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OPPFORDRING OM Å STANSE DUBLIN-RETURER TIL BULGARIA 
NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, oppfordrer norske myndigheter til å følge oppfordringen 

fra UNHCR og det europeiske flyktning- og asylnettverket ECRE om å stanse Dublin-returer til 

Bulgaria. 

 

Bakgrunnen for oppfordringen er rapporter fra både UNHCR og ECRE som dokumenterer svært 

dårlige forhold i mottak, utstrakt bruk av internering, samt manglende reell tilgang til rettferdig og 

rimelig asylprosedyre. Både UNHCR og ECRE advarer mot å returnere asylsøkere til en situasjon som 

betegnes å utgjøre en «inhuman og nedverdigende behandling» av flyktninger og asylsøkere, noe 

som vil utgjøre et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3. 

 

ECRE har hatt en tett dialog om utviklingen i Bulgaria med Den bulgarske Helsingforskomiteen, som 

er en av ECREs medlemsorganisasjoner. UNHCRs vurdering av situasjonen i Bulgaria er publisert i 

rapporten Bulgaria as a Country of Asylum. UNHCRs rapport bekrefter den alarmerende situasjonen 

ECRE tidligere har beskrevet i landrapporten fra Bulgaria i sin land-database AIDA. ECREs landrapport 

ble senest oppdatert med informasjon fra Helsingforskomiteen i Bulgaria i desember 2013. 

 

Rapportene fra UNHCR og ECRE er tilgjengelige her: 

http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/resources/legal-documents/unhcr-handbooks-

recommendations-and-guidelines/bulgaria-as-a-country-of-asylum-2014.html 

http://ecre.org/component/downloads/downloads/739.html 

 

ECRE oppfordrer Europa-kommisjonen om å vurdere å ta i bruk den «early warning, preparedness 

and crisis management»-mekanismen som er beskrevet i artikkel 33 i utkastet til revidert Dublin-

regulering, for å sikre best mulig EU-oppfølging og støtte til bulgarske myndigheter og sivilsamfunn 

for å bedre situasjonen for asylsøkere og flyktninger i Bulgaria. I slutten av januar vil både 

Europaparlamentet og Kommisjonen sende egne delegasjoner til Bulgaria for å vurdere situasjonen. 

Kommisjonær Malmström planlegger et besøk til Bulgaria i april. 

 

NOAS ber på denne bakgrunn Justisdepartementet og Utlendingsdirektoratet om å følge 

oppfordringene fra UNHCR og ECRE og stanse Dublin-returer til Bulgaria inntil det er iverksatt tiltak 

for å bedre den humanitære situasjonen for asylsøkere og det kan bekreftes at de har reell tilgang til 

en fungerende og rettferdig asylprosess i Bulgaria. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Ann-Magrit Austenå 

Generalsekretær   
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