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HØRINGSUTTALELSE - VALGFRI PROTOKOLL TIL FNS
TORTURKONVENSJON
INNLEDNING
Forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig e11ernedverdigende behandling e11er
straff er et viktig tema, og står sentralt i vurderingen av mange asylsøkeres behov for
beskyttelse i Norge. Bekjempelse av slike handlinger i Norge er noe man hører mindre .
Samtidig er Norge flere ganger itt kritisert for ant annet manglende forskriftsregulering av
Trandum utlendingsinternat, praktiseringen av varetekt, og bruken av isolasjon ved fengsling.
Dette er eksempler å norsk praksis som er pro ematisk i forhold ti1 våre internasjonale
forpliktelser.
NOAS er positive ti1 at Norge ratifiserer
valgfrie protokollen ti1 FNs torturkonvensjon
(heretter omtalt som
)
som har som formål å forebygge tortur gjennom regelmessige
besøk fra uavhengige organer ti1 steder for frihetsberøvelse.
En interdepartemental arbeidsgruppe har utferdiget
rapport som danner grunnlaget for
høringen. I utgangspunktet er NOAS kritiske ti1 at det legges
ti1 en ordning
Sivilombudsmannen som eneste nasjonale forebyggende mekanisme. Vi mener forutsetningen
for høringen burde vært et åpent spørsmål
hvordan
slik mekanisme best kan eta eres.
Vi kommenterer rapporten
en annen ordning som utgangspunkt, og subsidiært rapportens
ordning.
NOAS vi1 i denne høringsuttalelsen kun fokusere å spørsmål som er relevant for asylsøkere
som gruppe. I det følgende vi1 vi kommentere enkelte kapitler. De kapitler som ikke omtales
her har vi ingen kommentarer ti1.

OPPSUMMERING
NOAS vi1 i høringsuttalelsen særlig støtte følgende forslag:
- Norge bør ratifisere protokollen
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NOAS vi1 i høringsuttalelsen foreslå følgende endringer:
Nasjonal forebyggende mekanisme bør bestå av flere organer: En separat enhet ved
Sivilombudsmannen, en styrket og selvstendig Nasjonal Institusjon for
Menneskerettigheter (NI) og et styrket Tilsynsråd for Trandum Utlendingsinternat
NOAS er positive ti1 å delta sammen
andre deler av det sivile samfunn i et
rådgivende utvalg
Det bør føres en oversikt over dødsfall og selvmordsforsøk ant asylsøkere som er
internert.
Det bør presiseres at ulike stedene det skal føres tilsyn
skal ha en bestemt
besøksfrekvens. Trandum utlendingsinternat, omsorgssentre og asylmottak for enslig
mindreårige asylsøkere ( )
bør nevnes eksplisitt. Det bør gjennomføres minimum
fire årlige tilsynsbesøk ti1 utlendingsinternatet.
3.1 Protokollens innhold - generelt
Norge ratifiserte FNs torturkonvensjon (

i det følgende) i 1986 og forpliktet seg

ti1 å:

treffe effektive lovgivningsmessige, forvaltningsmessige, rettshåndhevende e11erandre
tiltak for å forhindre torturhandlinger og andre former for grusom, umenneskelig e11er
nedverdigende behandling e11erstraffpå noe område under deres jurisdiksjon (hhv
artikkel2 nr.1 og artikkel 16 nr. 1).'

NOAS vi1 imidlertid påpeke at Norge etter konvensjonens art. 3(1) også er forpliktet ti1 å påse
at ingen ir returnert ti1 en stat hvor han e11erhun risikerer å i utsatt for tortur:
No State Party shall l, return ("refouler") or e tradite person to another State where
there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected
to torture.

