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Forord

Afghanistan er inne i sitt femte tiår med krig og konflikt. I perioden 2015 – 2017 har 
over 420.000 afghanere søkt asyl i Europa.

I både 2016 og 2017 har afghanske asylsøkere utgjort den største landporteføljen i NOAS’ 
saksbehandlingsarbeid. Vi mottok 319 saker fra afghanere i 2016 og 335 saker i 2017.

Bakgrunnen for kartleggingen er at vi har sett et behov for en overordnet oversikt over 
statistikk og praksis overfor afghanske asylsøkere i Vest-Europa. Målet med denne 
kartleggingen har vært å synliggjøre forskjeller og likheter mellom de vesteuropeiske 
landene, og vise generelle trekk ved Afghanistan-praksisen. 

Asylsøkere fra Afghanistan anfører svært mange forskjellige grunnlag for å søke bes-
kyttelse. For å kunne sammenligne praksis i de ulike landene har vi særlig fokusert 
på enkelte grupper og vurderingene av disse; enslige mindreårige asylsøkere, enslige 
kvinner, konvertitter og personer som anfører sin seksuelle legning som grunnlag for 
sin søknad om beskyttelse. I tillegg har vi sett på betydningen av etnisk tilhørighet, 
vurderinger av den generelle sikkerhetssituasjonen og bruken av tvangsretur.

Svar fra en utsendt spørreundersøkelse til NGO’er og offentlig tilgjengelig informasjon 
har gitt oss et godt grunnlag for å foreta en generell kartlegging av Afghanistan-prak-
sisen i Vest-Europa. På noen punkter har vi fått mer detaljkunnskap enn vi kunnet 
håpe på. Dette har ført til at vi i deler av gjennomgangen kan gi et mer detaljert bilde 
av forskjeller i landenes praksis. 

Gjennomgang og presentasjon av materialet er utført av juridisk rådgiver Cecilia Sogn-
næs, med bistand fra juridisk seniorrådgiver Andreas Furuseth. Begge rådgivere er 
ansatt i NOAS med et hovedansvar for Afghanistanporteføljen.

Eventuelle feil i kartleggingen er NOAS’ fulle ansvar.

Oslo, april 2018
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Sammendrag 

Tyskland har mottatt over 170.000 asylsøknader fra afghanere i årene 2015 – 2017, 
og er det landet som har mottatt klart flest søknader i denne perioden. Deretter følger 
Sverige og Østerrike med henholdsvis litt over 46.000 og 41.000 søknader. Antallet 
afghanske asylsøknader i Europa har sunket hvert år fra 2015 til 2017. I 2017 er Hellas 
det eneste landet med en markant økning i antall søknader.

Innvilgelsesprosenten for afghanske asylsøkere varierer betydelig mellom de ulike 
vesteuropeiske landene. Lavest innvilgelsesprosent har Danmark, etterfulgt av Norge. 
I 2017 fikk kun 16 % av alle afghanere innvilget beskyttelse i Danmark, mens 27 % 
fikk innvilget beskyttelse i Norge. I den gitte perioden har Italia desidert høyest innvil-
gelsesprosent, med over 90 % innvilgelse til afghanske asylsøkere. Flere myndigheter 
innvilger midlertidige tillatelser som i realiteten er et vern mot retur inntil situasjonen 
på hjemstedet eventuelt bedrer seg. I Tyskland og Sveits medfører slike tillatelser en 
noe høyere innvilgelsesprosent enn for land som ikke opererer med disse tillatelsene.

Sverige, Tyskland og Østerrike har mottatt flest enslige mindreårige asylsøkere (EMA) 
fra Afghanistan i den gitte perioden, med henholdsvis over 24.000, 21.000 og 8500 
asylsøknader. I tillegg til Norge har Sverige, Danmark og Storbritannia en praksis 
med bruk av begrensede tillatelser som gjelder til EMA fyller 18 år. Svært mange av 
respondentene opplyser at det gis avslag til EMA som ikke har beskyttelsesbehov og 
som har omsorgspersoner i hjemlandet.

En gjennomgang av asylpraksisen for noen utvalgte asylgrunnlag viser både likheter 
og forskjeller landende imellom. Ingen respondenter har opplyst at hazaraer får bes-
kyttelse eller oppholdstillatelse utelukkende på bakgrunn av etnisitet. Alle respondent-
er opplyser at beskyttelse til afghanske kvinner er prioritert. Ulike grupper av kvinner 
fra Afghanistan kan ha krav på beskyttelse i Vest-Europa, gitt at deres asylforklaring 
er ansett som troverdig. Også når det gjelder barnespesifikk forfølgelse er det et generelt 
ønske om å beskytte barn på flukt, men for både Belgia og Østerrike uttrykker re-
spondentene en bekymring for manglende barnesensitiv vurdering. Afghanere som 
har konvertert til kristendommen vil i all hovedsak ha krav på beskyttelse, gitt at deres 
asylanførsler er funnet troverdige. Det samme er tilfellet for afghanere som anfører at 
deres seksuelle legning gjør dem utsatt for forfølgelse.

Som eneste land i Vest-Europa har Italia erklært hele Afghanistan som utrygt. Av 
andre land opererer Norge, Sverige, Finland og Sveits med klart definert utrygge om-
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råder på bakgrunn av oppdaterte sikkerhetsvurderinger av situasjonen i Afghanistan. 
De aller fleste landene har ikke offentlig tilgjengelig informasjon om sine sikkerhets-
vurderinger.

Samtlige respondenter, bortsett fra Norge, opplyser at deres respektive myndigheter 
anvender rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingene. Selv landene som ikke er 
tilsluttet EU vurderer internflukt etter de tre vilkårene – trygt, tilgjengelig og rimelig. 
Italia står igjen i en særstilling ved at landets Høyesterett har besluttet at italienske 
utlendingsmyndigheter ikke skal kunne henvise asylsøkere til internflukt. 

Foruten Italia, opplyser samtlige andre av respondentene at internflukt i teorien kan 
bli anvendt på afghanske asylsøkere. Svært mange land benytter seg av internfluktalt-
ernativet i Afghanistan-saker, men de aller fleste har unntak for sårbare grupper. Van-
lige unntak er EMA, enslige kvinner og barnefamilier. Et flertall av landene henviser 
kun til noen områder av Afghanistan, vanligvis til Kabul, Herat eller Mazar-e Sharif.

Når det gjelder spørsmålet om tvangsretur av afghanere er landene i Vest-Europa split-
tet. Av totalt 16 land, opplyser ti at de tvangsreturnerer afghanere. I perioden 2015 – 
2017 har Norge tvangsreturnert flest afghanske asylsøkere, etterfulgt av Storbritannia 
og Nederland. I 2016 sto Norge for 65 % av alle tvangsreturer fra Europa til Afghani-
stan. Som i Norge, har de aller fleste landene som gjennomfører tvangsretur, unntak 
for sårbare grupper. Svært mange av respondentene opplyser at verken EMA, enslige 
kvinner eller barnefamilier blir tvangsreturnert. Norge er sammen med Danmark og 
Nederland de eneste landene som i praksis tvangsreturnerer afghanske barnefamilier. 
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Summary

Germany has received more than 170,000 asylum applications from Afghans in 2015-
2017, and is by far the Western European country that has received the highest number 
of applications during this period. Sweden and Austria follow next with some 46,000 
and 41,000 applications, respectively. The number of Afghan asylum applications in 
Europe has decreased each year from 2015 to 2017. In 2017, Greece is the only country 
with a significant increase in the number of applications.

The grant rate for Afghan asylum seekers varies greatly between the various Western 
European countries. The lowest grant rate is in Denmark, followed by Norway. In 2017, 
only 16 % of all Afghans received protection in Denmark, while 27 % were granted 
protection in Norway. In the given period, Italy has the highest grant rate, with over 
90 % of Afghan asylum seekers receiving residence permits. Authorities in several 
countries grant temporary permits that are in fact a protection against return until 
the situation in the home country may improve. In Germany and Switzerland, these 
permits lead to a slightly higher grant rate than for countries not operating with such 
permits.

Sweden, Germany and Austria have received the most unaccompanied minor asylum 
seekers (UAM) from Afghanistan in the given period, with over 24,000, 21,000 and 
8500 asylum applications, respectively. In addition to Norway; Sweden, Denmark and 
the United Kingdom has a practice of granting limited permits that expires when the 
UAM becomes an adult. Many respondents state that rejections are given to UAMs 
that has no protection needs and who has caregivers in their home country.

A review of the asylum practice for some selected asylum grounds shows both simi-
larities and differences between countries. No respondents have stated that hazaraes 
receive protection or residence permits solely on the grounds of ethnicity. All respon-
dents state that protection for Afghan women is a priority. Different groups of women 
from Afghanistan may have the right to protection in Western Europe, given that their 
asylum claim is considered credible. Also, in the case of child-specific persecution, there 
is a general focus on protecting children on the run, but for both Belgium and Austria, 
the respondents express concern about the lack of child-sensitive assessments. Af-
ghans who have converted to Christianity will, in essence, be entitled to protection, 
provided that their asylum applications have been found credible. The same is true for 
Afghans who claim that their sexual orientation makes them vulnerable to persecution.
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As the only country in Western Europe, Italy has declared the whole of Afghanistan as 
unsafe. Norway, Sweden, Finland and Switzerland have defined insecure areas based 
on updated security assessments of the situation in Afghanistan. Most countries do 
not have publicly available information regarding their security assessments.

All respondents, except Norway, state that their respective authorities apply the rea-
sonableness analysis when assessing the internal flight alternative. Even non-EU 
countries consider internal flight according to the three terms - safe, accessible and 
reasonable. Again, Italy stand out as the Supreme Court has decided that Italian im-
migration authorities should not apply the internal flight alternative.

Except Italy, all other respondents state that internal flight in theory can be applied to 
Afghan asylum seekers. Many countries make use of the internal flight alternative in 
Afghanistan cases, but most countries have exceptions for vulnerable groups. Com-
mon exceptions are UAMs, single women and families with children. A majority of 
countries refer only to some areas of Afghanistan, usually to Kabul, Herat or Mazar-e 
Sharif.

As for the question of forced return of Afghans, the countries of Western Europe are 
divided. Of 16 countries, ten state that they are forcefully returning failed Afghan 
asylum seekers. In the period 2015-2017, Norway has forcefully returned most Afghan 
asylum seekers, followed by the United Kingdom and the Netherlands. In 2016, Nor-
way accounted for 65 % of all forced returns from Europe to Afghanistan. As in Nor-
way, most of the countries that carry out forced returns has exceptions for vulnerable 
groups. Many respondents state that neither UAMs, single women or families with 
children are returned with force. Norway, together with Denmark and the Netherlands, 
are the only countries that in practice return Afghan families with children.
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Metodisk tilnærming

Kartleggingen er basert på svar fra utsendt spørreundersøkelse og på offentlig tilg-
jengelig informasjon. 

