
1.1 Oppgavens tema 
Denne oppgaven omhandler enslige mindreårige asylsøkere og hvilke rettigheter de har etter 

FNs konvensjon om barns rettigheter. Jeg har valgt å kun konsentrere meg om de barn som 

kommer alene til Norge som asylsøkere fordi disse barna utgjør en gruppe som trenger ekstra 

beskyttelse, da de kommer til Norge uten foreldre eller andre med forelderansvar. Å komme 

til et fremmed land kan for alle barn oppleves som skremmende, men å komme alene til et 

nytt land uten omsorgspersoner setter de i en enda mer sårbar posisjon.  Ofte har barna 

traumatiske opplevelser bak seg, de føler seg utrygge og har særlig behov for beskyttelse og 

trygghet.  

 

I 2004 kom det 4251 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Dette er en nedgang fra 

tidligere år, noe som kan skyldes at Norge nå har innført aldersundersøkelser. Disse 

aldersundersøkelsene er frivillige og skal tilbys asylsøkere dersom det er tvil om alderen 

deres.  De fleste enslige mindreårige asylsøkerne kom fra Asia, samt en stor andel fra Afrika. 

Det er stor forskjell i alder på de som kommer, men hovedtyngden ligger mellom 16 og 18 år, 

men også barn helt ned i 4-5 års alderen kommer til Norge som asylsøkere. Majoriteten av 

barn som kommer alene er gutter, jentene utgjør en langt mindre prosentandel. Dette er også 

trenden i andre europeiske land, samt et mønster som går igjen dersom vi ser på alle 

asylsøkere som kommer til Norge. Enslige mindreårige asylsøkere utgjør imidlertid en liten 

del av asylsøkere som kommer til landet. De siste årene har denne gruppen kun utgjort cirka 

5-6 % av alle asylsøknader som blir behandlet i Norge. Selv om de er en liten gruppe, er de en 

veldig viktig gruppe da barn er spesielt sårbare og trenger særlig beskyttelse og omsorg. Det 

er en sammensatt gruppe med hensyn til behov og ressurser. Mange kommer til Norge med 

slektninger som for eksempel søsken, mens andre er uten slektninger eller annet nettverk å 

støtte seg til. Bakgrunnen for at barna har forlatt sine hjemland varierer. Mange kommer fra 

konfliktfylte områder, og bærer med seg vonde og traumatiske opplevelser fra hjemlandet. 

Noen har vært på flukt i lang tid, mens andre har blitt sendt til Vesten av familien for å skaffe 

seg et bedre liv. Den siste gruppen er barna som har blitt omtalt som de såkalte ankerbarna2; 

barn som er sendt av foreldrene, slik at de selv kan komme etter gjennom familiegjenforening.  

 

I de senere år har asylsøkerproblematikken vært et aktuelt tema i media og emne for politiske 

debatter. Fremstillingen i media av enslige mindreåriges situasjon har gitt inntrykk av at barna 
                                                 
1 Per 31.12.04 statistikk fra UDI 
2 Kommunal- og Regionaldepartementet, Nyhetsbrev om flyktnings- og innvandringspolitikk Nr 2 feb 2000 
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ikke blir godt nok tatt vare på og at Norge bryter FNs barnekonvensjon på dette området. Jeg 

synes derfor at dette er et spesielt interessant tema. 

 

 Temaet er også blitt ekstra relevant ettersom Norge nå har inkorporert barnekonvensjonen i 

norsk rett. Dette skjedde i 2003, og barnekonvensjonen er nå å finne i Norges Lover under 

menneskerettsloven av 1999. Barnekonvensjonen har bidratt til at barn og barns rettigheter 

har kommet mer i fokus enn tidligere og barnekonvensjonen innebærer blant annet en 

anerkjennelse av at barn er enkeltindivider som har krav på egne rettigheter, på samme måte 

som voksne har.  

 

1.2 Begrepsavklaring 

 

1.2.1 ”Asyl” 
Asyl kommer av det latinske ordet asylum3, som betyr fristed eller tilfluktssted. Asyl er et 

fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 

politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe. Asyl innebærer blant annet 

beskyttelse mot å bli sendt tilbake til det landet hvor de frykter slik forfølgelse.  

 

 

1.2.2 Asylsøker/flyktning 
En asylsøker er en person som er forfulgt i sitt hjemland, og som på egenhånd og uanmeldt 

kommer til Norge for beskyttelse, og som ber om anerkjennelse som flyktning. Dersom 

søknaden blir innvilget, får asylsøkeren status som flyktning. I stortingsmelding nr 17 fra 

2000/2001 står følgende definisjon på flyktning/asylsøker4 : 

”En hver person som med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 

medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatninger, befinner seg 

utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller på grunn av frykt, er uvillig til å 

påberope seg dette lands beskyttelse.” Denne definisjonen bygger på FNs definisjon av en 

flyktning i flyktningkonvensjonen fra 1951. I norsk lov er begrepet flyktning definert på 

samme måte som i flyktningkonvensjonen gjennom utlendingsloven § 16.  Det må altså være 

en velbegrunnet frykt for forfølgelse for at en person skal falle inn under definisjonen. Hva 

                                                 
3 Jon Gisle, Jusleksikon, 1999 
4 Stortingsmelding nr 17 (2000/2001) : Asyl og flyktningpolitikken i Norge 
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som er å regne som ”frykt” vil være subjektivt, men frykten må være velbegrunnet, det vil si 

at definisjonen får et objektivt element. Om frykten er velbegrunnet må sees i sammenheng 

med forholdene i søkerens hjemland. Hva som ligger i begrepet ”forfølgelse” finnes det ingen 

universelt akseptert definisjon av5. 