Denne bestemmelsen er særlig relevant for interneringen av utlendinger å Trandum
utlendingsinternat. De innsatte der har fått sakene sine vurdert ant annet etter denne
artikkelen, og NOAS vi1peke å viktigheten av et tilsyn
denne unike institusjonen.
Asylprosessen i Norge er grundig, men har også klare svakhetstrekk. NOAS har i rapporten
«Fakta å bordet»2 påpekt konsekvenser for prosessen av manglende kartlegging og
oppfølging av sårbare asylsøkere før asylintervju og pro emene mange asylsøkere møter
dersom ønsker å komme
tilleggsinformasjon ll
intervju og vedtak.
Det gjennomføres for tiden en evaluering av advokatbistanden i asylsaker. Konklusjonen vi1
sannsynligvis fa11ened å at kvalitetssikringen av ordningen ikke har vært tilstrekkelig.
NOAS mener også Utlendingsnemnda ikke fungerer etter sin hensikt, ant annet fordi
hovedregelen
at Nemnda skulle fungere som et domsto11s1iknendeorgan der klagerne
skulle møte personlig, i liten grad ir gjennomført i praksis. Disse svakhetene innebærer en
risiko for feil i enkeltsaker, og retur ti1 behandling som omfattes av art. 3(1) som konsekvens.
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Det har senere årene itt avdekket flere bekymringsverdige sider ved interneringen av
utlendinger ved Trandum utlendingsinternat (se punktene 4.2.4 og 5.2 under for en nærmere
redegjørelse). Av den grunn er det viktig at frihetsberøvelser å utlendings- og asylfeltet
prioriteres spesielt ved gjennomføringen av
i Norge. Tilsyn
Trandum
utlendingsinternat bør prioriteres høyt ant stedene det skal føres tilsyn .
3.2 De enkelte artikler i protokollen
NOAS har følgende kommentarer ti1

enkelte artiklene i protokollen.

Artikkel 17
Norge bør utpeke og opprette flere institusjoner som uavhengige nasjonale forebyggende
mekanismer.
Artikkel 18.
For å sikre Sivilombudsmannens uavhengighet, og budsjettære selvstendighet, bør det
opprettes en egen enhet innenfor ombudsmannen som nasjonal forebyggende mekanisme.
En ny og selvstendig Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter (NI) å eta eres utenfor
Senter for Menneskerettigheter.
Artikkel 18.2
De tre institusjonene som ti1 sammen skal oppfylle protokollens krav, å sikres tilstrekkelig
kunnskap og erfaring innenfor traume- og helsefeltet. Sivilombudsmannen bør tilføres
tilstrekkelig anta11ansatte
juridisk ekspertise ti1 å utføre sitt mandat. En ny NI å også
tilføres tilstrekkelige anta11ansatte ti1 at institusjonen kan utføre sitt ordinære mandat, samt
mandatet etter .
Tilsynsrådet for Trandum bør få tilført midler slik at kan ha
minimum ën fulltidsansatt. I tillegg er det naturlig at den helsefaglige ekspertisen styrkes og
knyttes ti1 denne organisasjonen.
Artikkel 18.3
Hyppigheten av besøkene ti1 steder for frihetsberøvelse vi1 være avgjørende for hvor godt
mekanismen vi1 fungere. Sivilombudsmannen, NI og Tilsynsrådet å derfor tilføres
tilstrekkelige midler ti1 å utføre sine mandater.
Artikkel 18.4
Uavhengig av
er det nødvendig å styrke Norges NI. Paris-prinsippene å oppfylles
gjennom en uavhengig institusjon utenfor SMR. NOAS stiller seg positive ti1 å samarbeide,
og bidra
asylfaglig kompetanse, i en rådgivende ro11e.
Artikkel 19
Regelmessig å bety minimum fire tilsynsbesøk per år ti1 Trandum utlendingsinternat. Det
bør også gjennomføres tilsyn
utlendinger som fengsles andre steder
hjemmel i
utlendingsloven, omsargssentre og asylmottak for enslig mindreårige asylsøkere ( ).
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Artikke120
Underkomiteen for forebygging skal ant annet ha tilgang ti1 relevant informasjon
som er frihetsberøvet, og mulighet ti1 å føre private samtaler. Lovhjemmel for slik aktivitet
å sikres for relevante institusjonene.
Artikke124
NOAS ser ingen grunn ti1 at Norge bør avgi erklæring ,
gjennomføringen av protokollens 1 IV.

og bruke tre år å

4.2.4 Forvaring av utlendinger
Norge har tidligere itt kritisert for hvordan frihetsberøvelse av utlendinger gjennomføres.
Siden FNs torturkomitë kom
sin kritikk i 20073 har flere endringer skjedd, men det er
fortsatt et stort rom for forbedring. Røde Kors har en besøkstjeneste å Trandum4 og NOAS
ønsker også å eta ere en tilstedeværelse ved internatet. Norge er ihht. returdirektivet pålagt å
ha et effektivt monitoreringssystem av tvangsretur, og det sivile samfunn bør inngå som en
1 av et slikt system.
Som følge av returdirektivet
det gjort endringer i utlendingsloven, og adgangen ti1 å
fengsle utlendinger
hjemmel i lovens § 106
utvidet.5 å internatet sitter også
barnefamilier, hvor barna selv ikke har gjort noe lovstridig. Isolasjon, bodycuffs og andre
tvangsmidler brukes å internatet. Det er rutine at maktmidler benyttes når personer skal
uttransporteres. I Tilsynsrådet for Trandums årsrapport 2011 uttales følgende:
Det er anført at i 2010
det ansett som uprobematisk å v
maktmidler som
innsettelse i sikkerhetsavdeling i forbindelse
uttra sportering. Det er påpekt at
erfaring viste at det kunne oppstå pro emer
innsatte kort før uttransport som kunne
medføre at slik transport ikke kunne gjennomføres, og at
derfor i
grad
satt i
sikkerhetsavdelingen før transporten
gjennomført. Dette synes å ha vært praksis også
i 2011.

