og klagerne i 
4 av disse saker ble innvilget opphold. I 6 av sakene 
NOAS har involvert seg i, har UNE opprettholdt 
sine negative vedtak. Vi har også bistått en søker 
med søknad om reisebevis for flyktninger, og 
søknaden ble innvilget. En annen sak ble tatt til 
retten, men UNE vant saken på alle punkter. 

Av de som henvendte seg til NOAS med avslag på 
asylsøknaden var det en del som oppga at de trenger 
beskyttelse fordi de er desertører/militærunndrag-
ere eller familiemedlemmer til desertører/mil-
itærunndragere, eller fordi de er medlemmer av 
pinsemenigheten som er forbudt i Eritrea. I tillegg 
har NOAS mottatt mange saker fra personer som 
har fått avslag fordi norske myndigheter ikke legger 
til grunn personens eritreiske statsborgerskap. 

(Les mer om situasjonen i Eritrea side 16.)

Etiopia 
I 2014 kom det 329 etiopiske asylsøkere til Norge. 
Av 196 realitetsbehandlede søknader hos UDI har 
135 fått beskyttelse etter flyktningkonvensjonen, 10 
fikk opphold på humanitært grunnlag og 2 fikk be-
grenset tillatelse som enslig mindreårig asylsøker. 
49 fikk avslag.

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

I 2014 fortsetter en stor andel etiopiere å henvende 
seg til NOAS for bistand. Vi fikk inn 93 nye saker 
og har gjenåpnet 64 saker, totalt 157 saker hvor vi 
har engasjert oss i 42 saker.  Vi representerte eti-
opiske asylsøkere i 4 nemndmøter med personlig 
fremmøte, som alle endte med at asylsøkeren fikk 
helt eller delvis medhold. 

Menneskerettighetssituasjonen har ikke forbedret 
seg i Etiopia. Særskilt vil etiopiere med aktivitet for 
ulovlig opposisjon, som Ginbot 7, OLF og EPRP i 
Etiopia eller Norge være utsatt. Journalister og per-
soner tilknyttet Esat risikerer forfølgelse. I 2013 så 
vi en justering av UNEs praksis i slike saker. Flere 
etiopiere med politisk aktivitet fikk beskyttelse, et-
ter at NOAS’ rapport «13 months of sunshine?» og 

ny Landinfo-rapport om politisk aktivitet i kom i 
august 2012. 

I 2014 har vi sett at UNEs praksis igjen er noe re-
versert. NOAS mener at dagens praksis ikke reflek-
terer den risikoen politiske aktivister fra ulovlige 
opposisjon vil stå overfor ved retur til Etiopia. Sam-
men med representanter fra DCESON og Ginbot 7 
i Norge og ledere fra Ginbot 7 internasjonalt, har 
NOAS hatt møter med Landinfo og UNE for å in-
formere om situasjonen i Etiopia og opposisjonens 
arbeid.

NOAS har vitnet i rettssaker om situasjonen i Eti-
opia og konsekvenser av politisk arbeid i eksil og 
i Etiopia. NOAS har deltatt på seminarer og kon-
feranser med innlegg om forholdene i Etiopia og 
situasjonen for etiopiske asylsøkere i Norge. NOAS 
har deltatt på debattprogram på E-sat og uttalt oss 
både i etiopiske eksilmedier og norske medier om 
forholdene i Etiopia og for etiopiske asylsøkere i 
Norge. 

Irak
I 2014 kom det i alt 186 asylsøkere fra Irak til Norge.

Av 163 vedtak fra UDI i 2014 fikk vedtak 12 bes-
kyttelse etter ul. § 28(1)(a), 8 beskyttelse etter ul. 
§ 28(1)(b), 44 fikk avslag. 78 saker var omfattet av 
Dublin-forordningen.

NOAS mottok 68 nye saker i 2014 og 45 gjenåpnede 
saker. I samme periode har vi engasjert oss i 27 sa-
ker. De fleste gjelder lengeværende barn, men flere 
gjelder også den generelle sikkerhetssituasjonen og 
situasjonen for minoriteter som kristne og yezidier.  
(Mer om lengeværende barn side 9.)

I praksis ble svært få avslag gitt av UNE fra som-
meren 2014. Den uoversiktlige situasjonen gjorde 
da vurderingen av beskyttelsesbehovet meget van-
skelig, og NOAS har av samme grunn gitt rettshjelp 
i svært få saker i samme periode. Det er grunn til 
å tro at innvilgelsesprosenten vil gå opp når saker 
blir behandlet i UNE med den forverrede sikker-
hetssituasjonen tatt i betraktning.

NOAS har formelt avvist mange saker, men med 
beskjed om at vi vil vurdere sakene på nytt når situ-
asjonen blir mer oversiktlig og vi får kilder som 
gjør det mulig å argumentere for beskyttelse. I 
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desember kom det nye retningslinjer fra UNHCR 
som anbefaler at ingen returneres til Irak. UNHCR 
anbefaler også at ingen henvises til internflukt. 
NOAS begynte derfor i desember å gjennomgå 
sakene som ble avvist på nytt og vil engasjere seg 
rettslig i mange av disse. 

Den Islamske Stat (IS) har kontroll over deler av 
Irak, noe som gjør situasjonen i hele landet svært 
usikker. Det er suspendert utreiseplikt til 8 av Iraks 
provinser, men personer som er henvist til intern-
flukt i Kurdistan fra disse områdene har fortsatt en 
plikt til å returnere. NOAS har to ganger anmodet 
utlendingsmyndighetene om at suspensjonen bør 
utvides til å gjelde hele Irak. Det er NOAS oppfat-
ning at ingen bør måtte returnere til Irak slik situ-
asjonen er nå (se side 12).

I IS-kontrollerte områder vil alle meningsmotstan-
dere, minoriteter og sjiamuslimer kunne være i 
fare. Sunnimuslimer som flykter kan risikere over-
grep fordi de kan mistenkes for å være tilknyttet IS. 
Selv om sikkerhetssituasjonen i de kurdiske selvsty-
reområdene er bedre enn i resten av landet, er IS 
svært nær grensen og har ved enkelte tilfeller krys-
set den. Den humanitære situasjonen med mer enn 
en million internflyktninger er også svært prekær.

Iran 
I 2014 kom det 93 asylsøkere fra Iran til Norge. 
UDI realitetsbehandlet 97 asylsaker fra Iran i 2014. 
41 saker endte med beskyttelse, 1 fikk opphold på 
humanitært grunn mens 55 fikk avslag. 

Menneskerettighetssituasjonen i Iran har ikke 
forbedret seg etter at Rouhani ble president. Tvert 
imot øker antall henrettelser. FNs spesialrapportør 
for menneskerettigheter i Iran meldte i sin rapport 
om 411 henrettelser kun i perioden januar – juni 
2014. Spesialrapportøren er også særlig bekymret 
for religiøse minoriteter, kvinner, journalister, blog-
gere og tortur av fanger og personer under forhør. 

Høsten 2013 begynte Politiets utlendingsenhet å 
returnere iranere uten gyldige reisedokumenter 
til Iran, noe som tidligere ikke har vært mulig. 
Statistikken per 1.desember 2014 viser at 73 iran-
ske asylsøkere ble tvangsreturnert til hjemlandet 
i 2014. Tvangsreturene har ført til stor uro i det 
iranske eksilmiljøet.