 

Å få asyl i Norge betyr at en person får vern mot forfølgelse i henhold til overnevnte 

definisjon. Forskjellen mellom en flyktning og en asylsøker er at asylsøkeren enda ikke har 

fått innvilget asylsøknaden. Dersom asylsøkeren ikke tilfredsstiller kravene for å bli ansett 

som flyktning, skal myndighetene undersøke om han kan få opphold i Norge på humanitært 

grunnlag. I 2004 behandlet Utenriksdirektoratet 12 500 asylsøknader, og av disse fikk 4250 

beskyttelse i Norge. Av alle de som søkte om asyl fikk bare 5 % innvilget asyl, mens 20 % 

fikk opphold på humanitært grunnlag.6   Både de som gis asyl og opphold på humanitært 

grunnlag får rett til arbeids- og oppholdstillatelse. Dersom det ikke er grunnlag for opphold i 

Norge, og det gis endelig avslag på søknaden skal asylsøkeren returnere til sitt hjemland, 

normalt innen to uker. Dersom asylsøkeren ikke forlater landet frivillig, vil politiet 

transportere han eller hun tilbake hjemlandet.   

 

1.2.3 ”Enslige mindreårige asylsøkere” 
Enslige mindreårige asylsøkere er barn som kommer til Norge uten foreldre eller andre med 

forelderansvar.  Det er uten betydning at de har familie i sitt hjemland så lenge de ikke har 

disse med seg når de kommer til Norge.  Mindreårig er barn som er under 18 år, noe som er 

fastsatt både i vergemålsloven § 1 og barnekonvensjonen art. 1 

 

UDI skiller mellom tre ulike grupper av enslige mindreårige7 : 

• enslige barn og unge under 18 år, som har slekt eller andre familierelasjoner som kan 

anses som potensielle omsorgspersoner i Norge.  

• Barn og unge under 18 som kommer til Norge med voksne familiemedlemmer, som 

ikke er foreldre. Dette kan ofte være eldre søsken. 

• Barn som kommer til Norge helt alene, uten foreldre eller andre med forelderansvar, 

og som ikke har slekt boende i Norge.  

                                                 
5 Håndbok om prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers rettsstilling, s. 17 
6 Statistikk fra UDI – pressekonfereanse 07.04.05  
7 Rapport med tilrådning om tilsynsmodell for enslige mindreårige asylsøkere, Redd Barna. Rapportnummer 
30/04 
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Denne definisjonen betyr at asylsøkerbarn som kommer til Norge med en annen person, er å 

anse som enslig mindreårig asylsøker, dersom denne personen ikke har forelderansvar.  

FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har en litt snevrere definisjon enn UDI, i og 

med at de definerer enslige mindreårige asylsøkere som : ”those who are separated from both 

parents and are not being cared for by an adult who, by law or custom , is responsible to do 

so.” 

 

1.3 Avgrensning 
Jeg har i denne oppgaven valgt å konsentrere meg om de rettigheter enslige mindreårige 

asylsøkere har etter barnekonvensjonen. Fra asylsøkerbarna kommer til Norge er de beskyttet 

etter norsk lov; barnekonvensjonen er norsk lov, men det er også andre lover som kan få 

anvendelse på enslige mindreårige asylsøkere. Barneverntjenesteloven gir myndighet til å 

bestemme over mindreårige når det ikke er foreldre som er i stand til dette. Vergemålsloven 

sier at det skal oppnevnes verge for barn som ikke har det, slik som er tilfellet for enslige 

mindreårige asylsøkere. Utlendingsloven gjelder også for asylsøkerbarn, den skiller ikke 

mellom barn og voksne, men gir også rettigheter for barn som søker asyl.  

I tillegg til disse lovene som er nevnt ovenfor har vi internasjonale traktater som Den 

Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), Erklæringen om menneskerettighetene, 

FN s konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), samt FNs konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) 

 

Jeg har valgt å ta for meg hvilke rettigheter enslige mindreårige asylsøkere har etter FNs 

barnekonvensjonen.  Jeg vil imidlertid bruke både norske lover samt andre internasjonale 

traktater der det er nødvendig for å belyse hvordan rettighetene etter barnekonvensjonen er 

gjennomført eller der de gir annen relevant informasjon i forhold til barnekonvensjonen.  

 

Det er mange rettigheter i barnekonvensjonen som er viktige for mindreårige asylsøkere. 

Artikkel 22 retter seg spesielt mot flyktinger og asylsøkere, og fastslår at konvensjonen gir 

denne gruppen barn rettigheter på lik linje med andre barn. Av viktige rettigheter for 

asylsøkerbarn er retten til bevaring av identitet, retten til et navn og et statsborgerskap, retten 

til beskyttelse mot seksuell utnyttelse, samt noe så enkelt som retten til fritid. Jeg har valgt å 

ta for meg rettigheter som jeg mener er de mest aktuelle i forhold til asylsøkerbarn i Norge. 
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Dette betyr imidlertid ikke at andre bestemmelser i barnekonvensjonen ikke gjelder. 

Rettighetene jeg har valgt er også rettigheter som UNHCR ser på som de mest relevante i 

forhold til enslige mindreårige asylsøkere8. 

 

I min behandling av enslige mindreårige asylsøkere og deres rettigheter etter 

barnekonvensjonen, har jeg valgt å kun ta for meg perioden fra barna ankommer Norge til de 

har fått svar på søknaden, dette er altså den perioden hvor de oppholder seg i asylmottak. Jeg 

tar ikke stilling til behandlingen av selve asylsøknaden, og kommer derfor ikke inn på hvem 

som har rett til asyl i Norge eller spørsmålet om anke dersom vedtaket påklages.  Rettighetene 

til barn som blir utvist på grensen eller de som oppholder seg i kirkeasyl vil jeg heller ikke gå 

inn på.  