Utlendingers forhold under frihetsberøvelse hjemlet i utlendingsloven bør være gjenstand for
hyppge t1Syn.
5.2 Eksisterende tilsynsorganer —Stortingets ombudsmann for forvaltningen
NOAS mener Sivilombudsmannen i sin nåværende form ikke er egnet ti1 å oppfylle
protokollens mandat som nasjonal forebyggende mekanisme. Sivilombudsmannens
nåværende ro11eer svært annerledes enn for eksempel den danske ombudsmannens. Særlig
rollen som et inspiserende organ har vært praktisert forskjellig i
to landene. Den norske
3

Nadeem Ahmad Dar v. Norway, htt

Behandling av rapporter
htt
4

: www.unhcr.or

htt
.

138 L(2010-2011),

20102011
6

refworld

: www.rodekors.no

5

htt

: www.unhcr.or

inngitt av konvensjonspartene
u isher

vart-arbeid
htt

NOR 47 58142

omsor

: www.re

refworld

u isher

NOR 47975afcc O.htm1,

i henhold ti1 konvensjonens
O.htm1

sosial-inkluderin

'erin en.no nb

artikkel 19,

mi ras'on-o
'

-flerkultur

dok re

ro

trandum

2010-2011

ro -138-1-

9. html?id=649507

: www.re

'erin

NOAS
Norsk Organisasjon

en.no

l

for Asylsøkere

JD Ved1e

Ra

orter Arsra

ort Trandum

2011.

Dato:
20.09.12

df

Side:
4 av 8

sivilombudsmannen har liten erfaring
lang responstid for klagebehandling.

forebyggende arbeid, og har etter vår erfaring ofte

Sivilombudsmannen har besøkt Trandum utlendingsinternat og uttalte i sin årsmelding 2010
følgende:'
forholde e knyttet til driften ved
særskilt melding ti1 Stortinget
det gitt
I 2007
fulgt
Politiets utlendi gsinter at å Trandum basert å et besøk i 2006. Saken
et nytt besøk i oktober 2008. Besøket og gjennomgangen av innhentet skriftlig
informasjon ga grunn til videre undersøkelser knyttet til temaene materiell standard,
besøksordningen, midlertidig fratakelse av eiendeler, alternativer ti1 aktivitetssenteret og
avsluttet i 2010. Jeg bemerket
tilsynsrutiner ved sikkerhetsavdelingen. Undersøkelsen
art. 8
side mot
har
også
at utrustning og særlig oppbevaringsmuligheter
fysiske forholde e og
retten til respekt for privatliv. I uttalelsen kom jeg til at
internertes rettssikkerhet var itt berydelig bedret siden besøket i 2006. å tidspunktet
å få fullt samsvar mellom
besøket gjensto det imidlertid fortsatt arbeid
for det
å
utlendi gsloven ¢ 37 (dagens utle dingslov ¢ 107) og utle dingsinter atforskren
rettslige
andre siden. Hvis
siden, og interne regler og rutiner å
interne regle e og
garantiene som er nedfelt i regelverket skal ha sin funksjon, å
rutine e ved internatet forholde seg lojalt til regelverket og intensjo ene. Mitt inntrykk
var at hensyne til kontroll og sikkerhet å e kelte områder hadde fått for stor
internertes privatliv innenfor rammen av
gjennomslagskraft i forhold til hensynet til
konkrete vurderinger
påpekt at lovgiverens forutsetning
frihetsberøvelsen. Det
å i
Jeg
instruksverket.
i
regler
og
er
ruti
rigide
ikke kan tilsidesettes gjennom
politiets utlendingsenhets oppfølging av mine merknader.
holdt orientert

å bakgrunn av to besøk uttalte Sivilombudsmannen seg i sterke ordelag:
Jeg har særlig funnet grunn til å fremheve at fraværet av
av internatets drift er slående og klart uheldig iforhold til

nærmere rettslig regulering
i ternertes rettssikkerhet.