NOAS har i 2014 blitt kontaktet av menigheter, 
prester og støttegrupper med bekymringsmelding-
er om at de returnerte skal ha blitt arrestert ved 
ankomst til Iran. Vi har også hatt direkte kontakt 
med noen av de returnerte. Flere av de returnerte 
melder om store problemer med iranske myn-
digheter, blant annet følgende:

Ilagt ukentlig meldeplikt til politiet

Ilagt bøter

Fengsling 

Kausjon for å bli løslatt 

Under avhør blir de presset/truet for å oppgi 
informasjon om hvilke aktiviteter de bedrev i 
Norge

Overvåkning av iranske myndigheter

Tortur

En av de returnerte i 2013 ble utsatt for en liksom-
henrettelse og tortur. Han fikk asyl av UNHCR i 
Tyrkia og har senere kommet tilbake til Norge som 
overføringsflyktning. En som ble returnert tidlig i 
2014 ble ilagt ett års fengselsstraff for å reist ulovlig 
ut av Iran. Han ble betinget løslatt etter 6 måneder 
og har fortsatt en sak hengende over seg. Flere av 
de returnerte har på nytt flyktet ut av Iran. 
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En person som ble returnert 2014, skrev til NOAS 
etter at han fire måneder seinere hadde klart å flyk-
te til Tyrkia:

Iranian police released me after 3 hours wsiting. I got 
out of Airport normal. BUT as soon as i came out, some 
unknown Personal forces arrested me. they took me to 
torture house and tortured me to death. I had to stand 
upright 24/7. I was beaten anytime…

I 2014 fikk vi 85 nye og 48 gjenåpnede saker fra 
iranske asylsøkere 

til NOAS. Vi engasjerte oss i 32 saker. Sakene 
gjelder hovedsakelig konvertering, LHBT/seksuell 
legning og politisk aktivitet i Iran og Norge. De 
ulovlige, kurdiske partiene er særlig utsatt. NOAS 
representerte iranske asylsøkere i 11 nemndmøter 
med personlig fremmøte, hvor åtte fikk helt eller 
delvis medhold, mens tidligere avslag ble opprett-
holdt i tre saker. 

NOAS har vitnet i flere saker for tingretten og lag-
mannsretten om forholdene i Iran. Sakene gjelder 
konvertitter og personer tilknyttet ulovlige kurdiske 
partier. 

(Se for øvrig kap 1 om konvertitter side 22.)

Nigeria 
I løpet av 2014 var det 345 nigerianere som søkte 
om beskyttelse. Dette er en nedgang på 44 prosent 
sammenlignet med 2013 da det kom 522. Av 146 
behandlede søknader i 2014, fikk 4 innvilget bes-
kyttelse og 2 fikk opphold på humanitært grunnlag 
i første instans. Innvilgelsesprosenten i 2014 var ca. 
4 prosent, mens den i 2013 var på ca. 26 prosent.  

I 2014 mottok NOAS 28 nye saker fra nigerianere 
asylsøkere, og vi gjenåpnet 14. Vi har engasjert oss 
i 6 saker. I 4 saker har UNE opprettholdt sine neg-
ative vedtak, og vi venter på svar i 2 saker. De aller 
fleste henvendelsene til NOAS gjelder saker for 
personer som har vært ofre for menneskehandel 
eller saker der jentebarn kan stå i fare for kjønns-
lemlestelse. Utlendingsmyndighetene benytter in-
ternfluktalternativet i stor grad, og dette kjenneteg-
ner de fleste av sakene vi mottar.

Nigeria har i 2014 vært preget av konflikten mellom 
Boko Haram og myndighetene. Den radikale isla-
mistiske gruppen har gjennomført en lang rekke 

terrorhandlinger siden 2009, og ifølge IOM32 er ca. 
1 000 000 mennesker på flukt i Nigeria som følge 
av Boko Harams angrep i Nord-Nigeria.

Somalia 
837 somaliere søkte om asyl i Norge i 2014. Dette 
er en kraftig nedgang fra 2013 hvor det ble fremsatt 
1.694 søknader. UDI realitetsbehandlet 765 saker 
fra Somalia i 2014. 457 fikk status som flyktning, 35 
fikk opphold på humanitært grunnlag og 273 fikk 
avslag. Innvilgelsesandelen var på ca. 64 prosent, 
noe som er en klar nedgang sammenlignet med de 
siste årene hvor 82 prosent fikk innvilgelse i 2013 
og 88 prosent i 2012. I tillegg til de realitetsbehand-
lede sakene, ble 90 saker henvist til et annet eu-
ropeisk land etter Dublin-regelverket, 78 saker ble 
avslått med henvisning til beskyttelse i andre trygge 
tredjeland og 17 saker ble trukket eller henlagt.

Somalia har i mange år vært delt i tre deler. I nord 
finnes de selverklærte selvstendige republikkene 
Somaliland og Puntland, mens i de sentrale og 
sørlige delene finnes resten av det opprinnelige 
Somalia. Nesten alle somaliske asylsøkere oppgir 
å komme fra Sentral og Sør-Somalia, og mange fra 
Mogadishu. 

Al-Shabaab utgjør fortsatt en stor trussel i det sørlige 
Somalia. Selv om de mange steder er nedkjempet 
militært og har mistet mye av den territoriale kon-
trollen de hadde for få år siden, kan de fortsatt slå til 
hvor som helst. De har et stort antall representanter 
blant sivilbefolkningen, som skaffer og formidler 
informasjon. Ingen steder i Somalia kan derfor an-
ses å være helt trygge for angrep fra al-Shabaab.

Den humanitære situasjonen er svært alvorlig i det 
sørlige Somalia. Tørke og matmangel har skapt al-
vorlige situasjoner en rekke steder. Flere angrep på 
humanitære organisasjoner og matvareforsyninger 
har bidratt til å forverre situasjonen. Helsetilbudet i 
Somalia er blant de dårligste i verden. For en rekke 
sykdommer og tilstander er behandlingstilbudet 
ikke-eksisterende.

I det klare flertallet av saker er frykt for den yt-
terliggående religiøse gruppen blital-Shabaab en 

32  http://www.iom.int/cms/render/live/en/sites/iom/home/
news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2015/pbn-list-
ing/boko-haram-may-have-displaced-ov.html 
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sentral del av asylgrunnlaget. Mange oppgir at de 
har blitt utsatt for tvangsrekruttering eller forsøk på 
tvangsrekruttering fra al-Shabaab, eller de frykter 
tvangsrekruttering. Brudd på al-Shabaabs påbud 
og regler, eller påstått støtte til den somaliske over-
gangsregjeringen eller internasjonale styrker er 
vanlige anførsler.

NOAS besøkte Somaliland, Puntland og Kenya i 
november/desember 2013. En rapport fra reisen 
ble lansert 10. april 2014. (Se side 21.) 

NOAS har fått 97 nye saker fra Somalia i 2014, 
noe som er omtrent på nivå med 2013 (104) og vi 
reåpnet 12 saker. Vi har engasjert oss i 12 saker fra 
Somalia, hvorav to er Dublin-saker. I Dublin-sakene 
har vi fått medhold i begge saker, men i realitetsbe-
handlede saker har vi fått avslag på de seks sakene 
hvor det foreløpig foreligger svar. I tillegg har vi 
i 2014 fått avslag på to saker hvor vi skrev om-
gjøringsbegjæring i 2013. 

Sudan 
I 2014 var det 806 personer fra Sudan som søkte 
asyl i Norge. Dette er en økning i forhold til an-
tallet i 2013 da det kom 598. Innvilgelsesprosenten 
i 2014 var ca. 70 prosent, mens den i 2013 var på 
ca. 74 prosent av behandlede saker.

I 2014 mottok NOAS 42 nye saker fra Sudan, og vi 
gjenåpnet 5.  Dette er flere saker enn i 2013 hvor vi 
totalt mottok 27 henvendelser. Vi har gitt bistand i 2 
saker hvor vi har skrevet omgjøringsbegjæring. I én 
sak har UNE opprettholdt sitt vedtak, og vi venter 
fortsatt på svar i én sak. 

Flere eldre saker kom inn med nye opplysninger 
i 2014, og det er mange som anfører sur-place ak-
tivitet. Det sudanske eksilmiljøet blir overvåket av 
sudanske myndigheter, og opposisjonell virksom-
het blir slått hardt ned på av det sudanske regimet. 
Personer som er tilknyttet eller som mistenkes for 
å ha tilknytning til opprørsgrupper er særlig utsatt. 
Ifølge Amnesty International og Human Rights 
Watch er vilkårlige arrestasjoner av medlemmer av 
opposisjonspartier uten lov og dom utbredt. Mis-
handling og tortur under fengsling likeså.

Syria
I 2014 kom det i alt 1999 asylsøkere fra Syria. Det 
var den nest største gruppen asylsøkere til Norge. 

Asylanførsler gjelder sikkerhetssituasjonen, inn-
kallelse til militærtjeneste, press på å delta i opprør 
og deltagelse ved demonstrasjonene da opprøret 
startet.

Av 1438 vedtak fra UDI fikk 575 beskyttelse etter 
ul. § 28(1)(a), 669 beskyttelse etter ul. § 28(1)(b) 
på grunn av sikkerhetssituasjonen, mens 16 fikk 
avslag. 128 personer var omfattet av Dublin-forord-
ningen. Det er for tiden suspendert utreiseplikt til 
hele Syria, og ingen asylsøkere vil få avslag hvis 
vedtaket innebærer at de må returnere til Syria. 
En forklaring på avslagene kan blant annet være at 
UDI ikke legger til grunn at asylsøkeren kommer 
fra Syria.