I midten av november 2017 sendte NOAS ut spørreundersøkelse til 25 ikke-statlige 
organisasjoner (heretter omtalt med den engelske forkortelsen NGO) fra totalt 18 
land.1 Vi mottok fullstendige svar fra 13 respondenter i 12 land. 

Følgende NGO’er avga svar på vår spørreundersøkelse: Svenska Röda Korset2, Dansk 
Flygtningehjælp3, Røde Kors Island4, Pro Asyl for Tyskland5, Diaconie Germany6, 
Dutch Refugee Council for Nederland7, Flemish Refugee Action for Belgia8, Austrian 
Red Crosss ACCORD9, British Refugee Council10, Aitima fra Hellas11, MOSAICO – 
Action for Refugees fra Italia12, Swiss Refugee Council13 og Aditus for Malta.14

Vi besluttet å kontakte NGO’er og ikke de respektive myndighetene i denne kartleg-
gingen av ulike årsaker. For det første er det vår erfaring at organisasjoner normalt gir 
raskere svar enn det myndigheter gjør. For det andre vil uavhengige organisasjoner 
ofte kunne gi mer nyanserte svar enn myndigheter, som i mange tilfeller bare kan 
uttale seg om hva som er offisiell politikk.

 1 Sverige, Danmark, Finland, Island, Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, Storbritannia, Irland, Frank-
rike, Spania, Portugal, Hellas, Italia, Luxembourg, Sveits og Malta

 2 Svar på spørreundersøkelse fra Svenska Röda Korset av 6� desember 2017

 3 Svar på spørreundersøkelse fra Dansk Flygtningehjælp av 7� desember 2017

 4 Svar på spørreundersøkelse fra Røde Kors Island av 8� desember 2017

 5 Svar på spørreundersøkelse fra Pro Asyl av 13� desember 2017

 6 Svar på spørreundersøkelse fra Diaconie Germany av 1� desember 2017

 7 Svar på spørreundersøkelse fra Dutch Refugee Council av 1� desember 2017

 8 Svar på spørreundersøkelse fra Flemish Refugee Action av 27� november 2017

 9 Svar på spørreundersøkelse fra Austrian Red Cross ACCORD av 30� november 2017 med bistand fra 
Caritas Austria og Diakonie Austria 

 10 Svar på spørreundersøkelse fra British Refugee Council av 14� desember 2017

 11 Svar på spørreundersøkelse fra Aitima av 19� november 2017

 12 Svar på spørreundersøkelse fra MOSAICO – Action for Refugees av 25� november 2017

 13 Svar på spørreundersøkelsen fra Swiss Refugee Council av 4� desember 2017

 14 Svar på spørreundersøkelsen fra Aditus av 2� desember 2017
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1  Afghanske asylsøkere til Europa 

1.1 Asylsøknader 

I løpet av 2015 mottok Europa asylsøknader fra totalt 196.255 afghanere.15 Afghanere 
utgjorde 15 % av alle asylsøkere til Europa dette året.16 Sverige, Tyskland og Øster-
rike mottok flest afghanske asylsøkere, med henholdsvis 41.564, 31.382 og 25.563 
søknader.17 De øvrige vesteuropeiske landene mottok jevnt over et relativt likt antall 
asylsøknader fra afghanere. Island og Malta skiller seg ut med henholdsvis 22 og 0 
asylsøknader.18 

Figur 1A: Asylsøknader fra afghanere i 2015. Tall for 16 vesteuropeiske land.19

 15 Tall fra Eurostat� Tilgjengelig fra: http://appsso�eurostat�ec�europa�eu/nui/show�do?dataset=migr_
asyappctza&lang=en� Det kan være marginale forskjeller i Eurostat sine tall sammenlignet med offisielle 
tall fra nasjonale myndigheter� For eksempel rapporterer Migrationsverket om 41�564 asylsøknader fra 
afghanere til Sverige i 2015, mens Eurostat har registrert 41�445� 

 16 Tall fra Eurostat, som har registrert totalt 1�322�825 asylsøknader i 2015

 17 Tall fra offentlig statistikk fra de respektive myndighetene� Se kildehenvisning for detaljert informasjon�

 18 Tall fra islandske myndigheter og tall fra Eurostat for Malta

 19 Tall for Luxembourg, Frankrike og Malta er hentet fra Eurostat� Øvrige tall er hentet fra spørreun-
dersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter� 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
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Antallet afghanske asylsøkere til Europa holdt seg høyt i 2016. I motsetning til i 2015, 
var fordelingen av asylsøknader ikke jevnt fordelt mellom Europas land, det store 
flertallet av søknadene kom i Tyskland. Av totalt 190.250 asylsøknader fra afghanere 
i Europa i 2016, var hele 127.012 fremmet i Tyskland.20 Det betyr at over 65 % av 
asylsøknader fra afghanere i 2016 ble fremmet for tyske myndigheter. Østerrike var 
med 11.794 søkere det eneste andre vesteuropeiske landet som mottok over 10.000 
søknader fra afghanere i 2016.21

Figur 1B: Asylsøknader fra afghanere i 2016. Tall for 16 vesteuropeiske land.22

 20 Tall fra Eurostat� Tilgjengelig fra: http://appsso�eurostat�ec�europa�eu/nui/show�do?dataset=mi-
gr_asyappctza&lang=en� Tall fra tyske myndigheter, tilgjengelig fra: http://www�bamf�de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2016�pdf?__blob=publicationFile (s� 19)

 21 Tall fra østerrikske myndigheter� Tilgjengelig fra: http://www�bmi�gv�at/301/Statistiken/files/Jahresstatis-
tiken/Jahresstatistik_Asyl_2016�pdf (s� 10)

 22 Tall for Luxembourg, Frankrike og Malta er hentet fra Eurostat� Øvrige tall er hentet fra spørreun-
dersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter�

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Jahresstatistik_Asyl_2016.pdf
http://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Jahresstatistik_Asyl_2016.pdf
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I 2017 har Eurostat registrert 47.760 asylsøknader i Europa fra afghanere.23 Tyskland 
fortsetter å motta flest afghanere også i 2017, men har en betydelig nedgang i antall 
asylsøknader. 

Et interessant funn i tallene for 2017 er at Hellas som eneste vesteuropeiske land har 
en markant økning i antall asylsøknader fra afghanere. Foruten Frankrike, som har 
en marginal økning, har samtlige andre land som NOAS har tall for, en klar nedgang. 
Økningen i Hellas bekrefter at afghanske asylsøkere ikke har sluttet å komme til Euro-
pa, til tross for innstramninger i praksis og økt fokus på tvangsreturer til Afghanistan. 
Økningen i Hellas kan også indikere at afghanske asylsøkere ikke kommer seg videre 
i Europa. Viktige årsaker til at afghanere blir værende i Hellas er stengte grenser 
nordover i Europa og EU-Tyrkia-avtalen som har ført til at mange afghanere har blitt 
holdt igjen på de greske øyene.24 

Figur 1C: Asylsøknader fra afghanere i 2017. Tall for 16 vesteuropeiske land.25

 23 http://appsso�eurostat�ec�europa�eu/nui/submitViewTableAction�do

 24 Norwegian Refugee Council, Oxfam and International Rescue Committee, Joint Agency Briefing Note, 
The Reality of the EU-Turkey Statement, 17� mars 2017� Tilgjengelig fra: https://data2�unhcr�org/en/
documents/download/54850 

 25 Tall for Nederland, Belgia, Sveits, Storbritannia, Luxembourg, Frankrike og Malta er hentet fra Eurostat� 
Øvrige tall er hentet fra spørreundersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter� 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54850
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/54850
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Et interessant moment ved gruppen fra Afghanistan er fordelingen mellom kjønn. 
Relativt få respondenter opplyser å ha offentlig statistikk som viser fordelingen mel-
lom kjønn for ulike nasjonaliteter. Eurostat har offentlig statistikk som viser fordelin-
gen av afghanske asylsøknader fordelt på mottaksland og kjønn. Ettersom tallene fra 
Eurostat avviker marginalt fra tall fra nasjonale myndigheter, har vi i den grad det er 
mulig anvendt tall fra nasjonale myndigheter.

Figur 1D under tar utgangspunkt i et utvalg av vesteuropeiske land for å illustrere 
kjønnsfordelingen. I tillegg til Norge, har vi valgt å inkludere Tyskland, Sverige, Øs-
terrike og Storbritannia i statistikken. Dette er land i Europa som har mottatt et stort 
antall asylsøknader fra afghanere i de respektive årene, og som dermed er å anse som 
representative land i kartleggingen av kjønnsfordelingen.

Figuren viser flere viktige funn. Kjønnsfordelingen er relativt sett likt mellom de ut-
valgte landene. Dette til tross for at landene har mottatt et varierende antall afghanske 
asylsøkere i den gitte perioden. Funnet antyder at valg av destinasjonsland i liten grad 
er påvirket av asylsøkerens kjønn. Det andre viktige funnet er at relativt til antallet 
asylsøknader fra afghanere i Europa, øker andelen av kvinner som søker asyl. I peri-
oden fra 2015 til 2017 har prosentandelen av asylsøknader fra afghanske kvinner økt 
i samtlige av landene. 

Figur 1D: Asylsøknader etter kjønn26

 26 Med unntak av tall for Østerrike og tall for Storbritannia og Tyskland for 2017, som er hentet fra Eurostat, 
er tall hentet fra spørreundersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter�
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1.2 Asylvedtak 

Offentlig statistikk for asylvedtak tar ofte utgangspunkt i vedtak i førsteinstansen. 
Statistikk for klageinstans og mulig domstolsbehandling er sjeldnere tilgjengelig. I 
vår kartlegging har vi tatt utgangspunkt i vedtak i førsteinstans. Det må imidlertid 
tas høyde for at innvilgelsesprosenten for afghanere i realiteten er noe høyere enn 
statistikken viser, da vi ikke har inkludert innvilgelse etter ankebehandling.

Figur 1E under viser innvilgelsesprosenten for et utvalg av land i Vest-Europa. Felles 
for de valgte landene er at de har offentlig statistikk som gjør det enkelt å finne innvil-
gelsesprosenten basert på asylsøkernes nasjonalitet.

Figur 1E: Innvilgelsesprosent27

Italia har konsekvent hatt den høyeste innvilgelsesraten for afghanske asylsøkere de 
tre siste årene. Dette har direkte sammenheng med Italias vurdering av sikkerhets-
situasjonen i Afghanistan, samt deres avstand til bruken av internflukt, jf. punkt 4 
og 5 nedenfor.