Ombudsmannen og Torturkomiteen har tidligere påpekt at sikkerhetscellene å daværende
tidspunkt ikke var tilfredsstillende:
følgende
Etter sitt besøk til utlendingsi ternatet i oktober 2005, skrev
opinion, in their present
sikkerhetscellene i sin rapport 28. mars 2006: "In the 's
kind." Ombudsmannen antar at
state, these two cells are unsuitabe for detention of
aktuelle cellene uegnet til dette formålet, siden
også norske myndigheter har fu net
å er avviklet.9
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Forholdene ved internatet har i ettertid bedret seg noe, men sitatene viser at hyppige tilsyn er
nødvendig. For å oppfylle protokollens krav å det opprettes en selvstendig enhet under
sivilombudsmannen,
videre fullmakter, og hjemmel for oppsøkende tilsynsvirksomhet i
1ov og instruks. NOAS mener Sivilombudsmannen bør utpekes som en av flere nasjonale
forebyggende mekanismer.
5.5 Eksisterende tilsynsorganer —Tilsyn
politiets utlendingsinternat Trandum
Tilsynsrådet for Trandum er hjemlet i Forskrift
Politiets utlendingsinternat'
§ 17. Der heter det ant annet:
Tilsyn skal gjennomføres minst 2 ga ger pr. år. Tilsy srådet skal selv pla legge og
gjennomføre sin virksomhet. Tilsy srådet kan ta
saker etter henvendelsefra
utlending eller å eget initiativ.
Tilsyn kan være varslet å forhånd eller skje uanmeldt. Tilsynsrådets medlemmer har
rett til å inspisere utlendingsinternatets områder, bygninger og rom der utlendinger
oppholder seg. De k kreve opplysninger
behandli gen av utlendingene.
Tilsynsrådets medlemmer har rett ti1å snakke
utlendingen dersom utle dingen
selv ønsker det og uten at tilsatte er til stede. Tilsynsrådets medlemmer har rett ti1å delta
å møter
utlendingen og kan kreve in syn i saksdokumentene hvis vedkommende
utlending samtykker.