NOAS mottok 25 nye og 3 gjenåpnede saker i 2014. 
Sakene gjelder blant annet ID-problematikk og 
spørsmålet om personen er fra Syria samt Dub-
lin-saker 

I en del saker er personen straffet for ulovlig inn-
reise. Dette er oppfølging av arbeidet med intern-
eringsrapporten (se side 14 og 24) og gjelder ikke 
rettshjelp i selve asylsaken. 

Vi har gitt bistand i 14 saker/problemstillinger. 
Flere involveringer gjelder samme person. I 3 sa-
ker har vi skrevet uttalelse til forhåndsvarsel om 
utvisning, i 4 saker har vi skrevet klage på bøter og 
i én sak har vi skrevet klage til sivilombudsman-
nen. Vi har også sendt begjæring om gjenåpning til 
gjenopptakelseskommisjonen i 2 saker som gjelder 
straff for ulovlig innreise.

Ingen vil i dag bli returnert til Syria siden utreise-
plikten for syrere er suspendert. Det er ingen utsik-
ter til bedring i situasjonen, og syriske asylsøkere 
som kommer til Norge får i dag beskyttelse så lenge 
det legges til grunn at de faktisk kommer fra Syria.

(Les mer om situasjonen i Syria side 18.)

«Statsløse»/Palestina
I 2014 kom det i alt 800 statsløse asylsøkere. Kate-
gorien statsløs dekker flere grupper. Den største er 
statsløse palestinere fra de palestinske områdene 
og statsløse palestinere fra Syria. Andre grupper 
statsløse kommer fra Myanmar/Bangladesh.

Av 562 UDI-vedtak i 2014 fikk 145 beskyttelse etter 
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ul. § 28(1)(a), 260 beskyttelse etter ul. § 28(1)(b).  51 
fikk avslag, mens 85 var omfattet av Dublin-forord-
ningen.

NOAS mottok totalt 30 nye og 18 gjenåpnede saker 
i 2014. Vi engasjerte oss i 4 saker; to lengeværende 
barn saker, en Dublin-sak og en sak om ureturner-
barhet. Som følge av den uoversiktlige situasjonen 
etter den siste Gaza-konflikten har NOAS avventet 
å engasjere seg rettslig i mange saker hvor det vur-
deres retur til Gaza. Høsten 2014 var utreiseplikten 
til Gaza.suspendert.

(Se mer om Gaza side 13.)

Tsjetsjenia/Ingusjetia (Russland) 
227 russiske borgere har søkt om beskyttelse i Norge 
i 2014. Av disse er 4 registrert som enslig min-
dreårig. Til sammenlikning var det totalt 376 rus-
siske borgere som søkte om beskyttelse i 2013. De 
tilgjengelige tallene dekker hele Russland og skill-
er ikke mellom de ulike delene av landet. De aller 
fleste asylsøkere kommer dog fra Nord- Kaukasus. 
Av de sakene UDI behandlet i 2014 ble 8 person 
innvilget beskyttelse og 7 personer fikk opphold på 
humanitært grunnlag. 128 personer fikk avslag og 
88 personer ble henvist til andre Dublin-land. Vi har 
ikke tall på hvor mange vedtak som ble omgjort i 
klageomgangen, men ser ut i fra UNEs praksisbase 
at UNE har omgjort enkelte vedtak.  

NOAS har mottatt 29 nye saker i løpet av 2014 hvor 
flesteparten kommer fra Nord-Kaukasus. Vi har en-
gasjert oss i 5 saker. I 2 saker har UNE opprettholdt 
sine negative vedtak, og vi venter fortsatt på svar i 2 
saker. I én sak har UNE omgjort vedtaket til gunst 
for klager.

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Nord- 
Kaukasus er bekymringsfull. Ifølge landinforma-
sjonen synes det i dag å være mer urolig i Dagestan 
enn i Tsjetsjenia. Det er fortsatt konfrontasjoner 
mellom myndigheter og opprørere. Myndighetene 
bevilger seg stor handlefrihet i kampen mot opp-
rørerne. De forfølger også de som mistenkes for å 
gi støtte til opprørere. 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 lett 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.  
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Formål og innhold

NOAS har siden 2003 drevet et informasjons- og 
veiledningsprogram for nyankomne asylsøkere, på 
oppdrag fra UDI. Programmet lyses jevnlig ut på 
anbud, og gjeldende avtale utløper 31. mars 2015, 
med opsjon på forlengelse ut mars 2017. Program-
met har i 2014 hatt mellom åtte og ni faste årsverk. 
I april 2014 ble det opprettet en stilling som fagut-
vikler med hovedansvar for kompetanseheving og 
faglig utvikling i programmet.

Det er 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 om hvilke kriterier som er 
grunnlaget for å få beskyttelse. De skal også forbe-
redes på asylintervjuet med UDI og få veiledning 
om hvordan de best mulig skal kunne presentere 
sin sak. 

Asylsøkerne blir informert om saksgangen i asyl-
saker og de forskjellige prosedyrene i saksbehan-
dlingen. De blir informert om rettigheter og plikter 
som asylsøkere, gjennomføringen av asylintervjuet, 
vedtak, klageadgang og plikten til å returnere til 
hjemlandet ved et eventuelt avslag. Informasjonen 
er differensiert og tilpasset ulike grupper som med-
følgende barn og enslige mindreårige asylsøkere. 
Den formidles gjennom fremvisning av en infor-
masjonsfilm med påfølgende veiledningssamtale i 
grupper og tilbud om individuell samtale.  Søkerne 
får også med seg brosjyre med samme innhold, til-
passet søkere i normal prosedyre, Dublinprosedyre 
og enslige mindreårige. Brosjyrene er produsert 
i en rekke språk, slik at de fleste asylsøkerne får 
denne informasjonen på et språk de forstår godt. 
Språkkyndige medarbeidere i NOAS gjennomførte 
75 prosent av veiledningssamtalene på søkerens 
eget språk. De resterende samtalene ble gjennom-
ført ved bruk av tolk. 

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 min-
dreårige asylsøkere er i en egen prosedyre og har 
et særskilt behov for informasjon. Informasjonen 
tilrettelegges ut fra søkerens modenhet. Vår erfa-
ring er at kombinasjon av film og skriftlig infor-
masjon sammen med individuell samtale funger-
er godt også for denne gruppen. Den individuelle 
samtalen er klart den viktigste delen av NOAS’ 
veiledning. Det er ulike forhold i asylprosedyren 
som det er spesielt viktig å forklare på en pedago-
gisk god måte. Gjennomføring av samtaler med 
mindreårige asylsøkere krever noe lengre tid enn 
samtaler med voksne. NOAS har i 2014 jobbet 
med samtalemalen for enslige mindreårige Det er 
viktig å ha rutiner som gjør oss trygge på at infor-
masjonen som gis blir forstått av barna. NOAS har 
hatt kontakt med og deltatt på samlinger i regi av 
vergeforeningen. 

Høsten 2013 startet UDI og Helsedirektoratet et 
pre-pilotprosjekt på Refstad transittmottak for 
identifisering av sårbare søkere. Prosjektets over-
ordnede mål var å utvikle en mekanisme som 
sikrer en mest mulig systematisk identifisering av 
sårbare asylsøkere med behov for særskilt oppføl-
ging. Identifiseringen vil være en forutsetning for 
rask kartlegging og tilrettelegging av videre behan-
dling og oppfølging. Pilotprosjektet ble avsluttet i 
mai 2014 og NOAS har deltatt i referansegruppe 
for prosjektet.

Det er enighet mellom UDI og NOAS om at Infor-
masjonsprogrammet skal involveres i identifiser-
ing og varsling om sårbare søkere, som trenger 
videre oppfølging og tilrettelegging for intervju. 
Informasjonsprogrammet har i 2014 hatt møter 
med UDI om rutiner for hvordan NOAS kan varsle 
UDI om sårbare søkere som trenger oppfølging, 
med samtykke fra søkerne det blir varslet om. 