 27 Tall er hentet fra spørreundersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter� Tall for Italia for 
2017 er innhentet i november 2017, og tall for Tyskland for 2017 er innhentet i juni 2017�



NOAS – Strengest i klassen? En kartlegging av Afghanistan-praksis i vesteuropeiske land16

Tyskland har hatt det desidert høyeste antallet afghanske asylsøkere de siste årene. 
Også innvilgelsesprosenten i landet er generelt høy. I tillegg til flyktningstatus og sub-
sidiær beskyttelse, innvilger tyske myndigheter i stor grad såkalte Abschiebungsver-
bot, som er et midlertidig opphold på grunn av forbud mot tvangsretur.28 Personer som 
får et vedtak om Abschiebungsverbot kan få en permanent oppholdstillatelse etter fem 
års botid, inkludert asylprosedyren, om språklige og økonomiske vilkår er oppfylt. I 
årene 2015-2017 har henholdsvis 22 %, 29 % og 24 % av alle vedtak overfor afghanere 
vært innvilgelse av Abschiebungsverbot. Pro Asyl presiserer at innvilgelsesprosenten i 
første instans må ses i sammenheng med en høy suksessrate i klageomgangen. 

I likhet med Tyskland, innvilger også sveitsiske myndigheter midlertidige forbud mot 
tvangsretur.29 Såkalte F-Permits er ikke en oppholdstillatelse, men en bekreftelse på 
at vedkommende ikke kan deporteres av rettslige årsaker.30 Det innvilges en betydelig 
større andel F-Permits enn asyl. I 2016 fikk 215 afghanere innvilget asyl i Sveits, mens 
hele 1194 fikk en F-Permit.31

Norge og Danmark har lavest innvilgelsesprosent. Fra å ha en innvilgelse på 82 % i 
2015, sank andelen i Norge drastisk i 2016 til kun 28 %. I 2017 har det holdt seg jevnt 
lavt i Norge med 27 % innvilgelse. Strengest er allikevel Danmark, med henholdsvis 
38, 26 og 16 % innvilgelse til afghanske asylsøkere i samme periode.32  

 28 Svar på spørreundersøkelse fra Pro Asyl av 13� desember 2017

 29 Svar på spørreundersøkelsen fra Swiss Refugee Council av 4� desember 2017

 30 https://www�refugeecouncil�ch/asylum-law/legal-status/temporary-admission-of-foreigners�html 

 31 Svar på spørreundersøkelsen fra Swiss Refugee Council av 4� desember 2017

 32 Tall fra danske myndigheter� Tilgjengelig fra: http://uim�dk/publikationer/tal-og-fakta-pa-udlaending-
eomradet-2016 (s� 17) og e-post fra Dansk flyktninghjelp datert 13� mars 2018

https://www.refugeecouncil.ch/asylum-law/legal-status/temporary-admission-of-foreigners.html
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2  Enslige mindreårige asylsøkere   
 (EMA)

2.1 Tall og statistikk

Svar på spørreundersøkelsen viser at flere vesteuropeiske land ikke har offentlig tilg-
jengelig statistikk for EMA basert på nasjonalitet.33 Heller ikke Eurostat har fullsten-
dige tall for EMA fordelt på nasjonalitet. Følgelig har vi tatt utgangspunkt i de tallene 
vi har hatt tilgjengelig.

Søknader
Perioden 2015 – 2017 har vært preget av et høyt antall asylsøknader fra enslige min-
dreårige asylsøkere. Fra 23.000 asylsøknader i 2014, ble nesten 90.000 EMA reg-
istrert som asylsøkere i Europa i løpet av 2015.34 Av disse var litt over halvparten fra 
Afghanistan. Totalt 45.300 afghanske EMA søkte asyl i Europa i 2015, hvorav 23.400 
i Sverige.

I 2016 sank antallet EMA noe, med totalt 63.300 registrert i Europa.35 Av disse utg-
jorde enslige afghanske barn 23.990. Kun litt over 600 afghanske EMA finner veien 
til Sverige dette året, og Tyskland tar over stafettpinnen med nesten 15.000 registrerte 
EMA fra Afghanistan.

Litt over 3.600 afghanske EMA har søkt asyl i Europa i 2017.36 Tallene fra Eurostat for 
2017 er ikke oppdatert for alle europeiske land, men de indikerer en betydelig nedgang 
i antall søknader fra enslige afghanske barn i 2017. Tyske myndigheter har mottatt flest 
asylsøknader fra denne gruppen, med litt over 2215 søknader.37 

 33 For eksempel opplyser Dansk Flygtningehjælp at Danmark kun har statistikk for søknader fra EMA 
fordelt på nasjonalitet, mens statistikken for vedtak til EMA ikke er fordelt på nasjonalitet� 

 34 Totalt 88�300 EMA ble registrert i 2015� Se tall fra Eurostat: http://ec�europa�eu/eurostat/docu-
ments/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN�pdf/ 

 35 Eurostat newsrelease, 11� mai 2017: http://ec�europa�eu/eurostat/documents/2995521/8016696/3-
11052017-AP-EN�pdf/30ca2206-0db9-4076-a681-e069a4bc5290 

 36 Totalt 3665 asylsøknader i 2017� Tall fra Eurostat, Asylum applicants considered to be unaccompanied 
minors by citizenship, age and sex Annual data (rounded), last update 09-03-2018� Tilgjengelig fra: 
http://appsso�eurostat�ec�europa�eu/nui/submitViewTableAction�do 

 37 Ibid

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7244677/3-02052016-AP-EN.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8016696/3-11052017-AP-EN.pdf/30ca2206-0db9-4076-a681-e069a4bc5290
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8016696/3-11052017-AP-EN.pdf/30ca2206-0db9-4076-a681-e069a4bc5290
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Figur 2A: Asylsøknader fra EMA for ti vesteuropeiske land.38

 
Vedtak 

Ved siden av flyktningstatus, opererer hvert land med sine varianter av andre typ-
er innvilgelser for asylsøkere. Vanligvis vil nasjonale myndigheter i tillegg kunne gi 
subsidiær beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag. Som tidligere nevnt gir 
enkelte land, som Tyskland og Sveits, midlertidige tillatelse på grunn av forbud mot 
tvangsretur. Respondentene på spørreundersøkelsen ser på slike tillatelser som en type 
innvilgelse. Tall i figuren under tar således også med eventuelle midlertidig tillatelser. 
Midlertidige tillatelser som kun har varighet til EMA fyller 18 år er ikke inkludert i 
statistikken under, da slike tillatelser i realiteten er avslag.

 38 Tall er hentet fra spørreundersøkelsen, med unntak av tall for Tyskland, Sveits, UK og Italia for 2017 som 
er hentet fra Eurostat� 
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Figur 2B: Tall på innvilgelse for EMA fra seks vesteuropeiske land.39

Pro Asyl uttaler at tyske myndigheter gjennomgående har en svært høy innvilgelses-
prosent for EMA. I 2015 fikk hele 93 % av alle afghanske EMA innvilget en form for 
tillatelse i Tyskland, hvorav 55 % fikk en midlertidig tillatelse på grunn av et forbud 
mot retur. I 2016 sank innvilgelsesprosenten til 82 % og i første halvdel av 2017 hadde 
72 % av afghanske EMA fått innvilget en tillatelse i Tyskland.

British Refugee Council oppgir en langt lavere innvilgelsesandel for afghanske EMA i 
Storbritannia. Kun 22 % av søkerne fikk en ordinær oppholdstillatelse i både 2015 og 
2016, mens andelen økte betraktelig til 41 % i 2017. Av de som ikke fikk innvilget en 
ordinær tillatelse fikk et klart flertall en midlertidig tillatelse, jf. kap. 2.2 nedenfor.40

 39 Tall er hentet fra spørreundersøkelsen� Tall for 2017 er oppdaterte og fullstendige for Norge og Sverige� 
Tall fra Tyskland for 2017 er til og med juni 2017, for Østerrike er det til og med oktober 2017, for Storbri-
tannia til og med september 2017� Tall for Italia for 2017 har vi ikke lyktes med å få tak i�

 40 Svar på spørreundersøkelse fra British Refugee Council av 14� desember 2017 
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I Sverige ble det innvilget tillatelser i 90 % av EMA-sakene i 2015, 78 % i 2016, og i 
82 % av sakene i 2017.41

Til sammenligning fikk henholdsvis 97 % og 71 % afghanske EMA innvilget opphold-
stillatelse (flyktningstatus, subsidiær tillatelse eller opphold på humanitært grunnlag) 
i Norge i 2015 og 2016.42 I 2017 sank imidlertid innvilgelsesprosenten drastisk til kun 
38 % innvilgelser.43

2.2 Bruk av begrenset tillatelse til fylte 18 år

I tillegg til Norge, bekrefter respondentene fra Sverige, Danmark og Storbritannia at 
deres myndigheter gir midlertidige tillatelser som varer til den enslige mindreårige 
asylsøkeren fyller 18 år. Respondentene fra Island, Østerrike, Italia, Sveits, Malta og 
Hellas opplyser at deres respektive myndigheter ikke gir midlertidige tillatelser til 
EMA fyller 18 år. Dutch Refugee Council sier at det ikke gis noen offisielle midlertidige 
tillatelser, men at ingen blir returnert før de blir 18 år.

Det tas forbehold om at spørreundersøkelsen ikke tok utgangspunkt i å kartlegge 
hvilke grupper av EMA som kan gis midlertidige tillatelser, eventuelle vilkår for en 
slik tillatelse og omfanget av denne type tillatelser. Enkelte respondenter har allikevel 
gitt ytterligere detaljer.

I Sverige kan EMA som ikke har et beskyttelsesbehov, men som heller ikke kan sendes 
hjem på grunn av manglende omsorgspersoner, gis en tidsbegrenset tillatelse som 
kan fornyes til de er 18 år.44 Når de fyller 18 år får de en ny vurdering som voksne. 
Dette gjelder i utgangspunktet barn mellom 16 og 17 ½ år, men loven åpner for at 
slike tillatelser også kan gis til yngre barn.45 EMA som er mellom 17 ½ og 18 år kan få 

 41 Statistikk fra Migrationsverket� Tilgjengelig fra: https://www�migrationsverket�se/Om-Migrationsverket/
Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar�html 

 42 Statistikk fra UDI� Tilgjengelig fra: https://www�udi�no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-et-
ter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2015/ og https://www�udi�no/statis-
tikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asyl-
sokere-2016/ 

 43 Statistikk fra UDI� Tilgjengelig fra: https://www�udi�no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-et-
ter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2017/ 

 44 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagende angående praktiske verkställighetshinder, SR 25/2016, 7� 
juli 2016 (s� 2)

 45 Ibid s� 3

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar.html
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2015/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2015/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2016/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2016/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2016/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2017/
https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/asylvedtak-etter-statsborgerskap-og-utfall-for-enslige-mindrearige-asylsokere-2017/
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avslag, men dette kan ikke iverksettes før de fyller 18 år.46 I 2016 ble det gitt 109 slike 
tillatelser til EMA, mens det samme tallet for 2017 var 81.47 

British Refugee Council bekrefter at britiske myndigheter gir midlertidige tillatelser 
til enslige mindreårige asylsøkere. Slike tillatelser kalles Unaccompanied Asylum 
Seekers Children Leave (UASC Leave). De er gyldige i enten 30 måneder eller til barnet 
blir 17 år og 6 måneder. Man kan søke om forlengelse av en slik tillatelse, men når 
man fyller 18 år blir man vurdert som voksen.