 

2. Metode 
 

2.1 Innledning 
FNs barnekonvensjon gjelder direkte som norsk rett etter 2003 hvor den ble inkorporert i 

Norges Lover. Dette fremgår av menneskerettsloven 21.mai 1999 nr.30 § 2 . I samme lov § 3 

skal de konvensjoner som er nevnt i lovens § 2 ”ved motstrid gå foran bestemmelser i annen 

lovgivning”. Dette innebærer at dersom andre bestemmelser i den norske lovgivningen strider 

mot konvensjonene kan denne lovgivningen bli satt til side. Flere nasjonale lover som 

omhandler barn, ble i forbindelse med inkorporeringen av barnekonvensjonen, endret for å 

være i overensstemmelse med konvensjonen. Etter endringer i barneloven § 31 og 

barnevernloven § 6-3 første ledd ble den mindreåriges rett til å bli hørt betydelig styrket. Ved 

endringene i barnevernloven § 4-15 første ledd kom det inn et annet punktum hvor det heter at 

det ved plassering av mindreårige skal tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets 

oppdragelse, og "til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn."   

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unnaccompanied Children seeking asylum, UNHCR 
1997 
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2.2 Rettskildefaktorer 
I denne oppgaven er FNs barnekonvensjon den mest sentrale rettskilden.  For å få bedre 

forståelse for barnekonvensjonen vil jeg også bruke andre traktater som rettskilder. Jeg vil 

også trekke inn uttalelser fra organisasjoner og komiteer, spesielt uttalelser fra organer innen 

FN vil være av relevans. Jeg vil også se på norsk rettspraksis samt rapporter og utredninger 

fra norske organer, som blant annet Justis-og Politidepartementet og Redd Barna. 

Forarbeidene til konvensjonene vil også bli brukt som en rettskilde.  

 

2.2.1 Traktater 

2.2.1.1 Barnekonvensjonen 
Barnekonvensjonen er den viktigste rettskilden i denne avhandlingen. Det er rettighetene 

enslige mindreårige asylsøkere har etter denne konvensjonen som er utgangspunktet for 

avhandlingen.  8 januar 1991 ratifiserte Norge barnekonvensjonen av 20 november 1989.  Fra 

det tidspunkt da Norge ratifiserte konvensjonen, har vi vært folkerettslig forpliktet til å sørge 

for at våre rettsregler oppfyller de krav som fremgår av konvensjonen. 1 august 2003 ble 

barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov, og gjelder dermed som norsk lov.   

 

2.2.1.2   Tolking av barnekonvensjonen 

2.2.1.3    Innledning 
Ved tolking av barnekonvensjonen må vi se både på konvensjonen selv samt på de 

folkerettslige tolkningsprinsippene som fremgår av Wien-konvensjonen. Wien-konvensjonen 

vil bli behandlet nedenfor.  

Artikkel 3 i barnekonvensjonen inneholder et tolkningsprinsipp, som gjelder for forståelsen av 

konvensjonen. Prinsippet om barnets beste skal vurderes ved tolkingen av alle bestemmelsene 

i konvensjonen. Det slår fast at barnets beste skal tas hensyn til i alle handlinger som berører 

barnet. Det er ikke mulig å si hva som er barnets beste, dette vil variere fra land til land. Det 

beste som kan gjøres for et barn i Kenya er annerledes enn det beste for et barn i Norge. Hva 

som er barns beste vil også kunne variere fra sak til sak, selv om de er bosatt i samme land. 

Det vil altså være en individuell vurdering fra barn til barn hva som er barnets beste.  Dette 

prinsippet er mer enn et tolkingsprinsipp, og jeg har derfor valgt å behandle dette prinsippet 

under kapitel 5.4.  
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Et annet tolkingsprinsipp som går frem av barnekonvensjonen er at det ved anvendelse av 

konvensjonen skal tas hensyn til barnets alder og modenhet. Dette er fastsatt i artikkel 12, og 

fremgår også av artikkel 5 i konvensjonen. Dette betyr at barnets utvikling mot selvstendighet 

må anerkjennes ved anvendelse av konvensjonen.  

 

2.2.1.4 Forarbeider til barnekonvensjonen 
Forarbeider er alle de dokumenter som er utarbeidet som ledd i forberedelsen til et lovvedtak. 

Forarbeidene til barnekonvensjonen finner vi i Travaux prepartoires of the Convention on the 

Rights of the Child. Det er rapporter fra arbeidsgruppen som laget forslaget til konvensjonen.  

Forarbeidene får betydning for tolkningen av barnekonvensjonen, da de gir uttrykk for 

partenes intensjoner med de ulike bestemmelsene i konvensjonen. Forarbeidene til traktater 

tillegges generelt svært liten vekt i folkeretten fordi mange aldri blir forelagt Stortinget. 

Dersom en traktats forarbeider blir forelagt Stortinget, får den imidlertid større betydning.  

 

2.2.2 Andre traktater 
Norge har ratifisert flere internasjonale konvensjoner av betydning for den nasjonale 

lovgivning om enslige mindreårige asylsøkere. De konvensjoner som er mest aktuelle på 

området er FNs konvensjon om flyktningers rettsstilling 28. juli 1951 (flyktninge-

konvensjonen) med tilleggsprotokoll 1967 og Europarådets konvensjon 4. november 1950 om 

beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonen, EMK).  
To grunnleggende konvensjoner som FN vedtok i 1966; internasjonal konvensjon om sivile 

og politiske rettigheter (SP) og internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettigheter (ØSK), var et forbilde under utarbeidelsen av barnekonvensjonen. Disse 

er også relevante for forståelsen av barnekonvensjonen.  