Informasjonsprogrammet 
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Fagutvikling 

Fra 1. april 2014 har NOAS hatt en stilling i pros-
jekt for faglig utvikling i Informasjonsprogram-
met. Fagutvikler har iverksatt tiltak for å styrke 
intern opplæring og bedre utnyttelse av NOAS 
juridiske kompetanse i informasjonsarbeidet. Det 
har blitt etablert rutiner for løpende oppdatering 
av informasjon i henhold til gjeldende regelverk og 
praksis og oppdatering av informasjonsmateriale. 
NOAS har også fremmet forslag overfor norske 
myndigheter og vært pådriver for arbeidet med å 
styrke informasjon og veiledning av sårbare grup-
per spesielt. Dette arbeidet videreføres i 2015.

Ny tolkeavtale 

NOAS Informasjons- og veiledningsprogram har 
hatt en avtale om levering av tolketjenester med 
AFA-tolk som gikk ut i 2014. NOAS lyste ut anbud 
på tolketjenester våren 2014. Hovedkrav i anbudet 
var at leverandør kan sikre god kvalitet på tolkene 
og fortrinnsvis tolker med formell utdanning. In-
formasjonsprogrammet bruker telefontolker og 
bestiller som oftest tolk på kort varsel. Hero tolk 
leverte det beste tilbudet og etter intervjurunder 
inngikk NOAS kontrakt med Hero tolk som hov-
edleverandør av tolketjenester. NOAS har i samar-
beid med Hero tolk utviklet og avholdt kurs for 
tolker som skal jobbe for NOAS. 

Ekstern evaluering 

På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) ut-
førte Oxford Research i perioden juni-oktober 2014 
en evaluering av Informasjons- og veiledningspro-
grammet for nyankomne asylsøkere. 

Oxford Research oppsummerte målene med eval-
ueringen i følgende punkter:

Gjennom evalueringen ønsker UDI å un-
dersøke om og eventuelt hvordan målene med 
veiledningen er nådd.

UDI ønsker anbefalinger for å utvikle og forbe-
dre informasjonsarbeidet, både med tanke på 
innhold, ansvar og gjennomføring.

Videre ønsker UDI anbefalinger til hvordan 
veiledningen i ankomstfasen bør gjennomføres 
i fremtiden.

Oxford Research gjennomførte to besøk til Refstad 
transittmottak i forbindelse med evalueringen. 
Under det første besøket intervjuet de program-
mets rådgivere og avdelingsleder. Under det an-
dre besøket observerte de samtaler med søkerne 
og gjennomførte intervjuer med asylsøkere. 
Rapporten ble offentliggjort 24. november 2014. 
Hovedkonklusjonen er at programmet på et grunn-
leggende plan fungerer i henhold til målsettin-
gen, at programmet informerer asylsøkerne godt 
om asylprosess og saksgang, og viktigheten av å 
være sannferdig. Evalueringen indikerer også at 
kvaliteten på programmet har blitt bedre i løpet av 
årene det har vært i drift og at NOAS språkmektige 
veiledere skaper tillit. 

Svakheter som avdekkes i rapporten viser at pro-
grammet informerer på et overordnet plan, men 
at søkerne ikke i stor nok grad sitter igjen med en 
detaljert forståelse av hva som er kriteriene for å få 
beskyttelse, hvilken rolle de ulike aktørene har og 
hva dette innebærer for den enkelte søker. Dette 
er funn NOAS tar svært alvorlig og informasjons-
programmet ser på tiltak som kan gjennomføres 
innenfor dagens rammer for å sikre at søkerne fak-
tisk forstår informasjonen som gis. 

Tiltak som er foreslått i evalueringen er blant annet 
å redusere omfanget av informasjon som gis på et 
tidlig tidspunkt. I dag er det forventet at søkerne 
skal ta til seg svært mye informasjon fra ulike ak-
tører kort tid etter ankomst til Norge. NOAS har 
tidligere påpekt at informasjonsmengden er for 
stor og kommer på et for tidlig tidspunkt. Infor-
masjon og veiledning i ankomstfasen bør spisses 
mot situasjonen under asylintervjuet. Dette er 
viktig for å sikre at asylsøkerne best mulig skal 
forstå det vesentligste av kriterier og eget ansvar 
for saksopplysning under intervjuet. Påpekninger 
fra NOAS som er i tråd med anbefalingene fra Ox-
ford Research. Større endringer i programmet må 
skje i form av endrede kravspesifikasjoner fra UDI 
og Justisdepartementet. NOAS avventer videre 
oppfølging av funnene i evalueringsrapporten fra 
oppdragsgiver. 
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Evalueringsrapporten foreslår fire ulike modeller 
for videre organisering av programmet.  To av mod-
ellene foreslår en uavhengig organisasjon med økt 
juridisk kompetanse som aktør, en modell foreslår 
uavhengig organisasjon og advokater som aktør, 
mens den siste modellen foreslår en offentlig my-
ndighet (UDI) som aktør. Det er opp til myndighe-
tene å avgjøre videre organisering. Det fremkom-
mer av evalueringen at det oppfattes som en klar 
styrke at informasjonen gis av en uavhengig aktør. 

NOAS sendte sine første kommentarer og innspill 
til evalueringen til UDI og Justisdepartementet i 
desember 2014. Justisdepartementet hadde ved 
utgangen av 2014 ikke konkludert hvordan de vil 
følge opp funnene i evalueringsrapporten.

Ankomstutvikling gjennom 
året 
I løpet av 2014 har Informasjonsprogrammet inn-
kalt 10 153 søkere til veiledning og informasjon. 
Dette gjelder alle søkere over 7 år på Refstad og 
mindreårige søkere på Mysebu. Oppmøte til veiled-
ning hos NOAS var på 93 prosent, hvilket tilsva-
rer 9453 søkere. 77 prosent av informasjonen og 
veiledningssamtalene ble gjennomført uten tolk på 
søkers morsmål eller et språk søker forstår godt. 

På Mysebu har NOAS’ Informasjonsprogram inn-
kalt 967 enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til 
veiledning og informasjon. Det ble gjennomført 
899 samtaler, hvorav 50 % ble gjennomført uten 
tolk. Persisk, arabisk og somali er språkgruppene 
med høyest prosent av samtaler gjennomført uten 
tolk.

Mai var måneden med de høyeste ankomstene med 
1194 søkere. Ankomstene var forholdsvis høye frem 
til september med 1136 søkere og en liten nedgang 
i oktober til 959. 
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For å kunne gi informasjon og veiledning til alle 
asylsøkerne før de ble flyttet videre innførte NOAS 
midlertidig helgejobbing på Informasjonspro-
grammet i perioden mai til oktober. 

Til og med juni 2014 representerte eritreere den 
største gruppen asylsøkere. Etter juni var søkere 
fra Syria den største gruppen. Sammenlagt i 2014 
utgjør søkere fra Eritrea den største nasjonaliteten 
med 2783 søkere, etterfulgt av 1889 søkere fra Syr-
ia, 775 søkere fra Sudan og 732 søkere fra Somalia. 

Ankomstene av enslige mindreårige asylsøkere 
(EMA) har stort sett fulgt samme utvikling som for 
voksne søkere. Det var en topp i mai med 151 EMA. 
Blant EMA har søkere fra Eritrea, Afghanistan og 
Somalia vært de største gruppene. 

Refstad 

Refstad mottak fikk i september 2014 ny drifts-
operatør da Hero overtok for Norsk Folkehjelp. 
NOAS har deltatt på samarbeidsmøter med Refstad 
mottak og hatt god dialog med de ulike driftsoper-
atørene.

Det ble satt opp gjerder rundt Refstad transittmot-
tak tidlig i 2014, og inngangene til mottaket ble ut-
styrt med porter som kun registrerte ansatte eller 
beboere kan åpne. Dette tiltaket ble iverksatt for 
å hindre at uønskede personer skal ta seg inn og 
oppholde seg på transittmottaket. Problemer med 
at mottaket ble brukt som base for kriminell virk-
somhet i 2013 var årsaken til disse tiltakene. Det ser 
ut til at tiltakene har fungert godt etter hensikten.

Mysebu

NOAS har hadde i 2014 et møte med ledelsen på 
Mysebu, som drives av LINK. NOAS` rådgivere 
kommuniserer daglig med logistikkansvarlig på 
Mysebu for å koordinere innkallinger til infor-
masjons- og veiledningssamtaler med enslige 
mindreårige asylsøkere. Samarbeidet med Mysebu 
fungerer godt.

