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HØRINGSBREV FRA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET - 

ENDRINGER I UTLENDINGSFORSKRIFTEN 

 

Med den korte høringsfristen er det ikke mulig for oss å gjennomføre en forsvarlig 

saksbehandling, og vi kan derfor ikke kommentere forslaget spesielt. 

Fagforbundets holdning for øvrig er at det er uverdig at de lengeværende barna blir 

skadelidende for forhold de ikke har noen mulighet til å påvirke. Fagforbundet mener 

asylsøkende barn og unge skal ha de samme rettighetene som alle andre barn i Norge. De 

må sikres trygge oppvekstvilkår i en vanskelig situasjon. Barnets alder, tilknytning og 

botid i Norge og hvilket språk barnet snakker, må tillegges større vekt. 

FNs barnekonvensjon slår fast at hensynet til barnets beste skal veie tyngst. Vi vil 

understreke de særlige forpliktelsene Norge har til å vurdere barn som selvstendige 

individer. Barn som har bodd lenge i Norge må høres og få en individuell behandling. Det 

er åpenbart at barn som aldri har bodd andre steder enn i Norge, og som ikke kjenner språk 

og kultur i foreldrenes hjemland, har en særlig tilknytning til riket. Fagforbundet mener det 

ikke er riktig å sende disse asylbarna på flukt ut av landet, til en usikker framtid. 

Fagforbundet ønsker en mer human flyktningpolitikk, og mener de tvangsutsendte barna 

og deres familier må få returnere til Norge, og at barn som har vært i Norge tre år eller mer 

må få varig opphold.  

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET 

Utredningsenheten 

 

 

Jan-Tore Strandås 

(sign) 

Ingrid Buset 

(sign) 

fagleder rådgiver 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Fagforbundet og har derfor ingen signatur. 


