
FN-stridige avslag

Norge gir avslag til mange asylsøkere i 
strid med FNs anbefalinger. For eksempel 
får somaliere fra Sør-Somalia og pales-
tinere fra Gaza og Vestbredden avslag, 
selv om FN anbefaler å gi disse gruppene 
beskyttelse. Norske myndigheter avslår 
også asylsøknader fra mange afghanere, 
selv om de mener at personene risikerer å 
bli drept eller utsatt for alvorlige overgrep 
hvis de sendes tilbake til hjemstedet. 
Afghanere blir henvist til å bosette seg i 
Kabul, selv om de aldri har vært der og 
ikke har familie eller nettverk der. 

Personer som har konvertert til en ny 
religion eller valgt å forlate hjemlandets 
religion, får avslag som innebærer at de 
må skjule sin tro eller sitt livssyn i hjem-
landet. Til sammenligning kan homofile 
asylsøkere ikke pålegges å skjule sin 
legning ved retur.

Vurderingen av hvem som skal få beskyt-
telse handler først og fremt om risikoen for 
forfølgelse i framtida, men også tidligere 
overgrep skal ha betydning for 
vurderingen. I praksis gir likevel 
norske myndigheter avslag 
til mange torturofre og 
andre som har opplevd 
alvorlige overgrep, selv 
om de tror på personens 
forklaring.

Vanskelig å få opphold  
på humanitært grunnlag

Terskelen for å gi personer opphold 
på grunn av helseforhold er veldig høy. 
Tillatelse gis bare til mennesker med en 
akutt og livstruende lidelse som ikke kan 
få behandling i hjemlandet. 

Barn som har vært i Norge i mange år, 
snakker norsk og har en sterk tilknyt-
ning til landet, nektes i mange tilfeller 
oppholdstillatelse. Det finnes barn som 
har vært i Norge i over ti år og som likevel 
får avslag. FNs barnekomité har kritisert 
norske myndigheters praksis overfor de 
lengeværende barna, og helsepersonell 
uttrykker dyp bekymring. 

Voksne papirløse har ingen utsik-
ter til å få oppholdstillatelse i Norge. 
Humanitetshensyn tillegges ingen vekt 
i disse sakene. Det finnes mennesker 
som har vært papirløse i Norge med 
svært begrensede rettigheter i opptil 
tjue år. Mange utnyttes i svart arbeid 
og mange sliter med store psykiske og 
fysiske helseplager. Papirløse har bare 

rett til helsehjelp som ikke kan 
vente, noe som blant annet 

innebærer at mennesker 
med kroniske plager 
ikke får behandling før 
situasjonen er akutt. 
Norge er ett av få 
europeiske land som 
ikke har funnet noen 
løsninger for denne 
gruppen mennesker.

Mange blir ikke trodd

Et stort antall asylsøknader avslås fordi 
utlendingsmyndighetene ikke tror på asyl-
søkerens forklaring. Samtidig får under ti 
prosent av asylsøkerne lov til å møte og 
forklare seg for UNE, som avgjør saken i 
klageomgangen. Utlendingsmyndighetene 
ser ofte bort fra at traumatiserte personer 
kan ha problemer med å forklare seg 
detaljert om overgrep de har vært utsatt 
for eller gi presise tidsangivelser. Dette 
er i strid med FNs anbefalinger. Mange 
troverdighetsvurderinger er preget av liten 
forståelse for asylsøkerens perspektiv.

•	Norske myndigheter må følge FNs 
anbefalinger om hvem som har behov 
for beskyttelse.

•	Norske myndigheter må følge FNs 
anbefalinger for vurdering av asylsøke-
res troverdighet.

•	Langt flere asylsøkere må få møte i UNE 
og forklare seg for dem som avgjør 
saken.

•	Terskelen for å gi opphold på humani-
tært grunnlag må senkes.

•	Barn som har bodd mer enn tre år i 
Norge og som har sterk tilknytning, må 
som hovedregel gis oppholdstillatelse. 

•	Papirløse som har bodd i Norge i mer 
enn fem år etter endelig avslag, må som 
hovedregel gis oppholdstillatelse, i tråd 
med UDIs forslag fra 2003. 

•	Alle som bor i Norge må få forsvarlig 
helsehjelp.

Hvem er asylsøkerne? 