48-timers prosedyre 

I 2004 ble det innført en såkalt 48-timersprosedyre, 
som skulle gjelde for asylsøkere fra land der det an-
tas som åpenbart at søkeren ikke har beskyttelsesbe-
hov. Søknaden skal avgjøres av UDI innen 48 tim-
er. Asylsøkerne får informasjon i UDIs lokaler på 
Hammersborg torg eller på Refstad transittmottak 
før avreise til UDIs lokaler i Oslo. Informasjonspro-
grammet er organisert i ukentlig turnus hvor en 
medarbeider hver uke har ansvar for informasjon til 
søkerne i denne gruppen. Informasjonen består av 
en presentasjon av 48-timersprosedyren, informas-
jon om asylintervjuet og om konsekvensene av et 
avslag. En asylsøker som kommer inn under denne 
prosedyren blir ansett som åpenbart grunnløs og 
vil mest sannsynlig få avslag. Etter regelverket in-
nebærer dette at søkeren også vil bli utvist med in-
nreiseforbud til Norge og hele Schengen-området 
i minst ett år. NOAS vektlegger derfor muligheten 
for å trekke asylsøknaden i veiledningen til søkerne 
under 48-timersprosedyren.

I juli 2013 ble Politiets utlendingsenhet (PU), 
UDI og NOAS enige om et pilotprosjekt hvor in-
formasjon og veiledning fra NOAS til personer i 
48-timersprosedyre fra Balkan ble gitt før regis-
trering hos PU. Målet med prosjektet var å sikre 
at søkerne forstår konsekvenser av å fremme en 
søknad som kan innebære et utvisningsvedtak. 
Søkerne får mulighet til å trekke søknaden om asyl 
for å unngå et utvisningsvedtak. Pilotprosjektet ble 
avviklet våren 2014 da de fleste søkerne fortsatt 
ønsket å fremme en søknad om asyl, til tross for 
informasjon om den lave innvilgelsesprosenten og 
konsekvensene.

NOAS har bedt UDI om å utarbeide oppdaterte 
brosjyrer om 48 timers-prosedyre på flere språk. 
Dagens materiell har ikke blitt oppdatert siden 
2008.
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Bliklokere 

I anledning NOAS’ 30-årsjubileum 20. mai, lan-
serte vi kampanjen og nettsiden Bliklokere. Bli-
klokere.no er et verktøy som gjør det lettere for 
folk flest å motsi alle usannheter om asylsøkere 
på nettet. Det spres mye hat og usannheter om 
asylsøkere og flyktninger, spesielt i nettmedienes 
kommentarfelt og i sosiale medier. I noen tilfeller 
også på redaksjonell plass. Målet med kampanjen 
var å få en mer nyansert og klokere debatt.

Vi lanserte bliklokere.no med en kampanje-
video som viser hvor stygge kommentarene om 
asylsøkere på nett kan være. Vi oppfordret folk til 
å tagge (kommentere) usannheter om asylsøkere i 
de største avisenes nettdebatter med #bliklokere. 
Da blir saken og kommentaren postet på nettsiden 
bliklokere.no, sammen med et svar fra NOAS. 

Kampanjen har fått mye positiv oppmerksomhet 
og skryt fra enkeltpersoner og andre organisa-
sjoner. Siden lansering har over 5000 mennesker 
logget inn på bliklokere.no. Det var særlig mange 
som logget inn den første uken, 20.-28. mai. Face-
booksiden til NOAS fikk 10 prosent flere likerklikk 
i denne perioden.

Dessverre har færre personer enn forventet blitt 
brukere av #bliklokere-taggen i nettdebatter. Det er 
noen trofaste brukere, men vi har også måttet tagge 
flere innlegg selv. Vi tror dette dreier seg om at det 
er krevende å ta del i nettdebatter.

Hjemmeside og facebook

I 2014 har vi fortsatt arbeidet med hjemmesiden 
www.noas.org. Vi har:

Forenklet og forbedret strukturen på nettsidene

Laget en mer hensiktsmessig førsteside

Lagt ut mye ny informasjon, særlig i forbind-
else med rettshjelpsdugnaden for lengeværen-
de barn

Laget hjemmesider på somali og kurdisk

Fortsatt utviklingen av et bildearkiv til netts-
iden

I perioden har vi publisert mange saker på hjemme-
siden hver uke og vi har hatt flere besøkende enn 
før. Vi hadde 151 012 besøk i perioden, hvorav 76 
343 unike besøkende. Dette er en økning på over 15 
% sammenlignet med 2013. Klart flest besøkende 
er fra Norge, men vi har hatt besøkende fra alle 
kontinenter og til sammen 161 land. 

På statistikken over besøkende, ser vi at enkelte 
hendelser/nettsaker genererer mye mer aktivitet 
enn andre. 2014 har særlig vært preget av debat-
ten om de lengeværende barna, og lansering av 
asylavtalen mellom de borgerlige partiene, pub-
lisering av statsbudsjettet, ikrafttredelse av en-
gangsløsningen og forskriften for lengeværende 
barn gir klare økninger i besøk. I tillegg har vi hatt 
svært mange besøkende til enkelte nettsaker, for 
eksempel da den lengst lengeværende familien fikk 
opphold og da vi publiserte et brev fra ei jente som 
ble tvangsreturnert til Iran med familien. Retts-
hjelpsdugnaden for lengeværende barn har også 
generert en jevn strøm besøkende. Andre enkelt-
saker som har generert flere enn 1000 besøkende 
er nyheten om at Høyesterett avgjorde at Norge 
har brutt Flyktningkonvensjonens artikkel 31 og 
at ny statssekretær i Justisdepartementet, Jøran 

Informasjons- og påvirkningsarbeid
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Kallmyr, begynte sin karriere med desinformasjon 
om asylsøkere.

På facebook har vi stort sett publisert de samme tin-
gene som på hjemmesiden og også her har vi hatt 
mer aktivitet enn før. Vi har fått 1280 nye likerklikk 
i perioden. Cirka 300 av disse fikk vi i den første 
uken etter lansering av kampanjen Bliklokere 20. 
mai. Vi har ikke prioritert å være særlig aktive på 
twitter eller andre sosiale medier i perioden.

NOAS’ fagdag om statsløshet

NOAS arrangerte 9. oktober 2014 et fagseminar 
med tema statsløshet. Norge har undertegnet kon-
vensjonen om statsløses stilling av 1954, men det 
er lite kunnskap om statsløshet generelt i Norge. 
Seminaret ble ledet av Gábor Guylai fra Helsing-
forskomiteen i Ungarn. Han har arbeidet mye med 
denne problematikken og er en sentral person i Eu-
ropeisk Nettverk for Statsløshet (ENS). Deltakelsen 
var god, og NOAS har fulgt opp med å bli medlem 
av ENS. Det planlegges videre arbeid med dette 
temaet i 2015.

Asyl i Grunnloven 

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Inge 
Lønning, ledet et utvalg som i januar 2012 fores-
lo å styrke Grunnloven med et eget kapittel om 
menneskerettighetene. Stortinget behandlet rap-
port fra Menneskerettighetsutvalget og forslag om 
menne skerettigheter i Grunnloven første gang i 
mars 2013. Hverken utvalgets anbefalinger eller 
komiteinnstillingen tok opp retten til å søke asyl. 
Endringer i Grunnloven krever to tredjedels flertall 
og vedtak i to påfølgende stortingsperioder.

NOAS tok opp behovet for å få retten til asyl inn 
i Grunnloven i Rådet for Nasjonal Institusjon for 
menneskerettigheter (NI-rådet). Ulike forslag til 
ordlyd på dette området ble spilt inn til kontroll- og 
konstitusjonskomiteens arbeid med grunnlovsen-
dringer vinteren 2014. 

Et mindretall av Høyre, Frp og Sp blokkerte mot 
grunnlovsfesting av retten til å søke asyl. I inn-
stillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen 
videreformidlet FrP å gjenta Lønning-utvalgets 

klart misvisende omtale av situasjonen for verdens 
flyktninger:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at 
for utvalget var det et tankekors at bare et fåtall av verdens 
flyktninger i dag er reelle asylsøkere. Mange av dagens 
asylsøkere er ikke på flukt fra forfølgelse, men fra van-
skelige levekår. I tillegg har såkalte «klimaflyktninger» 
pr. i dag ikke status som reelle asylsøkere.»