 

2.2.2.1Tolking av traktater 
Konvensjoner skal tolkes etter folkerettslige tolkingsprinsipper. Wien konvensjonen artikkel 

31-32 fastsetter retningslinjer for hvordan traktater skal tolkes. Hovedbestemmelsen fremgår 

av artikkel 31, som sier at traktater skal tolkes i god tro, den sier videre at det skal tas 

utgangspunkt i ”the ordinary meaning” av begrepene som er brukt. At traktatene skal tolkes i 
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god tro har forbindelse med den grunnleggende reglen om at avtaler skal holdes9. Dette 

innebærer en lojalitet mellom partene, en skal altså tolke konvensjonen slik at den stemmer 

overens med begge parters intensjoner. Videre sier art 31 (1) at det skal tas utgangspunkt i 

traktatens ordlyd, og det er da den vanlige forståelsen av ordlyden som er utgangspunktet. 

Ved avgjørelsen av hva som er den vanlige forståelsen av ordlyden må det tas hensyn til både 

den grammatiske betydningen, samt i hvilken sammenheng ordene er brukt og traktatens 

formål. Dersom man skal fravike ordenes naturlige betydning, må det kreves helt avgjørende 

grunner10.  

 

Dersom det ikke fremgår en klar forståelse av ordlyden i konvensjonen kan man ta i bruk 

andre rettskilder, dette fremgår av artikkel 32. Denne bestemmelsen gir rom for bruk av 

rettskilder som blant annet forarbeider. 

 

2.2.3 FNs Komité for barnets rettigheter og deres uttalelser 
FN har ikke opprettet et formelt sanksjonsapparat for land som bryter barnekonvensjonen. Det 

er ingen straffesanksjoner for stater som ikke følger konvensjonen og heller ingen domstol 

hvor barn kan få behandlet saker om statenes forpliktelser. Landene har imidlertid en plikt til 

selv å sende inn rapporter som omhandler deres forpliktelser i forhold til konvensjonen, og 

disse rapportene sendes til FNs komité for barns rettigheter. I Norge er det barne- og 

familiedepartementet som er ansvarlige for denne rapporteringen.  

 

FNs komité for barns rettigheter består av ti personer fra ulike land i verden11. Komiteen ble 

opprettet med hjemmel i barnekonvensjonen artikkel 43. Deres hovedoppgave er å gå 

gjennom rapportene statene er forpliktet til å sende inn i henhold til konvensjonens artikkel 

44.  De skal altså kontrollere at konvensjonen blir gjennomført av de statene som har ratifisert 

den.  Statene skal sende inn rapporter hvert femte år, den første to år etter at konvensjonen ble 

ratifisert. Norge sendte inn sin første rapport i 1993, og den seneste i 2003. Barnekomiteen 

kommer da med generelle kommentarer og tilbakemeldinger med ting de mener Norge må 

endre. I den seneste tilbakemeldingen Norge fikk, anbefalte komiteen at Norge vurderer 

hvordan barn kan sikres et likeverdig tilbud uansett hvilken kommune de bor i12. 

                                                 
9 Ruud/Ulfstein Innføring i folkerett 1998, s 65 
10 Fleischer, Carl August : Folkerett, s. 47 
11 De første medlemmene som ble valgt til barnekomiteen i 1991 kom fra Barbados, Brasil, Sverige, Portugal, 
det tidligere Sovjetunionen, Filippinene, Peru, Zimbabwe, Egypt og Burkina Faso. 
12 JD-NOU 2004:16 
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Barnekomiteen har utarbeidet retningslinjer for hvordan rapportene skal skrives, og det er to 

forskjellige retningslinjer; Guidelines for Initial Reports, som er retningslinjer for den første 

rapporten statene skal komme med, og Guidelines for Periodic Reports, som er retningslinjer 

for de periodiske rapportene. Disse retningslinjene er viktig for forståelsen av 

barnekonvensjonen da komiteen her kommer med sin tolkning av konvensjonen og hvordan 

den skal gjennomføres. UNICEF har uttalt at de ser på barnekomiteen som den beste til å 

tolke konvensjonen, og de hevder ”the Comittee on the Rights of the Child is recognized as 

the highest authority for interpetation of the Convention”.13

 

Barnekomiteen kommer med tilbakemeldinger til landenes rapporter, disse tilbakemeldingene 

gir uttrykk for komiteens ønsker om forbedringer statene kan gjennomføre. Tilbake-

meldingene gir ikke nødvendigvis uttrykk for at statene bryter konvensjonen, men fungerer 

også som en veiledning for statene. Noen av tilbakemeldingene gis til mange stater av gangen, 

og slike tilbakemeldinger kan tillegges større vekt enn de som bare gis til en stat.  

 

I 2003 ble professor Lucy Smith valgt inn i barnekomiteen for første gang, og i februar 2005 

ble hun gjenvalgt til 4 nye år i komiteen.  

  

2.2.4 Dokumenter utgitt av UNHCR 

2.2.4.1 Hva er UNHCR? 
UNHCR står for United Nations High Commissioner for Refugees og er altså FNs 

høykommisjonær for flyktninger. Det er en organisasjon under FN som arbeider for 

flyktninger over hele verden. Den ble opprettet i 1950 med tanke på flyktninger etter andre 

verdenskrig.  Dens hovedformål er å passe på at flyktningens rettigheter blir ivaretatt. 

FNs høykommissær er Ruud Lubbers og kommer fra Nederland, som har sittet i denne 

posisjonen siden 2000. UNHCRs mandat ble definert av FNs generalforsamling i 1950 og 

fornyes hvert femte år. 