De siste årene har det kommet omtrent 
10 000 asylsøkere årlig til Norge. De 
aller fleste av dem flykter fra krigssoner 
og diktaturer, som Somalia, Eritrea 
og Afghanistan. Asylsøkere i Norge i 
2012 utgjorde 0,2 promille av verdens 
flyktninger (over 45 millioner) og drøye 
tre prosent av asylsøkerne til Europa 
(330 000). 

50-60 prosent får positivt svar på asyl-
søknaden. De aller fleste av dem får 
beskyttelse/asyl, fordi utlendingsmyndig-
hetene mener de risikerer å miste livet 
eller bli utsatt for alvorlige overgrep om 
de sendes tilbake. En liten andel av dem 
som gis oppholdstillatelse, får det av 
humanitære grunner. 

Også mange av dem som får avslag, har 
gode grunner til å søke asyl i Norge. Flere 
av dem, blant annet mange palestinere, 
har ifølge FN krav på beskyttelse. Det er 
derfor misvisende når politikere og andre 
betegner alle avslåtte asylsøknader som 
grunnløse. 

Selv om få asylsøkere kan levere gyldig 
pass, mener utlendingsmyndighetene at 
asylsøkeren i de fleste tilfellene har gitt 
riktige opplysninger om sin identitet.

Asylprosessen

Først registreres asylsøknaden hos poli-
tiet. Senere blir asylsøkeren intervjuet av 
UDI, som så fatter vedtak i saken. Hvis 
UDI avslår, får asylsøkeren advokat som 
skriver klage. UNE vurderer klagen og 
fatter endelig vedtak. Asylsøkere kan 
skrive omgjøringsbegjæringer og be 
UNE om å se på saken på nytt og vurdere 
nye opplysninger. Asylsøkere med ende-
lig avslag kan returneres selv om de har 
sendt inn slike omgjøringsbegjæringer.

Stortinget vedtar lovverket på asylfeltet, 
og regjeringen utøver asylpolitikken. 



Norske myndigheter har gjennomført en rekke 
asylinnstramminger de siste årene. Det er mye 
vanskeligere for asylsøkere å få opphold i dag 
enn for ti år siden. 

Retorikken skjerpes stadig, og framstillingen av 
asylsøkere er ofte preget av myter og uriktige 
påstander. 

Her presenteres en del fakta om asylsøkere og 
dagens asylpolitikk.

Ord og uttrykk

Asylsøker Person som søker om beskyttelse i et annet land.

Flyktning Person som har flyktet og som risikerer forfølgelse. Flyktningkonvensjonen forplikter 
alle land til å gi flyktninger beskyttelse.

Fare for forfølgelse Fare for å miste livet eller bli utsatt for tortur eller andre alvorlige overgrep.

Papirløs Person som ikke har lovlig opphold i Norge. Mange papirløse er asylsøkere med 
endelig avslag som ikke tør reise tilbake til hjemlandet. Betegnelsen brukes om personer som 
kan ha identitetsdokumenter, men som mangler papirer på lovlig opphold.

Opphold på humanitært grunnlag En person kan gis opphold på humanitært grunnlag, 
selv om hun/han ikke risikerer alvorlige overgrep i hjemlandet, og derfor ikke har krav på asyl. 
Utlendingsmyndighetene skal vurdere om det skal gis opphold på grunn av sterke menneske-
lige hensyn, for eksempel av helsemessige grunner. Humanitære tillatelser kan også gis til 
personer med sterk tilknytning til Norge, for eksempel barn som har vært her i mange år.

Internflukt At en asylsøker som risikerer forfølgelse på hjemstedet likevel får avslag fordi hun/
han blir henvist til å bosette seg i en annen og tryggere del av hjemlandet.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) FN-organ som blant annet gir anbefalinger 
om hvordan asylprosedyren skal være og hvilke grupper som bør gis beskyttelse. FN skal 
beskytte og hjelpe flyktninger og overvåke at flyktningkonvensjonen oppfylles. Statene har 
forpliktet seg til å samarbeide med FN om dette. 

Utlendingsmyndighetene Norske forvaltningsorganer som behandler asylsaker og andre 
utlendingssaker, i første rekke Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, er en uavhengig 
medlemsorganisasjon som arbeider for respekt og rettssikkerhet 
for asylsøkere. Vi gir asylsøkere informasjon, rådgivning og juridisk 
bistand, og engasjerer oss i flyktningpolitiske spørsmål. Vårt mål er 
en asylpolitikk og -praksis forankret i humanisme, rettssikkerhet og 
internasjonale forpliktelser.
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