I Norge gis midlertidige tillatelser til EMA på følgende vilkår: den det gjelder må være 
mellom 16 og 18 år og ikke ha noe annet grunnlag for opphold enn at vedkommende 
mangler forsvarlig omsorg ved retur til hjemlandet.48

NOAS har kun tall for Norge, Sverige og Storbritannia på bruk av midlertidige tillatels-
er. Sett i sammenheng med at Norge mottok 3709 asylsøknader fra afghanske EMA i 
2015-2017, og Storbritannia kun mottok 1578 asylsøknader i samme periode, innvilger 
Storbritannia relativt sett et større antall midlertidige tillatelser enn Norge. Sverige 
mottok klart flere søknader enn Norge og Storbritannia i samme periode, 24.367, men 
gir likevel langt færre midlertidige tillatelser. Norge og Storbritannia har dermed en 
langt strengere praksis enn Sverige.

Samtidig viser figuren under at Norge har en betydelig økning i antall midlertidige 
tillatelser fra 2015 til 2016, og en liten økning videre i 2017. NOAS mener at denne 
økningen i utgangspunktet skyldes to forhold; en endring i sikkerhetsvurderingen i 
2016 og fjerningen av rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen, jf. punkt 4.2 og 
5.3 under.49

 46 Ibid s� 3

 47 E-post fra statistikkavdelingen hos Migrationsverket datert 18� januar 2018

 48 Utlendingsforskriften § 8-8

 49 Redd Barna, FO og NOAS, En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere, 2017 
(s� 6)� Tilgjengelig fra: http://www�noas�no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web�pdf 

http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf
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Figur 2C: Tall for midlertidige tillatelser til fylte 18 år fra tre vesteuropeiske land50

2.3 Avslag 

Svar fra undersøkelsen viser at de fleste vesteuropeiske land åpner for å gi avslag til 
EMA. I tillegg til Norge, bekrefter NGO´ene fra Sverige, Danmark, Tyskland, Neder-
land, Belgia, Østerrike, Sveits og Storbritannia at de gir avslag til EMA. Respondentene 
fra Island, Hellas og Malta opplyser at de per dags dato ikke har gitt avslag til enslige 
barn fra Afghanistan. 

I Norge kan EMA få avslag hvis de ikke har et beskyttelsesbehov og har omsorgsper-
soner på et kjent sted i Afghanistan. I både Østerrike og Belgia kan avslag gis der 
barnet ikke oppfyller vilkårene for flyktningstatus eller subsidiær beskyttelse.51 Ifølge 
Østerrikske Røde Kors får afghanske EMA i stadig større grad avslag på sin asylsøknad. 
Swiss Refugee Council opplyser at de kun kjenner til et veldig få antall saker der 
afghanske EMA har fått avslag fordi de har familiemedlemmer i for eksempel Kabul. 

 50 Tall er hentet fra spørreundersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter� Tall for Storbri-
tannia for 2017 gjelder til og med september, mens tallene for Norge og Sverige er oppdaterte og 
omfatter hele 2017�

 51 Svar på spørreundersøkelse fra Austrian Red Cross ACCORD av 30� november 2017 og svar på spørre-
undersøkelse fra Flemish Refugee Action av 27� november 2017
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Ifølge Dutch Refugee Council blir flesteparten av asylsøknadene fra afghanske EMA i 
Nederland avslått. Avslag gis også i tilfeller der det legges til grunn at barnet ikke har 
omsorgspersoner i Afghanistan. Kun EMA uten omsorgspersoner som er under 14 
år vil få en tillatelse i Nederland.

Tall under viser at Sverige og Tyskland gir flere avslag enn Norge og Storbritannia. 
Sett i sammenheng med antall asylsøknader er dette naturlig. Ser man på andelen 
som får ordinære oppholdstillatelser har derimot Sverige og Tyskland en langt høyere 
innvilgelsesprosent enn Norge og Storbritannia.

Figur 2D: Tall på avslag for EMA fra fire vesteuropeiske land.52 

 52 Tallene er hentet fra spørreundersøkelsen og offentlig statistikk fra respektive myndigheter� Tall for 2017 
er oppdatert og fullstendige for Norge og Sverige� Tallene fra Tyskland for 2017 gjelder til og med juni 
2017, mens tallene for Storbritannia gjelder til og med september 2017� 
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3  Generelle trekk ved asylpraksis

For å få full oversikt over praksis i et land må det foretas en detaljert redegjørelse av 
det enkelte lands asylprosess og regelverk. Det har vi ikke hatt tid og ressurser til å 
utføre. Kartleggingen av Afghanistan-praksis i Vest-Europa tar snarere sikte på å vise 
generelle trender i asylpraksisen. Funnene er i all hovedsak hentet fra svar på vår 
spørreundersøkelse.

Enkelte av NGO’ene opplyser at de av ulike årsaker har utfordringer med å få god 
oversikt over sitt lands praksis. Røde Kors i Østerrike peker på myndighetenes man-
glende begrunnelse i positive asylvedtak som en av utfordringene ved å få grep om 
praksisen i Østerrike.53 I flere land har ikke NGO’ene tilgang på saksdokumenter og 
utlendingspraksis er ikke alltid offentlig tilgjengelig informasjon. Av landene som 
responderte på vår spørreundersøkelse, rapporterte kun Sverige å ha lignende offen-
tlige praksisnotater som de vi har i Norge. Både Dansk Flygtningehjælp, Pro Asyl og 
Østerrikske Røde Kors forklarer at praksisen kun viser seg i enkeltsaker og at det ikke 
finnes noen offentlig praksisnotat å ta utgangspunkt i.

3.1 Etnisitet

Forfølgelse på bakgrunn av etnisitet er et forhold som kan gi grunnlag for beskyttelse 
etter flyktningkonvensjonens artikkel 1A nr. 2. I norsk lov følger dette også uttrykkelig 
av ordlyden i utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a.

For afghanske asylsøkere er det særlig for den etniske minoriteten hazara at spørsmålet 
om beskyttelse på bakgrunn av etnisitet er aktuelt. NOAS’ erfaring er at de fleste af-
ghanere som anfører etnisitet som et asylgrunnlag, gjør det som en av flere grunner 
til å søke asyl.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tidligere slått fast at det å være 
hazara ikke i seg selv gir grunnlag for beskyttelse.54 I A.M. v. the Netherlands uttalte 
domstolen følgende: 

 53 Svar på spørreundersøkelsen fra ACCORD Austrian Red Cross av 30� november 2017 

 54 Case of A�M� v� the Netherlands, Application no� 29094/09, 5� juli 2016� Tilgjengelig fra: http://hudoc�
echr�coe�int/eng?i=001-164460 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164460
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164460
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Although the Court accepts that the general situation in Afghanistan for this minority may be far 
from ideal, it cannot find that it must be regarded as being so harrowing that there would already 
be a real risk of treatment prohibited by Article 3 in the event that a person of Hazara origin were 
to be removed to Afghanistan.55

Med nylige signaler om en økt sekterisk konflikt i Afghanistan, særlig på grunn av IS’ 
tilstedeværelse i landet, har spørsmålet om beskyttelse på bakgrunn av etnisitet igjen 
blitt aktualisert.56

Norske utlendingsmyndigheter har en klar praksis på at tilhørighet til hazaramino-
riteten ikke i seg selv gir krav på beskyttelse:57 

Ifølge Landinfo er det ikke rapportert om forfølgelse på grunnlag av etnisitet i Afghanistan i dag. 
Hazaraene har tradisjonelt hatt en lav status i samfunnet, og var utsatt under Taliban, men blir i 
all hovedsak ikke utsatt for forfølgelse i dag.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at flere andre vesteuropeiske land har 
samme praksis. I Danmark, Tyskland, Sverige, Nederland, Østerrike og Sveits er prak-
sisen at hazaraer ikke vil ha krav på beskyttelse alene på bakgrunn av sin etnisitet. I 
Sveits har anførselen om generell forfølgelse for hazaraer i Afghanistan blitt avslått 
av domstolene i både 2011 og 2017.58 Svenske myndighetene har uttrykkelig anerkjent 
at hazaraer fra områder der Taliban har sterkt støtte har en særskilt risikoprofil, men 
at tilhørighet til hazaraminoriteten ikke i seg selv gir beskyttelse.59 Tyske Pro Asyl 
presiserer at de per dags dato ikke er kjent med rettspraksis i Tyskland som gjelder 
situasjonen for hazara etter IS’ tilstedeværelse i landet.

NGO’ene fra Belgia, Hellas og Italia opplyser at det ikke er en generell praksis for 
hazaraer, og at hver sak blir vurdert individuelt. 

 55 Ibid punkt 86

 56 Landinfo, Temanotat Afghanistan: Sikkerhetssituasjonen i provinsen Kabul, 25� november 2016 (s� 4)� Tilg-
jengelig fra: https://landinfo�no/asset/3471/1/3471_1�pdf 

 57 UDI praksisnotat punkt 5�4� Tilgjengelig fra: https://www�udiregelverk�no/no/rettskilder/udi-praksisno-
tater/pn-2014-004/#_Toc478654332 

 58 Bundesverwaltungsgericht� Abteilung V E-7602/2008, 25� mai 2011 og Bundesverwaltungsgericht, Abtei-
lung V E-5136/2016, 11� januar 2017

 59 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående såakerhetsläget i Afghanistan, 29� august 2017� 
Tilgjengelig fra: https://lifos�migrationsverket�se/dokument?documentSummaryId=40195 

https://landinfo.no/asset/3471/1/3471_1.pdf
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40195
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3.2 Kjønnsbasert forfølgelse

Kvinner i ulike situasjoner kan utgjøre en «spesiell sosial gruppe» med et beskyttelses-
grunnlag, jf. flyktningkonvensjonens artikkel 1A nr. 2 og utlendingsloven § 28 første 
ledd bokstav a, jf. § 30 første ledd bokstav c.