 

2.2.4.2 UNHCR retningslinjer 
UNHCR har laget en håndbok med retningslinjer14 for de som arbeider med flyktningbarn. I 

sine retningslinjer for håndtering av enslige mindreårige asylsøkere, legger de FNs 

                                                 
13 Hodkin/Newell Implementation Handbook, s XV 
14 Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. UNHCR Genève  1996 
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barnekonvensjon til grunn, ”as a United Nation convention, the CRC constitues a normative 

frame of reference for UNHCRs action”. Det fremgår også av disse retningslinjene at barn 

som søker asyl har rett til spesiell omsorg, ” children seeking asylum, particulary if they are 

unaccompanied, are entitled to special care and protection.”  Denne håndboken ble publisert 

for første gang i 1988 og blir med jevne mellomrom oppdatert. I bunn for denne håndboken 

ligger tanken om at barn trenger ekstra beskyttelse, og har spesielle behov. Boken ble ikke 

bare skrevet for de som arbeider med flyktningebarn, men også med tanke på å fungere som 

retningslinjer for regjeringer og organisasjoner. 

 

UNHCR har også utgitt en håndbok15 om prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers 

rettstilling, og denne ble utgitt på norsk i 2003. 

 

 Norge har inkorporert barnekonvensjonen og har ratifisert flyktningkonvensjonen. Norge bør 

derfor følge disse retningslinjene som UNHCR har laget. Retningslinjene er veldig sterkt 

knyttet opp mot barnekonvensjonen da denne ligger til grunn i denne håndboken. Den er 

derfor av stor relevans også for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.  

 

3 HISTORIKK  
 
3.1 Barnekonvensjonen 
 
Den aller første internasjonale erklæringen om menneskerettigheter var ”Erklæringen om 

barnets rettigheter”, også kjent som ” Geneva Declaration”.  Denne ble vedtatt i 1924 av 

Folkeforbundet.  Folkeforbundet( League of Nations) ble opprettet i 1919 med 

Versaillestrakktaten for å fremme fred og sikkerhet mellom stater. Norge var medlem her fra 

1920. For første gang ble barns rettigheter en viktig del av internasjonal rett, og var en 

hjørnestein for fremtidlig lovgivning innen barns rettigheter.  

Folkeforbundet ble oppløst i 1946 etter at De forente nasjoner ble dannet. 

 

I 1945 ble de forente nasjoner (FN) opprettet, og i 1948 vedtok FN ”Verdenserklæringen om 

menneskerettigheter”.  Erklæringen inneholder grunnleggende menneskerettigheter og er å 

anse som et av de viktigste dokumenter som er vedtatt av FN.  Selv om det i denne 

                                                 
15 Håndbok om prosedyer og kriterier for å fastsette flyktningers rettsstilling, UNHCR, Oslo, 2003 
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erklæringen finnes artikler som nevner barn, var den ikke utformet spesielt rettet mot barn.  

Derfor ble traktaten fra Folkeforbundet videreutviklet i FN.  

 

Initiativet til barnekonvensjonen kom fra regjeringen i Polen. I flere år hadde Polen ønske om 

å ha spesielle rettigheter for barn. Under andre verdenskrig ble om lag 2 millioner polske barn 

drept, mange som følge av jødeforfølgelsen. Den polske delegasjonen i FN la strekt press på 

FN for å gjøre noe med de barnerelaterte problemene som oppsto etter andre verdenskrig.  I 

1959 ble Declaration of the Rights of the Child vedtatt av FNs generalforsamling. Polen var 

imidlertid ikke fornøyd med dette, de ønsket en juridisk bindende konvensjon. I 1978, FNs 

internasjonale barneår, overleverte de et utkast til Menneskerettighetskommisjonen. Den 

polske FN delegasjonen hevdet at det var ”need to further strengthen the comprehensive care 

and well being of children all over the world ”16. I løpet av det neste tiåret samarbeidet flere 

frivillige organisasjoner, blant annet Redd Barna og Defence For Children International med å 

utarbeide det endelige forslaget til en barnekonvensjon.  

 

20 november 1989 vedtok FNs generalforsamling konvensjonen om barns rettigheter. 

Allerede året etter hadde 20 nasjoner ratifisert konvensjonen, og den trådte dermed i kraft som 

internasjonal rett. Ingen annen FN konvensjon har noen gang trådt i kraft så fort som 

barnekonvensjonen gjorde, den ble ratifisert av mange stater på rekordtid.  

 

 Av de 54 artiklene i konvensjonen gjelder 42 artikler barnets sivile, politiske, økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter. De resterende artiklene gjelder ratifikasjon, endring og 

opphør av konvensjonen.  

 

Norge ratifiserte konvensjonen i 1991, med reservasjon mot bestemmelsen i art. 40 nr 2 , som 

omhandler barns rett til å få overprøvd saken sin dersom et barn blir dømt for en straffbar 

handling. Denne reservasjonen ble imidlertid trukket tilbake i 1998.  

 

Ingen annen FN konvensjon har fått like stor oppslutning som barnekonvensjonen, og per 

dags dato har 192 land ratifisert konvensjonen, det vil si alle stater med unntak av USA og 

Somalia. Utformingen av konvensjonen er laget slik at alle land skal kunne ha en mulighet for 

å ratifisere den, også u-land. Konvensjonen setter minstestandard for hvilke rettigheter et barn 

                                                 
16 Eugeen Verhelen, Convention on the Rights of Child 1994 
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skal ha.  Det er klart at av vestlige land kan det kreves mer enn av u-land. Det er et krav etter 

konvensjonen at standarden skal stå i forhold til det enkeltes land levestandard. Dette betyr at 

det kan kreves mer av et rikere land enn av for eksempel et u-land. Norge ble i 2004 rangert 

av FN17 som verdens best utviklede land, målt ut fra inntekter, utdanningsnivå og forventet 

levealder. Levestandarden i Norge er veldig høy, og det er klart at det kan kreves høy standard 

i forhold til forpliktelsene vi har etter barnekonvensjonen.  