NOAS så det som sterkt urovekkende at represen-
tanter for landets lovgivere holdt fast ved feilaktig 
informasjon, til tross for tilgjengelig informasjon 
om faktiske forhold. Når politisk debatt om ret-
tighetsfesting i Grunnloven bygger på misvisende 
informasjon, kan resultatet i verste fall bli svekket 
rettsikkerhet for asylsøkere og flyktninger.

Flertallet i komiteen, som støtter grunnlovsfesting 
av retten til å søke asyl, utgjorde ikke det nødven-
dige to tredels flertall.

Flertallet; Ap, SV, Venstre og KrF understreker på 
sin side at Lønning-utvalgets beskrivelse av verdens 
flyktninger er «noe misvisende» og «uheldig»:

«Flertallet vil understreke at utvalgets beskrivelse av 
verdens flyktninger er noe misvisende, og mener det 
er uheldig at slike uttalelser blir stående uimotsagt. 
Flertallet vil understreke at omtrent 65 prosent av dem 
som søker asyl i Norge i dag, får oppholdstillatelse, og at 
over 90 prosent av disse anses å ha et beskyttelsesbehov. 
Flertallet kan ikke se at det faktum at flyktningbegrepet 
i Flyktningkonvensjonen i dag ikke omfatter klimafly-
ktninger, skulle være et argument mot å grunnlovfeste 
retten til å søke asyl.

Å grunnlovfeste retten til å søke asyl vil ikke endre dagens 
rettstilstand. Men flertallet mener at en grunnlovfesting 
av retten til å søke asyl vil gi denne rettigheten et sterkere 
vern. Under komiteens høring om menneskerettigheter i 
Grunnloven 28. februar 2014 påpekte flere av høringsin-
stansene at retten til å søke asyl er under politisk press. 
Advokatforeningen, Nasjonal institusjon for mennes-
kerettigheter, NOAS og Amnesty International er blant 
høringsinstansene som tar til orde for å grunnlovfeste 
retten til å søke asyl. Amnesty International påpeker at 
«retten til å søke asyl er en av de menneskerettighetene 
som i dag utfordres på det sterkeste.» Ved å grunnlovfeste 
retten til å søke asyl vil denne rettigheten være bedre bes-
kyttet mot skiftende politiske strømninger.»

Politisk påvirkningsarbeid 

NOAS har i 2014 hatt kontakt med alle partier 
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på Stortinget om behovet for gratis rettshjelp 
til asylsøkere og andre spørsmål som gjelder 
asylsøkeres rettssikkerhet. NOAS har hatt møter 
med stortingsrepresentanter fra alle partier og tatt 
opp aktuelle asylpolitiske saker. Vi har løpende 
oversendt relevant informasjon. 

NOAS har tatt opp konsekvenser av regjeringens 
prioritering av retursaker og politisk press på 
økning i antall tvangsreturer. Sammen med en 
rekke andre organisasjoner har NOAS tatt opp be-
hovet for økt norsk bistand til flyktningene i Syrias 
nærområder og at Norge må øke antallet kvoteflykt-
ninger fra Syria. 

I 2014 har vi særlig prioritert kontakt med KrF og 
Venstre, på grunn av disse partienes formaliserte 
samarbeid med regjeringen. Vi har også hatt tett 
kontakt med SV, som er særlig opptatt av asylfeltet. 
NOAS har forsynt partiene med argumentasjon og 
eksempler og jobbet for at asyl skal bli et sentralt 
tema i mellompartienes forhandlinger med regjeri-
ngen om budsjettspørsmål og regelverk og for at 
temaet tas opp i Stortinget. Høsten 2014 har len-
geværende barn og behovet for rettshjelpsmidler 
vært de viktigste temaene i kontakten med «asylop-
posisjonen». For mer info, se side 8 om asylavtalen 
mellom regjeringen og KrF og Venstre og side 9 
om rettshjelpsdugnaden for lengeværende barn.

Kontakt med forvaltningen

NOAS har halvårlige kontaktmøter med ledelsen 
i Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og 
Politiets utlendingsenhet hvor vi tar opp aktuelle 
problemstillinger. 

NOAS har hatt flere møter med byråkrater i Jus-
tisdepartementet om temaer som er under arbeid 
i forvaltningen. Vi har kommet med innspill til 
hvordan klagesaksbehandlingen bør reformeres 
for å styrke rettssikkerheten. Vi har også hatt møte 
med ansatte i sivilavdelingen og argumentert for 
at asyl bør være et tema i arbeidet med en ny retts-
hjelpsordning.

Høsten 2014 sendte NOAS brev til Utlendings-
nemnda og Politiets utlendingsenhet med kritikk 
av deres håndtering av saker som gjelder len-
geværende barn. NOAS reagerte blant annet på 

at det ikke gjøres oppdaterte vurderinger av barns 
tilknytning før familier med lang oppholdstid 
sendes ut av landet. NOAS stilte spørsmål ved om 
Utlendingsnemnda oppfyller sin informasjons- og 
veiledningsplikt og om barns rett til å bli hørt blir 
ivaretatt. Vi kom også med kritikk av måten flere av 
tvangsreturene av barnefamilier har foregått på og 
etterlyste nærmere informasjon om hvordan politi-
et ivaretar barn i en tvangsretursituasjon.  

I desember sendte NOAS brev33 til Utlendings-
nemnda (UNE) og påpekte at de i en del tilfeller 
legger mer vekt på  innvandringsregulerende 
hensyn enn det Stortingsmeldingen om «Barn på 
flukt» legger opp til. NOAS påpekte sprik i UNEs 
praksis på dette punktet. NOAS uttalte også at UNE 
i en del tilfeller tolker begrepet «aktiv motarbeid-
ing» urimelig vidt, med den konsekvens at innvan-
dringsregulerende hensyn tillegges for stor vekt på 
bekostning av hensynet til barnets beste.

Arrangering og deltakelse på 
kurs, konferanser og seminarer
Seminar og asylsøkeres rettssikkerhet
Sammen med ni andre organisasjoner arrangerte 
NOAS 10.juni 2014 et dagsseminar om asylsøkeres 
rettsikkerhet. Temaene som ble berørt var: Asylpro-
sesser, torturskader, troverdighet, oppfølging etter 
retur, rettssikkerhet for lengeværende barn med 
fokus på midlertidig opphold og aldersundersøkels-
er samt barnets beste vs. innvandringsregulerende 
hensyn. 

NOAS holdt innledning om returnerte som har 
blitt utsatt for forfølgelse og ba om at det etableres 
en oppfølgingsplikt i situasjoner hvor norske myn-
digheter mottar informasjon om at en asylsøker 
kan ha blitt utsatt for forfølgelse ved retur til hjem-
landet. Dette må omfatte en plikt til å utrede saken 
og til å bistå den returnerte.

Seminaret ble avsluttet med en paneldebatt hvor 
politikere fra Høyre, FrP, Venstre, KrF og SV deltok.  

33  http://www.noas.no/wp-content/uploads/2014/12/
Brev-fra-NOAS-om-innvandringsregulerende-hen-
syn-28.11.2014.pdf
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Seminar om omgjøringsbegjæringer

Den 26.10.14 arrangerte NOAS sammen med 
Antirasistisk Senter (ARS) seminar om å skrive 
anmodninger om omgjøring i asylsaker. Vi tok for 
oss temaer som innhold i anmodningen, når er det 
riktig å skrive og ikke minst når det ikke er riktig å 
skrive samt vurderinger som utlendingsforvaltnin-
gen gjør i disse sakene. Seminaret var godt besøkt 
med nærmere 60 deltagere som alle arbeidet med 
asylrett fra forskjellige innfallsvinkler og fagmiljøer.

European Migration Network-konfer-
anse og besøk i Finland

NOAS deltok 5. juni 2014 i et nasjonalt seminar i 
Finland for Europeisk Migrasjonsnettverk (Europe-
an Migration Network, EMN). Arrangøren var den 
finske avdelingen av EMN, og seminaret omhan-
dlet verdig retur av asylsøkere og alternativene for 
fengsling – begge temaer som NOAS har arbeidet 
med i 2014 og vil arbeide videre med i 2015. I til-
legg hadde NOAS et møte med Finnish Refugee 
Advice Centre, som blant annet gir rettshjelp til 
asylsøkere i Finland.