Etter norsk utlendingspraksis kan ulike grupper av afghanske kvinner innvilges 
beskyttelse, herunder enslige kvinner uten mannlig nettverk, kvinner som har hatt 
utenomekteskapelig forhold, kvinner som risikerer tvangsekteskap og kvinner som 
har spesielle yrker.60 Vår erfaring er at anførslene, om lagt til grunn, som oftest vil gi 
grunnlag for beskyttelse, og at resultatet i de fleste saker vil stå og falle på den enkeltes 
troverdighet.

Ingen av respondentene uttaler at det å være afghansk kvinne i seg selv vil utgjøre 
et beskyttelsesgrunnlag. Østerrikske Røde Kors presiserer at i motsetning til under 
Taliban-regimet, er ikke afghanske kvinner i seg selv en «spesiell sosial gruppe».

På lik linje med norsk praksis, bekrefter NGO’ene fra Sverige, Belgia, Sveits og Neder-
land at enslige afghanske kvinner uten mannlig nettverk normalt får flyktningstatus. 
Slike kvinner vurderes som spesielt sårbare og anses å risikere forfølgelse ved retur. 
Unntak forekommer der anførselen ikke blir vurdert som troverdig, for eksempel 
hvis de har grunnlag for å tro at for eksempel ektemannen fremdeles befinner seg i 
Afghanistan.

NGO’ene fra både Østerrike og Nederland beskriver at jenter og kvinner som har 
blitt «westernized» kan innvilges beskyttelse.61 Bakgrunnen er at afghanske kvinner 
som har oppholdt seg i vestlige land over lengre tid, vil kunne anses å ikke tilegne 
seg tradisjonelle sosiale afghanske normer ved retur og således risikere forfølgelse. 
Nederland opplyser at slik innvilgelse kan være aktuelt for de som er over 10 år og har 
bodd i Nederland i mer enn 8 år.

Dansk Flygtningehjælp opplyser at afghanske enker som risikerer tvangsekteskap ved 
retur i stadig større grad har fått flyktningstatus. Også Swiss Refugee Council bekrefter 
denne trenden. 

Greske Aitima påpeker at ansatte i greske utlendingsmyndigheter ofte har manglende 

 60 UDI praksisnotat punkt 5�3� Tilgjengelig fra: https://www�udiregelverk�no/no/rettskilder/udi-praksisno-
tater/pn-2014-004/#_Toc478654332 

 61 Svar på spørreundersøkelsen fra ACCORD Austrian Red Cross av 30� november 2017 og Dutch Refugee 
Council av 1� desember 2017
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opplæring om kjønnsspesifikk forfølgelse, og indikerer at dette kan resultere i gale 
vurderinger.

3.3 Barnespesifikk forfølgelse

Det å være et barn på flukt kan innebære at en er å anse som en «spesiell sosial gruppe» 
med et krav på beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonens artikkel 1A nr. 2. Etter norsk lov 
skal det foretas en barnesensitiv vurdering i beskyttelsessaker og barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn, jf. utlendingsloven § 28 tredje ledd og Grunnloven § 
104. Det samme følger av internasjonal rett gjennom FNs barnekonvensjon artikkel 3.

Norske utlendingsmyndigheter opererer ut fra den praksisen at enkelte afghanske 
barn i sårbare situasjoner vil kunne risikere forfølgelse.62 UDI uttaler at «afghanske 
barn som utnyttes som Bacha Bazi (dansegutter), barn uten fedre (yatim) og gatebarn kan 
risikere forfølgelse ved retur».63 Swiss Refugee Council bekrefter at ofre for Bacha Bazi gir 
grunnlag for flyktningstatus i Sveits. Svenske myndigheter uttaler i sitt praksisnotat 
fra august 2017 at barn uten mannlig nettverk i Afghanistan som utgangspunkt vil 
ha krav på beskyttelse.64

Flemish Refugee Action uttrykker en bekymring for at det ikke i tilstrekkelig grad blir 
foretatt en barnesensitiv vurdering av myndighetene. Som en konsekvens er barnes-
pesifikk forfølgelse ofte ikke tilstrekkelig til å gi vedkommende status etter flyktning-
konvensjonen i Belgia. Østerrikske Røde Kors bekrefter samme trend i Østerrike, der 
de fleste enslige barn får subsidiær beskyttelse.

På lik linje med norske myndigheter opplyser Dansk Flygtningehjælp at danske utle-
ndingsmyndigheter er innforstått med at det er fare for tvangsrekruttering av barn i 
Afghanistan, uten at dette i seg selv gir krav på beskyttelse. Heller ikke sveitsiske my-
ndigheter gir automatisk flyktningstatus til barn som flykter fra tvangsrekruttering.65

Dansk Flygtningehjælp bekrefter at manglende troverdighet ofte fører til avslag hos 
enslige mindreårige asylsøkere. NOAS kan bekrefte samme praksis i Norge.

 62 UDI praksisnotat punkt 5�3�4� Tilgjengelig fra: https://www�udiregelverk�no/no/rettskilder/udi-praksis-
notater/pn-2014-004/#_Toc478654332 

 63 Ibid

 64 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående såakerhetsläget i Afghanistan, 29� august 2017 (s� 
8)� Tilgjengelig fra: https://lifos�migrationsverket�se/dokument?documentSummaryId=40195 

 65 Svar på spørreundersøkelsen fra Swiss Refugee Council av 4� desember 2017

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40195
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Pro Asyl fremhever problemer med ukvalifiserte representanter for EMA i Tyskland, 
som igjen får konsekvenser for barnas forståelse av hvilken informasjon de må gi til 
utlendingsmyndighetene. MOSAICO - Action for Refugees opplyser om samme prob-
lem i Italia. For å få bukt med problemet har det italienske parlamentet nylig vedtatt en 
lov i den hensikt å styrke beskyttelsen av mindreårige og sikre lik behandling av slike 
saker.66 Loven, som på engelsk går under navnet «Provision of Protection Measures» 
ble vedtatt i mars 2017, som en følge av det store antallet EMA som oppholder seg i 
Italia.67 

3.4 Konvertitter

Religion er et uttrykkelig forfølgelsesgrunnlag etter flyktningkonvensjonens artikkel 
1A nr. 2. For afghanere er det normalt konvertering til kristendommen som er en 
aktuell anførsel. 

Den norske praksisen for afghanske konvertitter er at reelle konvertitter har krav på 
beskyttelse.68 Norske myndigheter uttaler at det har vært en økning i antallet anførsler 
om konvertering til kristendommen fra afghanere i perioder der asylpraksisen ellers 
er streng.69 De vurderer derfor om den enkelte er en reelle konvertitt eller en såkalt 
«bekvemmelighetskonvertitt» der anførselen om konvertering er strategisk begrun-
net.70 Etter NOAS’ erfaring er det krav om at asylsøkeren har kunnskap om kristen-
dommen og refleksjoner rundt sin egen konverteringsprosess. Troverdighetsvurderin-
gen i afghanske konvertittsaker er ofte streng.

Svar fra spørreundersøkelsen vitner om tilsvarende praksis i flere andre vesteuropeiske 
land. NGO’ene fra både Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike og Hellas 
bekrefter at deres lands utlendingsmyndigheter gir beskyttelse til afghanske konver-
titter der de er å anse som troverdige. Som i Norge, bekrefter Pro Asyl at asylsøkere i 
Tyskland blir spurt om motivasjonen for konverteringen og får kunnskapsspørsmål 
om kristendommen.

 66 Svar på spørreundersøkelse fra MOSAICO - Action for Refugees av 25� november 2017

 67 https://www�unicef�org/media/media_95485�html 

 68 UDI praksisnotat punkt 5�2�1� Tilgjengelig fra: https://www�udiregelverk�no/no/rettskilder/udi-praksis-
notater/pn-2014-004/#_Toc478654332 

 69 UNE, Praksisnotat – Forfølgelse på grunnlag av religion, 28� januar 2016� Tilgjengelig fra: https://www�une�
no/globalassets/kildesamling/praksisnotater/pn�religion�pdf 

 70 Se blant annet dom fra Borgarting lagmannsrett av 9� mai 2017, LB-2016-43352

https://www.unicef.org/media/media_95485.html
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/praksisnotater/pn.religion.pdf
https://www.une.no/globalassets/kildesamling/praksisnotater/pn.religion.pdf
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Ingen av respondentene uttaler at afghanere som er ansett som reelle konvertitter ikke 
vil ha krav på beskyttelse i de respektive mottakerlandene.

3.5 Seksuell orientering

Asylsøkere som anfører at deres seksuelle legning gjør dem utrygge i sine hjemland, 
kan ha krav på beskyttelse opp mot land som forfølger seksuelle minoriteter, jf. flykt-
ningkonvensjonens artikkel 1A nr. 2. 

På lik linje med flere andre asylanførsler, er seksuell orientering gjenstand for en 
grundig troverdighetsvurdering. UDI bekrefter at homofile fra Afghanistan kan ut-
gjøre «en spesiell sosial gruppe» som vil ha krav på beskyttelse der anførselen anses 
som troverdig.71 

Flere NGO’er bekrefter en tilsvarende praksis. Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland, 
Østerrike og Hellas innvilger beskyttelse til homofile og lesbiske fra Afghanistan der 
anførselen er ansett som troverdig. Pro Asyl bekrefter at tyske myndigheter anerkjen-
ner at det ikke er mulig å leve åpent som homofil i Afghanistan uten å utsette seg for 
stor risiko.

NGO’ene fra Italia og Sveits uttaler at det ikke finnes en utviklet praksis, ofte på grunn 
av få saker om denne problemstillingen. Til tross for manglende utviklet praksis, synes 
Italia allikevel å ha en økt vektlegging av troverdighetsmomentet i slike saker, og flere 
lokale kontorer har begynt å be om medlemskort fra LHBT-organisasjoner.72

Storbritannia skiller seg noe ut i deres praksis overfor LHBT-personer fra Afghanistan. 
Ifølge British Refugee Council kan også personer fra denne gruppen få sin asylsøknad 
avslått med henvisning til internflukt. De opplyser at det finnes eksempler på dom-
savgjørelser der det konkluderes med at en homofil kan være relativt trygg i en storby, 
som for eksempel Kabul.