NOAS mener det å gjennomføres flere enn to årlige tilsyn, og at tilsynsrådet bør tilføres
fagkunnskap og resurser ti1 å gjennomføre flere og grundigere tilsyn. Tilsynsrådet bør også
utpekes som et av flere nasjonale forebyggende mekanismer.
Ikke 11 utlendinger som er frihetsberøvet
hjemmel i utlendingsloven sitter fengslet å
Trandum. De sitter også fengslet andre steder i landet. Tilsynsrådets mandat bør gjennom
utvides ti1 også å omfatte tilsyn
innsatte som
hjemmel i utlendingsloven
sitter fengslet andre steder enn å Trandum.
5.8 Eksisterende tilsynsorganer —Tilsyn
barnevernsinstitusjoner
Enslig mindreårige asylsøkere under 15 år bor i egne ornsorgssentre som drives av
barnevernet. For barn i alderen 15-18 år, en alder der norske barn vi11evært underlagt
barnevernet, er det opprettet asylmottak for enslig mindreårige asylsøkere ( )
som drives
av UDI. At barn befinner seg å siden av barnevernet, men uten et særskilt tilsynsorgan som
det å Trandum, tilsier at gjennomføringen av
bør føre ti1 at tilsyn
disse
institusjonene prioriteres.
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6.1 Nasjonal forebyggende mekanisme - generelt
Ti1 tross for at det kan være resurskrevende, mener NOAS at fordelene ved en tredelt
for denne ulempen. Sivilombudsmannen har i dag primært en
mekanisme klart veier
etterprøvende ro11eoverfor forvaltningen, basert å individuelle klager. En nasjonal
forebyggende mekanisme å ha en helt annen proaktiv, oppsøkende ro11e,
nødvendige lovhjemler for tilsyn, i tillegg ti1 faglige og økonomiske ressurser.
Sivilombudsmannen bør derfor uansett komplimenteres av en ny, selvstendig og styrket NI og
et styrket Tilsynsråd for Trandum. NI å gis en mer synlig offentlig ro11e,uavhengig av
fulltidsansatte, og
senter for menneskerettigheter. Tilsynsrådet for Trandum å styrkes
helsefaglig kompetanse og traumeerfaring. Det å gis tilstrekkelig resurser ti1 at det kan
gjennomføres minimum fire årlige tilsyn, både anmeldte og uanmeldte, og dette å lovfestes.
dødsfall og selvmordsforsøk ant asylsøkere. NOAS
I Norge føres det ikke oppsyn
mener dette er noe som bør følges , og som naturlig kan og bør tillegges den norske
forebyggende mekanismen. Som påpekt i punkt 6.2.2 ir dette gjort av tilsvarende organ i
Danmark for kriminalomsorgen. En tilsvarende oversikt bør føres over asylsøkere som er
internert og fengslet.
6.4.1 Sivilombudsmannen som nasjonal forebyggende mekanisme
NOAS er opptatt av at det settes av tilstrekkelige resurser og at utlendingsinternatet prioriteres
en rekke andre institusjoner. Som påpekt
i tilstrekkelig grad når det skal «konkurrere»
under punkt 3.1 er det flere svakheter ved asylprosessen som innebærer at eventuelle feil i
art. 3(1). Det er derfor viktig at
enkeltsaker kan medføre retur ti1 tortur mv. jf.
gjennomføringen av OPCATs mandat i norsk rett presiserer at det å jennomføres et visst
anta11tilsynsbesøk ti1 forskjellige kategorier institusjoner for frihetsberøvelse.
6.4.1.5 Sivilombudsmannens mulighet ti1 å foreta regelmessige besøk
NOAS ønsker at det i sivilombudsmannsinstruksen skal tydeliggjøres at besøkene å fordeles
å forskjellige institusjoner. Det er ett utlendingsinternat som å konkurrere mot ant annet
254 steder for politiarrest, og hyppigheten av besøk ti1 forskjellige institusjoner å
gjenspeiles i flere årlige besøk å internatet. I bevilgningen av midler å det foreslåtte
antallet 40 besøk være et absolutt minimum (jf. kapitte17.2). NOAS forslår at
utlendingsinternatet å besøkes minimum fire ganger per år. I tillegg å det gjøres
hjemmel i utlendingsloven, og
tilsynsbesøk ti1 andre steder hvor utlendinger er fengslet
ti1 omsorgssentre og asylmottak for enslig mindreårige ( ).
6.4.1.6 Faglig kompetanse mv
Primært ønsker NOAS at tre institusjonene vi har foreslått å tilføres
både helsefaglig, barnefaglig og asylfaglig kompetanse. Det er spesielle pro emstillinger
denne gruppen har en kort historie,
knyttet ti1 internering av utlendinger, og tilsynet
flere kritikkverdige avsløringer.
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Subsidiært å Sivilombudsmannen tilføres tilstrekkelig antall ansatte og fagkompetanse
innenfor 11 fagområder.
6.4.1.5 lasjonal institusjon og sivilt samfunn i et rådgiende
utvalg
NOAS ønsker at NI og Tilsynsrådet for Trandum skal utpekes som to av
nasjonale
forebyggende mekanismer. Blir
ikke utpekt å
i det minste utpekes til å inngå i et
rådicende utalg. NOAS er også positive til å delta som en del
det sivile samfunn i et slikt
rådgivende utvalg.
6.5 Oppsummering og konklusjon
NOAS ønsker primært en tredelt ordning for
nasjonale torebyggende mekanismen. Vi
mener Sivilombudsmannen ikke er egnet ti1 å oppfylle protokollens krav alene, e11eri
samarbeid
et rådgivende utvalg.
9 Forslag ti1 endringer i sivilombudsloven og instruksen
Det å legges ti1 rette for
lovteknisk løsning som gir
forskjellige enhetene som inngår i
nasjonal forebyggende mekanisme hjemmel til å foreta anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk.
Det bør også presiseres h-or mange tilsynsbesøk som skal gjøres ti1 forskjellige typer
institusjoner for frihetsberøvelse. Det å også lovfestes, et. ved direkte inkorporasjon
protokollen i norsk rett, at Underkomiteen for forebyggin har hjemmel for åjennomtre
sitt
mandat. NOAS støtter at det gis hjemmel for Sivilombudsmannens tilsynsvirksomhet,
mener det ikke er tilstrekkelig. En formalisert ro11efor en , selvstendig og styrket N1, og et
styrket tilsynsråd for Trandum å også lovreguleres. Vi gir gjerne kommentarer ti1 forslag ti1
lovendringer basert å en tredeling av rollen som nasjonal forebyggende mekanisme.

Vi takker depa ementet for anledningen til å delta i høringen. Vi kan gjerne kontaktes
skulle •ære spørsmål e11erbeho for utdypende kommentarer.
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