 

3.2 Enslige mindreårige asylsøkere til Norge 
 I flere tiår har det kommet barn til Norge, alene uten foreldre eller andre med foreldreansvar. 

Rett før andre verdenskrig kom det blant annet en gruppe på 35 jødiske barn18. Etter andre 

verdenskrig har enslige mindreårige kommet til Norge etter å ha opplevd krig og konflikter i 

sitt hjemland. Mange kom i kjølevannet av krigen i Bosnia på nitti–tallet, men også fra andre 

verdensdeler har det kommet barn. Frem til slutten av sytti–tallet var de fleste enslige 

mindreårige overføringsflyktninger19 som kom fra Sørøst Asia. Dette ble det derimot en 

endring på utover på åtti-tallet. I perioden frem til 1996 var den største andelen av enslige 

mindreårige asylsøkere barn som kom i følge med andre familiemedlemmer, onkler og tanter 

eller eldre søsken. I dag er dette annerledes  da den største gruppen av enslige mindreårige 

kommer til Norge helt alene20. Tallet på antall enslige mindreårige som har kommet til Norge 

har vært synkende de siste to årene, en forklaring på dette er at Norge i 2003 innførte 

aldersundersøkelser på barn der det var usikkerhet omkring deres alder. Ved disse 

aldersundersøkelsene viste det seg at de aller fleste som oppgav å være mindreårige 

asylsøkere, faktisk var voksne.  

 

Det er staten ved Utlendingsdirektoratet som har ansvaret for at enslige mindreårige 

asylsøkere får et forsvarlig omsorgstilbud mens de venter på behandlingen av asylsøknaden, 

og frem til bosetting i kommunen eller utreise fra Norge. UDI har opprettet et eget 

ankomstmottak for enslige mindreårige på Hvalstad i Asker. Enslige mindreårige i alderen 15-

18 år blir etter opphold i ankomstmottaket bosatt i egne avdelinger på ordinære mottak 

tilrettelagt for gruppen. For enslige mindreårige under 15 år er det etablert et særskilt 

                                                 
17 UNDP Human Development Report 2004, United Nations 
18 Håndbok for kommunene om arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, Barne- og 
Familiedepartementet 2001, s. 7 
19 Flyktninger som får komme til Norge etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs Høykommissær 
for flyktninger (UNHCR).  
20 Håndbok for kommunene om arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, Barne- og 
Familiedepartementet 2001, s 13 
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tilrettelagt mottak, Vårli mottak, der det er tatt høyde for at den yngste gruppen barn krever 

særlig kunnskap og ressurser 21.  

 

4. Anvendelse av barnekonvensjonen 
 

4.1 Innledning 
Jeg vil her ta for meg hvordan barnekonvensjonen skal anvendes, hvem som er rettssubjekter 

etter barnekonvensjonen og hva som kan kreves av statene i henhold til gjennomføringen av 

konvensjonen.  

 

4.2 Barnekonvensjonens krav til gjennomføringen av rettighetene i Norge 
Når statene ratifiserer konvensjonen påtar de seg samtidig en forpliktelse til å sørge for at 

konvensjonen blir gjennomført i den enkelte stat. En gjennomføring av konvensjonen betyr at 

rettighetene som fremgår av konvensjonen blir realisert. Barnekomiteen uttaler i sine 

retningslinjer22 at det er viktig at statenes nasjonale lovgivning er i overensstemmelse med 

barnekonvensjonen, og dette fremgår også av artikkel 4 i konvensjonen. Det er et overordnet 

prinsipp23 at statene forplikter seg til å iverksette tiltak som er nødvendig for å kunne 

virkeliggjøre rettighetene etter konvensjonen. Norge har altså forpliktet seg til å se til at alle 

”lovgivningsmessige, administrative og øvrige tiltak” settes i verk for å gjennomføre 

rettighetene etter barnekonvensjonen.  

 

Barnekonvensjonen artikkel 4 nr. 2 reflekterer en forståelse for at ikke alle nasjoner har like 

store ressurser, verken når det gjelder finansielle ressurser eller andre ressurser. Det sentrale 

er derimot at statene demonstrer at de har gjennomført konvensjonen ”i størst mulig 

utstrekning innenfor de ressursene de har til rådighet”.  Norge er et velstående land, og dette 

gjør at det kan stilles strenge krav til gjennomføringen av rettighetene i barnekonvensjonen.  

 

Når statene forplikter seg til å gjennomføre konvensjonen, innebærer denne forpliktelsen også 

at de skal bidra til en internasjonal gjennomføring av konvensjonen. Barnekomiteen uttaler at 

verdens stater har et felles ansvar for utvikling og beskyttelse av barn rundt om i verden.24

                                                 
21 Barne og Familie departementet – Høringsnotat- Forslag til endringer i barnevernloven, oktober 2004 
22 Guidelines for Initial Reports, United Nations 
23 Barnekonvensjonen – Rettigheter for barn i Norge, s.51. Redd Barna 1993 
24 Committee on the Rights of the Child – General Comment No. 5 (2003) 
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I barnekonvensjonen artikkel 2 er det mer konkrete krav til gjennomføringen av 

konvensjonen. Kravet om å gjennomføre konvensjonen uten å diskriminere barna følger av 

artikkel 2, og dette vil bli nærmere behandlet under punkt 5.3. Et annet krav som følger av 

artikkel 2 er at statene har en plikt til å ”respektere og garantere” rettighetene som følger av 

barnekonvensjonen. Disse begrepene finner vi igjen i FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter artikkel 2. At statene skal ”respektere” rettighetene innebærer at Norge ikke kan 

sette i gang tiltak som strider mot konvensjonen.  Begrepet ”garantere” går mye lengre enn 

”respektere”. I dette begrepet ligger det at statene må aktivt sørge for at barn får oppfylt de 

rettighetene de har etter konvensjonen25.  Barnekomiteen har også tolket denne bestemmelsen 

som en aktiv forpliktelse, noe som innebærer at statene må sette i gang nødvendige tiltak for 

at konvensjonen skal gjennomføres26.  