 71 UDI praksisnotat punkt 5�3�3� Tilgjengelig fra: https://www�udiregelverk�no/no/rettskilder/udi-praksis-
notater/pn-2014-004/#_Toc478654332 

 72 Svar på spørreundersøkelse fra MOSAICO – Action for Refugees av 25� november 2017
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4 Sikkerhetssituasjonen

4.1 Generelt om vurdering av sikkerhetssituasjon

En vurdering av den generelle sikkerhetssituasjonen i et land kan ha betydning for 
beskyttelsesbehovet til asylsøkere. I Norge kan den generelle sikkerhetssituasjonen i 
et land medføre at alle borgere fra det aktuelle området eller landet i utgangspunktet 
har krav på subsidiær beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav b, jf. 
EMK artikkel 3.73 Tilsvarende bestemmelse finnes i EUs statusdirektiv artikkel 15.74 

Rettslig sett er det en betydelig høyere terskel for å anse et land eller del av et land som 
utrygt, enn hva som følger av en alminnelig oppfatning av begrepet trygt. Det generelle 
voldsnivået må være slik at enhver person utsettes for reell fare bare ved å være tilstede 
i området.75 EMD har uttalt at dette bare er aktuelt i ekstreme tilfeller av voldelige 
og urolige situasjoner.76 I en dom fra 2013 vurderte EMD at sikkerhetssituasjonen 
i Afghanistan ikke er slik at retur vil innebære et brudd på EMK artikkel 3.77 Denne 
vurderingen ble opprettholdt av EMD i fem dommer fra januar 2016.78

Som forventet er det gjennomgående utlendingsmyndighetene i de respektive landene 
som foretar selve sikkerhetsvurderingen. Et slikt funn bekrefter at sikkerhetsvurderin-
gene i all hovedsak ikke er politisert, men styrt av faglige vurderinger.

 73 EMK artikkel 3 lyder som følger: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende 
behandling eller straff�»

 74 Tilgjengelig fra: http://eur-lex�europa�eu/LexUriServ/LexUriServ�do?uri=CELEX:32004L0083:en:HTML 

 75 Informasjon fra Utlendingsnemnda� Tilgjengelig fra: https://www�une�no/sakstyper/beskyttelseasyl/
praksis-i-asylsaker-fra-afghanistan/ 

 76 EMD, Case of Sufi and Elmi vs�the United Kingdom, 28� juni 2011� Tilgjengelig fra: http://hudoc�echr�
coe�int/eng?i=001-105434 

 77 EMD, Case of S�H�H� vs� the United Kingdom, 8� januar 2013� Tilgjengelig fra: http://hudoc�echr�coe�int/
eng?i=001-116123 

 78 Se blant annet A�G�R� vs� the Netherlands, 6� januar 2016� Tilgjengelig fra: http://hudoc�echr�coe�int/
eng?i=001-159883 og S�S� the Netherlands, 12� januar 2016� Tilgjengelig fra: http://hudoc�echr�coe�int/
eng?i=001-159806 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:en:HTML
https://www.une.no/sakstyper/beskyttelseasyl/praksis-i-asylsaker-fra-afghanistan/
https://www.une.no/sakstyper/beskyttelseasyl/praksis-i-asylsaker-fra-afghanistan/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105434
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116123
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116123
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159883
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159883
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159806
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159806
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4.2 Konkret om vurderingen av sikkerhets-    
 situasjonen i Afghanistan
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg de siste årene. FNs gener-
alsekretær uttalte i juni 2017 at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er «intensely 
volatile».79 I oktober 2017 erklærte Amnesty International at de anser hele Afghanistan 
for å være utrygt, og rådet europeiske myndigheter til å stanse all retur til landet.80 
Amnesty peker blant annet på det økende antallet sivile ofre, den akutte humanitære 
situasjonen i landet og fremtredende tilstedeværelse av terrorgrupper. 

Svar på spørreundersøkelsen viser at enkelte vesteuropeiske land ikke har utført og/
eller ikke har offentlig publisert sine sikkerhetsvurderinger av Afghanistan. For noen 
land, som Island, skyldes dette få asylsøknader fra afghanere, slik at en sikkerhets-
vurdering ikke er like aktuell som i de landende med et større antall asylsøknader fra 
denne gruppen. Østerrikske Røde Kors opplyser at de ikke er kjent med at sikkerhets-
vurderinger av Afghanistan er offentliggjort. De er derimot kjent med at østerrikske 
utlendingsmyndigheter i sin forvaltningspraksis de facto anser enkelte områder i 
Afghanistan som utrygge. Blant annet gjelder dette provinsen Ghazni. Pro Asyl op-
plyser at tyske myndigheter fremdeles ikke har tatt i betraktning den forverrede sik-
kerhetssituasjonen i Afghanistan i sine landoversikter, og at det dermed ikke finnes 
konkret informasjon om hvilke områder som er å anse som trygge og/eller utrygge. 

Flere vesteuropeiske land med et større antall afghanske asylsøkere opplyser at deres 
myndigheter ikke anser noen områder i Afghanistan som utrygge i utlendingsrettslig 
forstand. Svar på spørreundersøkelsen viser at myndighetene i Nederland, Belgia, 
Storbritannia81 og Danmark har vurdert at ingen av Afghanistans provinser er utrygge.

På den annen side har myndighetene i Sverige, Norge, Finland, Sveits og Italia erklært 
flere områder i Afghanistan for utrygge. Svenske utlendingsmyndigheter har offentlig-
gjort at de anser provinsene Helmand og Uruzgan som utrygge, og at alle afghanere 
som kommer fra disse provinsene i utgangspunktet har krav på subsidiær beskyt-

 79 UN General Assembly Security Council, The situation in Afghanistan and its implications for international 
peace and security, 15� juni 2017� Tilgjengelig fra: https://unama�unmissions�org/sites/default/files/
sg_report_on_afghanistan_-_15_june_2017�pdf  

 80 Amnesty International, Afghanistan: «Forced back to danger» Asylum- seekers returned from Europe 
to Afghanistan, oktober 2017 (s� 41)� Tilgjengelig fra: https://www�amnesty�no/sites/default/files/370/
ASA1168662017ENGLISH�PDF 

 81 UK Home Office, Country Policy and Information Note, Afghanistan: Security and humanitarian situation 
(s� 8)� Tilgjengelig fra: https://www�gov�uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/638653/Afghanistan_-_Security_-_CPIN_-_v4�0__August_2017_�pdf 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-_15_june_2017.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_on_afghanistan_-_15_june_2017.pdf
https://www.amnesty.no/sites/default/files/370/ASA1168662017ENGLISH.PDF
https://www.amnesty.no/sites/default/files/370/ASA1168662017ENGLISH.PDF
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/638653/Afghanistan_-_Security_-_CPIN_-_v4.0__August_2017_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/638653/Afghanistan_-_Security_-_CPIN_-_v4.0__August_2017_.pdf
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telse.82 I Finland er Helmand ansett som utrygt.83 I tillegg har finske myndigheter nylig 
besluttet å anse enkelte områder av provinsene Uruzgan, Nangarhar og Kandahar 
som utrygge. I Sveits baserer sikkerhetsvurderingen seg på tre dommer fra 2011 med 
presedensvirkning.84 Konklusjonen i dommene, som fremdeles er gjeldende i dag, 
er at kun Kabul, Herat og Mazar-e Sharif er ansett som trygge områder. Samtlige av 
de øvrige områdene i Afghanistan er ifølge sveitsiske domstoler utrygge. Italia skiller 
seg ut i Vest-Europa ved at de har besluttet at hele Afghanistan er å anse som utrygt.85 

I februar 2016 foretok det norske Utlendingsdirektoratet (UDI) en oppdatert vurder-
ing av sikkerhetssituasjonen og konkluderte med at ingen av Afghanistans provinser 
var å anse som utrygge.86 I april 2017 ble det foretatt en endring i UDIs vurderinger av 
Afghanistan. Fra da ble to av landets 34 provinser, Helmand og Nangarhar, ansett som 
utrygge. Den konkrete vurderingen er ikke offentlig publisert, og konklusjonen kan 
kun finnes gjengitt i en artikkel i VG.87 UDI kom med en oppdatert sikkerhetsvurder-
ing i november 2017, der de opprettholdt sin vurdering fra april.88 Etter vår erfaring har 
ankeinstansen Utlendingsnemnda (UNE) ikke helt samsvarende sikkerhetsvurdering 
som UDI, og det er ingen offentlig tilgjengelig informasjon om UNEs vurdering av 
sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. 

Det er grunn til å tro at deler av flere av Afghanistans provinser blir vurdert som ust-
abile eller utrygge, uten at dette innebærer at hele provinsen er så utrygg at den når 
opp til terskelen for EMK artikkel 3 og/eller EUs statusdirektiv artikkel 15 c. Svenske 
myndigheter vurderer for eksempel at konfliktnivået er spesielt høyt i provinsene Kan-
dahar, Kunar, Nangarhar, og Ghazni.89 Vi har ikke funnet slike konkrete vurderinger 
i andre land.

 82 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående såakerhetsläget i Afghanistan, 29� august 2017� 
Tilgjengelig fra: https://lifos�migrationsverket�se/dokument?documentSummaryId=40195

 83 Finnish Immigration Service, Press Release, 18�12�2017� Tilgjengelig fra: http://www�migri�fi/for_the_me-
dia/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_
and_somalia_74852 

 84 Svar på spørreundersøkelsen fra Swiss Refugee Council av 4� desember 2017

 85 Svar på spørreundersøkelse fra MOSAICO – Action for Refugees av 25� november 2017

 86 Se blant annet skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (Ap) til innvandrings- og integreringsministeren, 
Dokument nr� 15:764 (2016-2017), av 1� mars 2017� Tilgjengelig fra: https://www�stortinget�no/no/Sa-
ker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=68142 

 87 Artikkel i Verdens Gang (VG) datert 4� april 2017� Tilgjengelig fra: https://www�vg�no/nyheter/innenriks/
afghanistan/udi-bare-to-av-afghanistans-34-provinser-er-utrygge/a/23963813/  

 88 Artikkel i Verdens Gang (VG) datert 6� november 2017� Tilgjengelig fra: https://www�vg�no/nyheter/
innenriks/afghanistan/ny-udi-vurdering-derfor-er-ikke-afghanistan-utrygt/a/24180307/  

 89 Migrationsverket, Rättsligt ställningstagande angående såakerhetsläget i Afghanistan, 29� august 2017 (s� 
3)� Tilgjengelig fra: https://lifos�migrationsverket�se/dokument?documentSummaryId=40195 

https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40195
http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_and_somalia_74852
http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_and_somalia_74852
http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_and_somalia_74852
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=68142
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=68142
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/afghanistan/udi-bare-to-av-afghanistans-34-provinser-er-utrygge/a/23963813/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/afghanistan/udi-bare-to-av-afghanistans-34-provinser-er-utrygge/a/23963813/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/afghanistan/ny-udi-vurdering-derfor-er-ikke-afghanistan-utrygt/a/24180307/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/afghanistan/ny-udi-vurdering-derfor-er-ikke-afghanistan-utrygt/a/24180307/
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40195
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5  Bruk av internflukt

5.1 Rettslig utgangspunkt

Internfluktalternativet følger ikke direkte av ordlyden i flyktningdefinisjonen slik den 
er nedfelt i flyktningkonvensjonens art. 1 A, men bygger på prinsippet om at rett til 
internasjonal beskyttelse er subsidiær i forhold til muligheten for beskyttelse i eget 
hjemland, jf. UNHCRs håndbok fra 1979 punkt 91. 