Finland har ett interneringssenter i Metsälä i Hel-
sinki. Senteret har 40 plasser. I tillegg interneres 
asylsøkere i fengsel og i politivaretekt ved grense-
overganger i inntil 96 timer. Dersom det ikke er le-
dige plasser i Metsälä, vil asylsøkere og utlendinger 
uten lovlig opphold bli internert i lokale fengsel.

Finsk utlendingslov fra 2011 åpner for internering 
av asylsøkere med uklar reiserute eller ID. I tillegg 
interneres asylsøkere med endelig avslag i forbin-
delse med tvangsutsendelse fra Finland. En utlen-
ding kan maksimalt interneres i seks måneder. I 
særlige tilfeller kan interneringstid forlenges til 18 
måneder. Dersom tvangsretur ikke lar seg gjen-
nomføre innen tre måneder, vil en rettskjennelse 
fra første instans kunne gi løslatelse.  

Andre seminarer NOAS har deltatt på:
Den 19.03.14 deltok NOAS på debattmøte i Stavan-
ger om situasjonen i Etiopia Vi påpekte spesielt 
den vanskelige menneskerettighetssituasjonen og 
risikoen ved retur for politiske aktivister til Etiopia.  

Den 27-28.03.14 deltok NOAS på en workshop i 
Brussel om alternativer til fengsling, arrangert av 

International Detention Coalition.

Den 19-20.04.14 deltok NOAS på NOCRE-møtet og 
på en asylkonferanse i Estland.

Den 13.05.14 holdt NOAS kurs for ansatte i Florø 
kommune om asylprosessen.

NOAS deltok den 30.09.14 på debatt om id-tvil i 
utlendingssaker sammen med representanter fra 
UDI, Krf og FrP. Debatten var arrangert av Juss-
Buss.

NOAS holdt foredrag for ankomstenheten i UDI 
ved deres enhetsseminar 6. 10. 2014. 

Den 17.10.14 deltok NOAS i paneldebatt på politiets 
faglige forum.

Den 24.10.14 deltok NOAS på International Gay 
and Lesbian Association, ILGAs verdenskonfer-
anse i Mexico. Tema var situasjonen for asylsøkere 
som påberoper seg forfølgelse på grunn av sin sek-
suelle legning (LHBTI). NOAS bidro med innled-
ning og deltakelse i  to debattpanel med temaene 
retten til asyl og situasjonen for LHBTI-flyktninger 
og immigranter i et nytt land.  

Den 29-30.10.14 deltok NOAS på konferanse om 
EU-rett i Trier.

NOAS deltok med innlegg og debatt på seminaret 
«Løsninger for en verden på flukt» ved Globaliser-
ingskonferansen 30.10.2014.-02.11.2014, 

Den 24.11.14 hadde NOAS et seminar med 
asylseksjonen A-3 i UNE, hvor vi informerte om 
arbeidet i NOAS og vurderingene NOAS gjør i sitt 
rettshjelpsarbeid.  Den 12.12.14 deltok NOAS på en 
konferanse om EUs returdirektiv i Brussel.
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Ny grafisk profil 

Høsten 2013 startet NOAS et samarbeid med 
reklamebyrået Saatchi & Saatchi om ny profil og 
kampanjen Bliklokere. Begge ble lansert på NOAS’ 
jubileumsmarkering 20. mai 2014. Profilen har 
blitt implementert gradvis i løpet av året 2014, og 
overgangen har gått smertefritt. Vi er fornøyd med 
vår nye profil og med at vi nå fremstår med et hel-
hetlig visuelt uttrykk. 

NOAS 30 år 

I 2014 hadde NOAS jobbet for asylsøkeres rettssik-
kerhet i Norge i 30 år! NOAS ble stiftet av Annette 
Thommessen 8.mars 1984 og hun ledet organi-
sasjonen frem til sin død i 1994. Den 20.mai, på 
Annette Thommessens fødselsdag, feiret vi NOAS’ 
30 års jubileum på Café Engebret. Om lag 100 
personer som har vært aktive med, i og for NOAS 
opp igjennom disse 30 årene deltok på markerin-
gen. Programmet ble ledet av musiker, skribent 
og programleder i NRK, Haddy N’jie, og besto i 
hilsningstaler, musikkinnslag og gode møter med 
asylsøkere som har fått hjelp fra NOAS, i 1984 og 
i 2013.

Medlemmer 

NOAS har om lag 550 medlemmer, og hadde 50 
flere betalende medlemmer i 2014 enn i 2013. 
Forklaring på medlemsveksten er trolig bedre syn-
lighet i mediebildet, samt enklere innmeldings-
rutiner. NOAS sender medlemmene kvartalsvise 
brev pr. e-post eller papirpost. Vi har mottatt større 
jubileumsgaver fra våre medlemmer og flere har i 
tillegg støttet NOAS’ rettshjelpsdugnad. 

Generalforsamling

NOAS generalforsamling ble avholdt i forbindelse 

med jubileum og utdeling av Annette Thommes-
sens minnepris 20.mai 2014. 25 personer var til-
stede og kun ordinære generalforsamlingssaker ble 
behandlet. 

Annette Thommessens minne-
pris
Styret i Annette Thommessens minnefond valgte å 
dele ut to priser i 2014. 

Styret delte ut en hederspris til nestleder ved Årdal 
mottak, Anne Merete Hatlelid og leder for beboer-
rådet på Årdal mottak, Daniel Fishaye Tekleab for 
deres initiativ til å skape forståelse og samhold mel-
lom lokalsamfunnet og beboerne på Årdal mottak 
etter at en asylsøker fra Årdal mottak i november 
2013 knivdrepte tre personer på Valdresekspressen. 

Minneprisen hedrer de personlige initiativ som 
Anne Merete Hatlelid og Daniel Fishaye Tekleab 
representerer. I en svært spent og vanskelig situ-
asjon bidro asylsøkerne selv og mottaket til viktige 
møter mellom lokalbefolkningen og asylsøkerne. 
Initiativene var vesentlige for økt gjensidig 
forståelse mellom asylsøkere og lokalbefolkning i 
Årdal og førte til flere felles arrangementer og økt 
deltakelse fra asylsøkeren i lokale aktiviteter.

Organisasjon
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Styret valgte videre å dele ut ytterligere en heders-
pris til stortingspolitikerne Karin Andersen (SV), 
Geir Jørgen Bekkevold (KRF), og Trine Skei 
Grande (V) for deres engasjement for asylsøkere 
og asylsøkeres situasjon. Styret i Minnefondet ser 
personlig, politisk engasjement som en viktig ga-
ranti mot en asylpolitikk som i for stor grad vektleg-
ger norske politiske symbolsaker og kontrolltiltak 
framfor ansvaret for humanitære løsninger og res-
pekten for sårbare mennesker på flukt. Dette har 
disse tre politikerne bidratt til over flere år. 

Styret i NOAS 2014-2015

Nytt styre ble valgt på NOAS’ generalforsamling 
20.mai. 

Wenche Lyngholm ble valgt som ny styreleder i 
NOAS. Wenche Lyngholm er utdannet lærer. Hun 
var stortingsrepresentant for Sosialistisk Ven-
streparti fra Østfold i perioden 1989 – 93 og var 
i to perioder valgt til landsstyret i SV. Lyngholm 
var statssekretær i Fornyings- og administrasjons-
departementet fra 2005-2009. Hun er i dag HR- 
direktør ved Sykehuset i Østfold.

Wenche Lyngholm, leder

Vigdis Vevstad, nestleder

Bizualem Beza Anagaw, styremedlem 

Runa Nordahl Hæreid, styremedlem 

Håkon Ødegaard, styremedlem 

Carolina Maira Johansen, styremedlem

Solvei Skogstad, styremedl., ansattes representant

Olaf Thommessen, 1 vararepresentant 

Grete Haug, 2.vararepresentant

Camilla Risan, varamedlem, ansattes representant

Styret i Annette Thommesens 
minnefond 2013-2016
Styreleder i NOAS’ er også styreleder i Annette 
Thommessens minnefond. For øvrig konstituerer 
Minnefondets styre seg selv. Styresammensetning 
fra 20.5.2015:

Wenche Lyngholm, leder

Carolina Maira Johansen

Haakon Ødegaard

Nils Thommessen 

Personale

Sekretariatet

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær 

Andreas Furuseth, juridisk seniorrådgiver

André Møkkelgjerd, juridisk rådgiver

Camilla Risan, rådgiver (fødselspermisjon fra 
6.10.)