 

4.3 Rettsubjektene etter barnekonvensjonen 
Rettssubjekter er de som kan hevde rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til 

rettsreglene27 i et rettssystem. Det fremgår av artikkel 2 at statene har forpliktelser overfor 

”ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon”.  Dette betyr at konvensjonen gjelder for alle barn 

som oppholder seg i Norge enten det er turister, norske barn, flyktninger og asylsøkere. Dette 

betyr at enslige mindreårige asylsøkere har samme rettigheter som norske barn har, selv om 

de venter på svar på asylsøknaden. Også barn som oppholder seg ulovlig i landet har 

rettigheter etter konvensjonen. Foreldrenes status, dersom de for eksempel oppholder seg 

ulovlig i landet, har ingen betydning for asylsøkerbarnas rettigheter etter barnekonvensjonen.  

 

Norske myndigheter kan heller ikke forskjellsbehandle barn fordi foreldrene deres oppholder 

seg ulovlig i landet, og det er også uten betydning hvilken nasjonalitet barna har. 

Amerikanske og somaliske barn har rettigheter som norske barn, selv om verken USA eller 

Somalia har ratifisert barnekonvensjonen.  

  

 

                                                 
25 Philip Alston, “The legal framework of the Convention on the Rights of the Child”, Bulletin of Human Rights 
1991/2 s. 5 
26 Hodgkin /Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF  2002 ,s. 
22 
27 Ruud/Ulfstein , Innføring i folkerett, 1998, s. 73 
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5 Asylsøkerbarns rettigheter  
 
5.1 Innledning 
I dette kapitelet vil jeg ta for meg de enkelte rettighetene enslige mindreårige asylsøkere har 

etter FNs konvensjon om barns rettigheter av 1989.  

 

Artikkel 22 i barnekonvensjonen omfatter flyktningbarns rett til humanitær hjelp og vern, 

samt myndighetenes plikt til å bidra til gjenforening med familie. Flyktningbarn har rett på 

nødvendig hjelp og humanitær hjelp i samsvar med barnekonvensjonen og andre 

internasjonale avtaler.  Bestemmelsen er en spesialbestemmelse for flyktningbarn. Under 

flyktningbegrepet i artikkelen faller også barn som søker asyl inn. Artikkelen klargjør at 

enslige mindreårige asylsøkere har samme rettigheter etter barnekonvensjonen som andre 

barn, og bestemmelsen må derfor sees i sammenheng med de andre artiklene i konvensjonen 

som blir behandlet nedenfor.  

 

Jeg vil begynne med en fundamental rett for alle mennesker – retten til livet. Deretter vil jeg 

ta for meg ikke diskrimineringsprisnippet, og barnets beste. Deretter behandles barns 

medbestemmelsesrett. Jeg vil så ta for meg retten til helse og utdanning, samt til slutt se på 

asylsøkerbarnas rett til fritid. Jeg vil også komme inn på hvordan de ulike rettighetene 

asylsøkerbarna har oppfylles i Norge.  Jeg har valgt rettigheter som UNHCR28 ser på som 

viktige, samt rettigheter jeg selv ser på som relevante i forhold til enslige mindreårige 

asylsøkere. 

 

5.2 Retten til liv 
Artikkel 6 sier at ”Partene erkjenner at hvert barn har en iboende rett til livet”. Denne 

bestemmelsen i barnekonvensjonen omhandler ethvert barns rett til livet. Dette er en av de 

mest fundamentale menneskerettighetene, og fremgår også av andre konvensjoner som 

Verdenserklæringen art 3.  Retten til livet er også uttrykt i FN konvensjonen av 1966 om 

sivile og politiske rettigheter i artikkel 6, som var et forbilde til barnekonvensjonen.  Der står 

det ”Ethvert menneske har en iboende rett til livet”. Det er omtrent samme ordlyden som er 

brukt i barnekonvensjonen. Det fremgår også direkte av ordlyden at retten til livet er 

ukrenkelig.  
                                                 
28 UNHCR Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, 
1997  
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Retten til liv innebærer at en rekke grunnleggende faktorer må være oppfylt, som mat og klær, 

samt et sted å bo. En beskyttelse av denne retten vil innebære at statene må gjennomføre tiltak 

som verner om retten til livet. For enslige mindreårige asylsøkere kan dette være av betydning 

i saker hvor barna står i fare for å bli sendt ut av landet, særlig dersom de kan bli sendt til land 

hvor det er fare for at de kan bli drept.   Retten til livet har sammenheng med de andre 

rettighetene etter barnekonvensjonen.  

 

5.3 Ikke-diskrimineringsprinsippet 

5.3.1 Innledning 
Prinsippet om ikke diskriminering fremgår av barnekonvensjonen artikkel 2. Dette er et 

internasjonalt anerkjent prinsipp innenfor menneskerettigheter, og barnekomiteen har uttalt at 

de ser på ikke-diskrimineringsprinsippet som et fundamentalt prinsipp for gjennomføringen 

av konvensjonen29. Dette fundamentale prinsippet innebærer at alle mennesker skal ha samme 

rettigheter, og ikke forskjellsbehandles på grunnlag av kjønn, rase, religion eller nasjonalitet. 