Læren om internflukt er utviklet gjennom statspraksis fra begynnelsen av 1970-tallet 
i Europa. Internfluktalternativet har utviklet seg til å omfatte tre kumulative kriterier: 
et område for internflukt må være trygt, tilgjengelig og rimelig for den det gjelder. I 
folkeretten er statspraksis en relevant rettskilde i tolkningen av internasjonale kon-
vensjoner.90 Flere folkerettseksperter har tatt til orde for at internfluktalternativet, slik 
det har utviklet seg gjennom statspraksis, er bindende for flyktningkonvensjonens 
medlemstater.91 

I tillegg til statspraksis har EUs statusdirektiv en direkte henvisning til internfluk-
talternativet. Artikkel 8 i direktivet stadfester at en som i utgangspunktet har krav på 
flyktningstatus kan bli henvist til internflukt der dette er trygt, tilgjengelig og rimelig.

5.2 Generell anvendelse av internflukt

De fleste land i Vest-Europa er medlem av EU. Kun Norge, Island, Liechtenstein og 
Sveits står utenfor EU-samarbeidet. Utgangspunktet for de fleste vesteuropeiske land 
er at de er bundet av EUs statusdirektiv. Unntak forekommer. Danske myndigheter 
har valgt å ikke slutte seg til direktivet.92 På den annen side har Island besluttet å 
følge EUs statusdirektiv i både lovgivningen og i praksis, til tross for manglende EU-
medlemskap.93

 90 Se Wien-konvensjonen om traktatrett (VCLT) artikkel 31 tredje ledd bokstav b

 91 Se blant annet Schultz, Jessica, The Internal Flight Alternative in Norway: the law and practice with respect 
to Afghan families and unaccompanied asylum-seeking children, a mini-assessment commissioned by UN-
HCR, 2017 (s� 30)� Tilgjengelig fra: http://www�unhcr�org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2017/11/
SchultzIFAStudyJune2017-1�pdf 

 92 Svar på spørreundersøkelse fra Dansk Flygtningehjælp av 7� desember 2017

 93 Svar på spørreundersøkelse fra Røde Kors Island av 8� desember 2017

http://www.unhcr.org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2017/11/SchultzIFAStudyJune2017-1.pdf
http://www.unhcr.org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2017/11/SchultzIFAStudyJune2017-1.pdf
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EUs statusdirektiv artikkel 8 er en skjønnsmessig bestemmelse, og det er opp til 
medlemslandene selv om de vil benytte seg av den.94 Det er således frivillig å anvende 
internflukt. Men ved anvendelse av internflukt må bestemmelsens vilkår følges. Be-
stemmelsens skjønnsmessige karakter har resultert i en svært ulik praksis landene 
imellom. Verken Italia eller Spania har gjennomført EUs statusdirektiv artikkel 8 i sin 
nasjonale lovgivning.95 Italienske domstoler har i tillegg besluttet at internflukt ikke 
skal anvendes av italienske myndigheter.96 I Frankrike er det ingen praksis med anven-
delse av internflukt i første instans, og anvendelsen av internflukt er svært begrenset 
i klageinstansen. En undersøkelse av medlemsstaters anvendelse av internflukt fra 
2014 viser at kun Tyskland, Ungarn og Sverige vurderte internflukt i alle tilfeller der 
det er fastslått et beskyttelsesbehov.97

Flere NGO’er uttrykker en bekymring for at internfluktvurderingen i praksis er 
mangelfull og lite detaljert. På bakgrunn av erfaringer fra enkeltsaker, uttrykker tyske 
Pro Asyl en bekymring for at differensierte undersøkelser av de ulike kriteriene i 
realiteten ikke utføres, og at individuelle hensyn blir hensyntatt i for liten grad. Også 
i Østerrike er det en fraværende vurdering av alle vilkårene. Østerrikske Røde Kors 
mener at i praksis er det kun kriteriene om et trygt og tilgjengelig internfluktområde 
som blir vurdert.

5.3 Anvendelse av rimelighetsvilkåret

Internfluktvurderingen er utviklet med tre kumulative vilkår; internflukt må være 
trygt, tilgjengelig og rimelig for den det gjelder. At vilkårene er kumulative, innebærer 
at alle tre må være oppfylt for at internflukt kan anvendes.

Høsten 2016 besluttet Stortinget i Norge å fjerne kriteriet om rimelighet fra norsk lov, 
jf. utlendingsloven § 28 femte ledd. Regjeringen argumenterte med at rimelighets-
vilkåret ikke følger av Norges internasjonale forpliktelser.98

 94 APAIPA, Actors of Protection and the Application of Internal Protection Alternative, European Comparative 
report, 2014 (s� 7). Tilgjengelig fra:  http://www�asylumlawdatabase�eu/sites/www�asylumlawdatabase�
eu/files/aldfiles/EN%20-%20APAIPA-ComparativeReport%202014�pdf 

 95 Ibid 

 96 Ibid

 97 Ibid

 98 Justis- og beredskapsdepartementet, Høringsnotat – Endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II), 
desember 2015, Snr� 15/8555 (s� 63)� Tilgjengelig fra: https://www�regjeringen�no/contentassets/2ff18f-
dc06674a43ae3fa26da4532abc/horingsnotat�pdf 

http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/EN%20-%20APAIPA-ComparativeReport%202014.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/EN%20-%20APAIPA-ComparativeReport%202014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2ff18fdc06674a43ae3fa26da4532abc/horingsnotat.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2ff18fdc06674a43ae3fa26da4532abc/horingsnotat.pdf
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Samtlige av respondentene opplyser at deres respektive myndigheter opererer med 
et rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen. Dette innebærer at Norge er det eneste 
landet i Vest-Europa som har fjernet kravet fra sin nasjonale lovgivning.

5.4 Bruk av internflukt overfor afghanske asylsøkere

Kun tre av respondentene, Italia, Island og Malta, opplyser at deres lands myndigheter 
ikke henviser afghanere til internflukt. Som nevnt tidligere anvender ikke italienske 
myndigheter internflukt i det hele tatt. For Island og Maltas vedkommende blir intern-
flukt generelt anvendt, men har per dags dato ikke blir anvendt på afghanere.

 
Internflukt vurdert som urimelig for enkelte grupper

Flere respondenter forteller at internflukt for enkelte grupper av afghanere ofte vil 
være ansett som urimelig. Svenska Röda Korset opplyser at enslige kvinner uten man-
nlig nettverk, EMA uten mannlig nettverk og personer med spesielle behov sjeldent 
vil henvises til internflukt. I Danmark, Tyskland og Nederland vil internflukt av EMA, 
single kvinner og barnefamilier ofte avvises av utlendingsmyndigheter grunnet at det 
anses som urimelig. I Sveits blir internflukt ikke anvendt for barnefamilier.99 I tillegg 
til unntak fra internflukt for EMA og enslige kvinner, opplyser finske myndigheter 
i en nylig pressemelding at internflukt ikke skal anvendes der det er sannsynlig at 
asylsøkeren vil måtte bo i en intern flyktningleir ved retur.100

Forut for fjerningen av rimelighetsvilkåret i Norge, var det vanligvis ansett som urimelig 
å henvise både EMA og barnefamilier til områder der de ikke har nettverk. Både barne-
familier og EMA blir nå i stedet vurdert etter bestemmelsen om opphold på humanitært 
grunnlag, jf. utlendingsloven § 38. Grunnet den høye terskelen for opphold etter denne 
bestemmelsen, har fjerningen av rimelighetsvilkåret ført til at et stort antall EMA har 
blitt henvist til internflukt.101 Også Østerrikske Røde Kors bekrefter at internflukt i noen 
grad blir anvendt for EMA og barnefamilier, i tillegg til enslige menn og par uten barn.

 99 Svar på spørreundersøkelsen fra Swiss Refugee Council av 4� desember 2017

 100 Finnish Immigration Service, Press Release, 18�12�2017� Tilgjengelig fra: http://www�migri�fi/for_the_me-
dia/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_
and_somalia_74852 

 101 Redd Barna, FO og NOAS, En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere, 2017 
(s� 15)� Tilgjengelig fra: http://www�noas�no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web�pdf 

http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_and_somalia_74852
http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_and_somalia_74852
http://www.migri.fi/for_the_media/bulletins/press_releases/press_releases/1/0/updated_situational_reviews_of_afghanistan_iraq_and_somalia_74852
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2017/10/EMA-notat_web.pdf
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Dansk Flygtningehjælp har opplyst at de ikke kjenner til at EMA blir henvist til in-
ternflukt, med unntak av én sak hvor den mindreårige hadde nær familie i Kabul.102

NGO’ene i både Østerrike og Nederland uttaler uttrykkelig at etnisitet kan spille inn 
i vurderingen av internflukt. Dette kan ha betydning for om hazaraer kan henvises til 
et område der deres etnisitet er lavt representert. 

Flemish Refugee Action forklarer at i Belgia blir internflukt generelt ikke vurdert for 
afghanere som kvalifiserer til flyktningstatus. En slik praksis er ikke uttrykkelig uttalt 
av andre NGO’er.

En annen interessant gruppe av afghanere er de som har tilbrakt store deler av sitt liv 
utenfor sitt hjemland, for eksempel i Iran eller Pakistan. For Sverige, Tyskland, Belgia 
og Nederland, opplyser NGO’ene at afghanere som er født i utlandet eller bodd lenge 
utenfor hjemlandet vil bli vurdert mot Afghanistan som helhet og ikke et konkret 
hjemsted. Det samme er tilfellet i Norge. Østerrikske Røde Kors informerer om flere 
tilfeller der lang botid utenfor landet har medført at internflukt ikke anvendes grunnet 
fare for brudd på EMK art. 2 og 3.

 
Begrenset til enkelte byer eller provinser

Svært mange av respondentene opplyser at internflukt bare er aktuelt til noen områder 
av Afghanistan. I Sverige er det ofte Kabul, Herat og Mazar-e Sharif som anses som 
trygge og tilgjengelig internfluktalternativer.103 Samme trend bekreftes av NGO’ene 
fra Danmark, Sveits og Østerrike. For Belgias vedkommende uttaler Flemish Refugee 
Action at både Kabul og Jalalabad er aktuelle internfluktområder. I Nederland henvises 
afghanere kun til internflukt i Kabul.104 NOAS’ erfaringer er at afghanere i Norge blir 
henvist til internflukt i flere store byer, herunder Kabul, Herat og Mazar-e Sharif, samt 
at ankeinstansen UNE i tillegg henviser til Jalalabad. 