Eirin Hindenes, rådgiver, veiledningsprosjekt 
(sluttet 31.7.)

Elin Berstad Mortensen, resepsjon- og informas-
jonsansvarlig

Florentina Grama, rådgiver

Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver 

Kaija Skaare Lier, rådgiver (sluttet 1.5. og i nytt 
engasjement fra 1.10.2014)

Mari Seilskjær, rådgiver

Mona Reigstad Dabour, rådgiver (sluttet 1.5.)

Omar Ishak, resepsjonsrådgiver

Ragnhild Lerø, organisasjonsrådgiver 

Siril Berglund, rådgiver (fra 1.7.2014)

Ingvald Bertelsen, faglig konsulent

Alaa Osman Auhaj, rengjøringsassistent (times-
basis)

Sarah Hassan Kidir, rengjøringsassistent vikar 
(timesbasis)

Hallvard Welde, datakonsulent (timesbasis)

Jarand Ullestad, nettsidekonsulent (timesbasis)

Trond Reitan, datakonsulent (timesbasis)
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Informasjonsprogrammet

Line Khateeb, rådgiver i torggata, leder for infor-
masjonsprogrammet (fra 1.5.2014)

Vanja Vujadin, leder (permisjon fra 1.5.2014)

Karwan Aref, nestleder

Abdulwahab Said, rådgiver (permisjon fra 
1.8.2014)

Aziz Ghanizadeh, rådgiver

Basra Bulhan, rådgiver

Hawdam Mohamed Salih, rådgiver

Johannes Habtou, rådgiver (vikar 15.5.14-
31.10.2014)

Mohammed Berhan Fitwi, rådgiver

Razita Kaimova, rådgiver

Solvei Skogstad, rådgiver ved sekretariatet, fagut-
vikler ved informasjonsprogrammet fra 1.4.2014

Regelmessige ekstravakter i 
informasjons programet

Amina Idris, Edris Omer, Fortuun Hassan, Ismail 
Ahmed, Juhana Salah, Maki Mohammed, Vero-
nique Bahati, Viktoria Galai, Johannes Habtou, Za-
karia Gibril Yahia, Biniam Tewelde, Shorok Khalil

Praktikanter og frivillige i sekretariatet 
Paula Tolonen (tidligere ansatt), Jila Hassanpour, 
Kristin Øvrelid Slette, Ewa Staworzynska, Thomas 
Finstad, Viktoria Galai, Brage Hammeren Ped-
ersen, Momodou Mboge, Linda Ekvik, Ingeborg 
Haukvik, Umalkeir Saed, Svein Olav Thoresen, 
Katharina Koschnick, Fransisco Parra, Sanne Pet-
tersen, Eden Abraham, Stine Lundevall, Regine 
Karlsen, Valgerður Húnbogadóttir, Kine Lunder-
vold, Amina Iqbal, Sadia Zia, Kristin Velure Strøm,  
Sarah Iqbal, Camilla Alsvik, Siril Berglund (før an-
settelse), Anette Jenssen Walland, Awin Azizi, Eirin 
Strifeldt, Kjersti Andbo Sandvik, Mina Maria Khan, 
Nazia Bibi, Sadia Zia, Seiran Said Ahmadi, Zaineb 
Mirza, Eden Abraham, Junaid Butt, Patrick T. Hen-
riksen, Sandra Frogh,  Daniela Maria Comis, Gro 
Hermansen, Fa Jun Ma, Ingeborg Myhre Hauge, 
Cecilia Sognnæs, Rebecca Legreid. 

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.

Annual Conference on European Asylum Law

UNHCR nettbasert kurs om statsløse

Tolkebrukerkurs - HERO

Presentasjonskurs - VIRKE

Statsløshet – NOAS 

To ansatte i NOAS deltar på Sparebanksstiftels-
ens 2-årige dannelsesprogram

Ansettelsesforholdet fra A til Å – Virke

Kurs i migrasjonshelse - Parker Solutions

Outlook-kurs - Skykontoret

Kurs og veiledning med RVTS

Grunnkurs for representanter for enslige min-
dreårige asylsøkere – Norsk Folkehjelp

Utlendingsrett – internt kurs

Tillitsvalgt – Handel og Kontor
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NOAS’ økonomiske situasjon har vært i stadig en-
dring det siste året. 

Frafall av inntekter

Fem dager før julaften 2013 fikk NOAS brev fra 
UDI om at NOAS’ besøksprogram, som omfat-
tet seks stillinger, skulle avsluttes. NOAS fikk 
to måneder på å avvikle programmet Dette fikk 
store konsekvenser for NOAS’ ressurssituasjon 
og ansattforhold. Året startet derfor med nedbe-
manning, samtidig som vi arbeidet for å finne 
nye inntektskilder. Besøksprosjektet i mottak ble 
avsluttet 28.2.14 med totale prosjektkostnader på 
kr 754 068.

I slutten av juni fikk vi beskjed om at Justisdepar-
tementet for andre gang i løpet av en treårsperiode 
kuttet all støtte til NOAS’ gratis rettshjelp i asylsak-
er. Omtrent samtidig trådte engangsløsningen for 
lengeværende barn i kraft (1.juli) og NOAS opple-
vde en massiv økning i henvendelser og saker fra 
lengeværende barnefamilier. 

Rettshjelpsdugnad 

Etter initiativ fra leder for støttegruppen for Nathan 
Eshete i Bergen, Aina Heldal Bøe, valgte NOAS å 
satse inntekter vi foreløpig ikke hadde for å kunne 
tilby rettshjelp til alle familier med lengeværende 
barn. Aina Heldal Bøe startet en storstilt innsam-
lingsaksjon overfor fagforeninger, andre organi-
sasjoner, menigheter og privatpersoner. Innsam-
lingsaksjonen nådde 1. million rett før kl.24 på 
nyttårsaften. 

I løpet av rettshjelpsdugnaden benyttet NOAS ulike 
nye tiltak for å samle inn penger:

SMS-givertjeneste

Brev til landets menigheter med spørsmål om å 

støtte dugnaden

Facebook-adds og Facebook-spredning av 
rettshjelpsdugnaden.

Julegaven «en kjedelig julegave» ble lansert.

300 000 kr av de innsamlede midlene ble inntekts-
ført og benyttet høsten 2014, resten ble overført for 
rettshjelpsarbeid for de lengeværende barnefamil-
iene våren 2015.

Nye inntekter

Flere gaver fra medlemmer og andre 
privatpersoner

Rettshjelpsdugnaden ga flere private givere i 2014. 
Øvrige inntekter fra medlemskontingenter og 
gaver til NOAS har vært på 204 443 kr, en økning 
på 36 000 kr. 

Dette skyldes:

Større synlighet for gaver på www.noas.org

Bedre betalingsløsning på www.noas.org 

SMS-givertjeneste

Brev til alle medlemmer med oppfordring om å 
gi en jubileumsgave til NOAS

Fritt ord
NOAS fikk 100 000 kr i støtte fra Fritt Ord for 
Bli-klokere-kampanjen. Se kapittel om informasjon 
og påvirkningsarbeid

Bergesens stiftelse
Bergesens stiftelse støttet NOAS med 150 000 kr til 
vårt arbeid med å gi veiledning til asylsøkere med 
avslag. 

Økonomi
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Øvrige inntekter 

Vi ble tildelt 1 970 000 fra Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet (IMDI), midler som bevilges over 
statsbudsjettet. Formålet med 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».

Vi mottok kroner 70 000 fra Utenriksdepartemen-
tet for deltakelse i europeiske fora for asylspørsmål 
og arbeid med interneringsspørsmål. 

Programmet «Informasjon og veiledning til 
asylsøkere i transitt» hadde en samlet inntekt på 
12 596 500 kr. 

Vi har ellers mottatt kompensasjon fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet for merverdiavgift og bortfall av 
spilleinntekter på til sammen 1 490 725 kr.

I tillegg fikk vi i 2014 utbetalt 176 915 kr i støtte fra 
Torshov Bingo, og 500 kr i andre inntekter.
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Norsk organisasjon for asylsøkere

Addresse: Torggata 22, 0183 Oslo

Telefon: 22 36 56 60, Faks: 22 36 56 61

E-post: noas@noas.org

www.noas.org