Pro Asyl mener at tyske myndigheter ofte ikke går inn i detaljer om hvilke provinser 
som er trygge eller ikke. Det er således ingen klar praksis for hvilke områder intern-
flukt kan anvendes på. Pro Asyls erfaringer er at internflukt anvendes for Kabul, Herat 
og Mazar-e Sharif, uten at kriteriene for internflukt blir detaljert beskrevet og vurdert 
i enkeltsakene.

102 E-post fra Dansk Flygtningehjælp 30� januar 2018

103 Svar på spørreundersøkelse fra Svenska Röda Korset av 6� desember 2017

104 Svar på spørreundersøkelse fra Dutch Refugee Council av 1� desember 2017
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6  Tvangsretur 

6.1 Tvangsretur til Afghanistan

NOAS har kunnskap om tvangsretur til Afghanistan fra 16 vesteuropeiske land. In-
formasjonen er hentet både fra spørreundersøkelsen og offentlig tilgjengelig infor-
masjon.

Ti land i Vest-Europa gjennomfører per dags dato tvangsreturer til Afghanistan: Norge, 
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, Belgia, Storbritannia, Hellas og 
Sveits. Seks land i Vest-Europa har oppgitt at de ikke gjennomfører tvangsreturer til 
Afghanistan: Island, Luxembourg, Malta, Portugal, Italia og Kypros.

Det er oppgitt ulike årsaker for å ikke utføre tvangsreturer til Afghanistan. Italia 
tvangsreturnerer ikke afghanere fordi de anser hele landet som utrygt.105 Myndighe-
tene i Luxembourg sier de ikke tvangsreturnerer av politiske grunner, uten nærmere 
spesifisering.106 Kypriotiske myndigheter opplyser at de har vanskeligheter med å 
samarbeide med afghanske myndigheter.107 De opplyser videre at afghanske asylsøkere 
med avslag har en positiv innstilling til frivillig retur. For Islands vedkommende op-
plyser Røde Kors at afghanske asylsøkere i all hovedsak får opphold og at det derfor 
ikke er aktuelt med tvangsretur. Også myndighetene i Portugal og Malta opplyser at 
tvangsretur ikke er aktuelt på grunn av det lave antallet afghanske asylsøkere.108 

6.2 Tall og statistikk

Det er svært viktig å skille mellom statistikk som gjelder generell retur og tvangsretur 
til Afghanistan, da førstnevnte kategori også omfatter frivillig/assistert retur. Flere 
av respondentene på spørreundersøkelsen opplyser at det ikke foreligger offentlig 

105 Svar på spørreundersøkelse fra MOSAICO – Action for Refugees av 25� november 2017

106 European Migration Network (EMN) Ad-Hoc Query on Forced Returns to Afghanistan, requested on 
15th September 2017� Tilgjengelig fra: https://emnbelgium�be/sites/default/files/publications/EMN-
AHQ_2017�1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08�pdf 

107 Ibid 

108 Ibid 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf
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statistikk kun for tvangsretur.109 Dette innebærer at vi ikke har statistikk på tvangsretur 
for alle respondenter. 

Omfanget av tvangsreturer til Afghanistan de siste tre årene er svært ujevnt fordelt 
mellom vesteuropeiske land. I perioden 2015 - 2017 er Norge det landet som har 
tvangsreturnert flest afghanere. Totalt har Norge tvangsreturnert 692 i denne peri-
oden.110 Til sammenligning har Storbritannia tvangsreturnert 172 og Nederland har 
tvangsreturnert 115 frem til september 2017. 

Norge sto for hele 65 % av tvangsreturene fra Europa i 2016. Ifølge afghanske myn-
digheter ble totalt 580 afghanere tvangsreturnert til Afghanistan i 2016.111 Av disse 
var 381 fra Norge.112 

Figur 6A: Tvangsreturer i 2015

 109 Svar på spørreundersøkelse fra Austrian Red Cross ACCORD av 30�11�2017 og svar fra Aitima av 19� 
november 2017

 110 Tall fra Politiets utlendingsenhet for uttransporteringer i 2015, 2016 og 2017� Tilgjengelig fra: https://
www�politiet�no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/uttransporteringer/ 

 111 Amnesty International, Forced Back to Danger, Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan, 5� 
oktober 2017 (s� 31)� Tilgjengelig fra: https://www�amnesty�org/en/documents/asa11/6866/2017/en/ 

 112 Tall fra Politiets utlendingsenhet for uttransporteringer i 2016� Tilgjengelig fra: https://www�politiet�no/
globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/uttransporteringer/uttransporteringer-2016�pdf 

https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/uttransporteringer/
https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/uttransporteringer/
https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6866/2017/en/
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/uttransporteringer/uttransporteringer-2016.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/uttransporteringer/uttransporteringer-2016.pdf
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Figur 6B: Tvangsreturer i 2016

 Figur 6C: Tvangsreturer i 2017
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6.3 Unntak fra tvangsretur

Av de ni landende som opplyser å tvangsreturnere asylsøkere til Afghanistan, er det 
svært mange som har unntak for sårbare grupper. Noen av landende har uttalte unn-
tak, mens i andre land er unntakene av rent praktiske årsaker. Svenska Röda Korset 
sier uttrykkelig at det hovedsakelig er enslige voksne menn som blir tvangsreturnert, 
og at retur av andre grupper sjeldent forekommer. Tilsvarende utgangspunkt er bek-
reftet av belgiske myndigheter og Flemish Refugee Action. Ettersom tvangsretur av 
enkelte grupper, herunder kvinner og barnefamilier, innebærer mer grunnarbeid og 
forholdsregler, har belgiske myndigheter besluttet å prioritere tvangsretur av single 
menn over 18 år.113

Per dags dato har Tyskland klare begrensninger på tvangsretur. Pro Asyl opplyser 
at tyske myndigheter nå kun tvangsreturnerer afghanere som har begått kriminelle 
handlinger, er en trussel mot rikets sikkerhet og personer som nekter å samarbeide 
i avklaringen av egen identitet. Alle andre afghanere risikerer ikke tvangsretur på 
nåværende tidspunkt.

 
Unntak for EMA

Foruten Hellas og Sveits, bekrefter samtlige av NGO’ene at deres myndigheter i prak-
sis ikke tvangsreturnerer enslige mindreårige asylsøkere til Afghanistan. 

I Norge har Politiets utlendingsenhet (PU) flere ganger bekreftet overfor NOAS at 
de ikke effektuerer negative vedtak for EMA, det vil si at de ikke tvangsreturnerer 
denne gruppen med asylsøkere. Dette bekrefter også norske myndigheter i en spør-
reundersøkelse utført av EMN i september 2017.114 Selv ikke der vedkommende har 
omsorgspersoner i Afghanistan blir tvangsretur effektuert.

Flemish Refugee Action opplyser at de ikke er kjent med tilfeller av tvangsretur av 
EMA til Afghanistan. De erkjenner at unntak kan ha skjedd, som de ikke er kjent med, 
men anser det som lite sannsynlig med mindre vedkommende har omsorgspersoner 
i hjemlandet.

 113 Svar på spørreundersøkelsen fra Flemish Refugee Action av 27�11�2017 og European Migration Network 
(EMN) Ad-Hoc Query on Forced Returns to Afghanistan, requested on 15th September 2017� Tilgjengelig 
fra: https://emnbelgium�be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017�1230_-_Forced_returns_
to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08�pdf 

 114 European Migration Network (EMN) Ad-Hoc Query on Forced Returns to Afghanistan, requested on 
15th September 2017� Tilgjengelig fra: https://emnbelgium�be/sites/default/files/publications/EMN-
AHQ_2017�1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08�pdf 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf
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For Sveits sitt vedkommende forklarer Swiss Refugee Council at EMA generelt kan 
tvangsreturneres, men at det forutsetter at vedkommende har omsorgspersoner i  
hjemlandet.

 
Unntak for barnefamilier

Vesteuropeiske land som tvangsreturnerer afghanere er svært splittet i spørsmålet om 
tvangsretur av barnefamilier. Kun Norge, Danmark og Nederland tvangsreturnerer 
barnefamilier.115 Dutch Refugee Council opplyser at tvangsretur av barnefamilier skjer 
regelmessig, og at de er kjent med flere tilfeller i 2017.

Når det gjelder Sverige, Østerrike og Belgia opplyser NGO´ene at i teorien er ikke 
barnefamilier unntatt fra tvangsretur, men det forekommer ikke i praksis. Svenska 
Röda Korset opplyser at barnefamilier av praktiske grunner ikke blir tvangsreturnert 
til Afghanistan. Østerrikske Røde Kors kjenner ikke til tilfeller med faktisk retur av 
barnefamilier, og opplyser i den forbindelse at de fleste barnefamilier får en form for 
beskyttelse i Østerrike.

Heller ikke Hellas og Sveits tvangsreturnerer barnefamilier. Swiss Refugee Council 
opplyser at sveitsiske domstoler har erklært barnefamilier som særlig sårbare, og at 
tvangsretur således vil være urimelig. Også for Hellas vedkommende er barnefamilier 
ansett som sårbare.116

 
Unntak for enslige kvinner

Ingen av NGO’ene som har respondert på vår undersøkelse uttaler at deres myn-
digheter tvangsreturnerer enslige kvinner til Afghanistan. Unntaket fra tvangsretur 
for denne gruppen må naturlig nok sees i sammenheng med alminnelig praksis om 
å gi en form for beskyttelse til enslige kvinner.

Norske myndigheter bekrefter at de ikke returnerer afghanske kvinner uten nettverk 
i hjemlandet.117 Også britiske myndigheter bekrefter dette uttrykkelig i EMN sin un-

 115 Svar på spørreundersøkelse fra Dansk Flyktningehjælp av 7� desember 2017 og Dutch Refugee Council 
av 1� desember 2017

 116 Svar på spørreundersøkelsen fra Aitima av 19� november 2017

 117 European Migration Network (EMN) Ad-Hoc Query on Forced Returns to Afghanistan, requested on 
15th September 2017� Tilgjengelig fra: https://emnbelgium�be/sites/default/files/publications/EMN-
AHQ_2017�1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08�pdf 

https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/EMN-AHQ_2017.1230_-_Forced_returns_to_Afghanistan_COMPILATION_2017-11-08.pdf


dersøkelse fra 2017.118 NGO’ene i både Sveits, Nederland, Belgia og Østerrike uttaler 
at myndighetene i teorien kan tvangsreturnere enslige afghanske kvinner, men at de 
ikke kjenner til at slike tilfeller har forekommet i praksis.

 118 Ibid
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