Dette prisnippet fremgår også av andre internasjonale konvensjoner, som blant annet den 

Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter. 

 

I Norge er det er et forbud mot diskriminering i straffeloven § 135 a, som er den såkalte 

rasismeparagrafen. Den inneholder forbud mot å komme med uttalelser som ”truer, forhåner 

eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt”  på grunn av personers  ”trosbekjennelse, 

rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse” .  Regjeringen la i 2004 frem et 

forslag til ny diskrimineringslov30, som vil innebære en skjerpelse av rasismeparagrafen. 

Loven skal gjelde på alle samfunnsområder, også i arbeidslivet. Det er også kommet forslag 

om å inkorporere FNs konvensjon om rasediskriminering i norsk lov.  

 

5.3.2 Definisjon av ”diskriminering” 
Ordet diskriminering kommer av det latinske ordet discrimen som betyr forskjell31. Det 

fremgår ingen direkte definisjon av begrepet ”diskriminering”32 og barnekomiteen har heller 

                                                 
29 Hodgkin/Newell;  Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, s. 19. UNICEF 
2002 
30 Kommunal- og Regionaldepartementet – Ot.prp. nr 33 
31 Gisle, Jusleksikon 1999, s 55 
32 Hodgkin/Newell, s 21 
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ikke kommet med noen kommentar til tolkningen av dette begrepet33. Derimot fremgår det 

direkte av ordlyden i konvensjonen at ingen barn skal forskjellsbehandles som følge av 

”…rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske 

eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling”.  

 

Diskriminering er heller ikke definert i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 

1966 (SP) som var et forbilde for utarbeidelsen av barnekonvensjonen, og som Norge har 

ratifisert.  SP har i sin artikkel 2 en bestemmelse som er veldig lik den vi finner i 

barnekonvensjonen artikkel 2.  I forbindelse med SP har menneskerettighetskomiteen uttalt at 

ordet ”diskriminering” skal forstås  ”…any distinction, exclusion or restiction…” basert på 

rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske meninger eller annen status. De legger her en 

vid betydning av begrepet til grunn, noe som er å anta at også gjelder for barnekonvensjonen, 

da SP har vært forbilde for konvensjonen, og dersom vi ser på likheten i ordlyden i de to 

konvensjonene.  

 

5.3.3  Hva innebærer ikke-diskrimineringsprinsippet? 
Det sentrale i forhold til denne bestemmelsen og asylsøkere i Norge er at de ikke blir utsatt for 

forskjellsbehandling i forhold til norske barm. At de får det samme tilbud til for eksempel 

utdannelse som norske barn får, og at det tilbudet de får ikke er av dårligere standard enn 

andre barn som ikke er asylsøkere. Dette gjelder enten barna har lovlig opphold i Norge eller 

ikke. Konvensjonen sier at rettighetene i konvensjonen gjelder for alle barn som er innenfor 

den enkeltes stats jurisdiksjon. Etter Norges første rapport til FNs barnekomite, ble det fra 

komiteens side kritisert at asylsøkerbarn som fikk avslag i Norge, men som fortsatt oppholdt 

seg i landet ikke hadde en formelt anerkjent rett til helseomsorg og skolegang34.  

 

Barnekomiteen har uttalt at dette prisnippet om ikke-diskriminering gjelder for både 

enkeltindivider og private institusjoner, på samme måte som for statene35. Komiteen mener 

også at dette bør gjenspeiles i den nasjonale lovgivningen. Det betyr i prinsippet at de 

personer som omgir seg med asylsøkerbarna enten det er leger, psykologer eller lærere skal 

behandle asylsøkerbarna på samme måte som norske barn.  

 

                                                 
33 Hodgkin/Newell, s 21 
34 Hodkgin / Newell .s 26  
35 Hodkgin / Newell . s 23 
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5.3.4 Tillatt diskriminering 
 FNs komité for barns rettigheter sier imidlertid at ikke-diskrimineringsprinsippet ikke 

nødvendigvis gir rett til lik behandling, men til likeverdig behandling36. Tilbud som gis til 

asylsøkerbarna må ha like høy standard og være like bra som det tilbudet som gis til norske 

barn, selv om ikke innholdet er identisk. Det er imidlertid tillatt etter konvensjonen å gi 

spesiell omsorg til for eksempel barn som lever under vanskelige forhold. Det fremgår av 

retningslinjene til de periodiske rapportene at statene kan gjennomføre spesielle tiltak for å 

bedre situasjonen for blant annet barn som søker asyl, uten at dette er diskriminerende ovenfor 

nasjonale barn.  

 

5.3.5 Diskrimineres asylsøkerbarna i forhold til norske barn? 
Dette er et vanskelig spørsmål, med mange delte meninger. Redd Barnas ungdoms-

organisasjon PRESS hevder via sine nettsider at det er ”dramatisk forskjellsbehandling 

mellom enslige mindreårige asylsøkere og norske barn”. De mener at barnevernet bør overta 

omsorgen for asylsøkerbarna, på samme måte som de har ansvaret for omsorgen for norske 

barn hvor foreldrene ikke kan ivareta omsorgen. PRESS og Redd Barna er særdeles opptatt av 

forholdene norske barn har i barnevernsinstitusjoner kontra forholdene enslige mindreårige 

asylsøkere møter på asylmottakene. Av forskjeller som nevnes er blant annet kravet om den 

fysiske standarden på mottakene i forhold til barnevernsinstitusjoner og kravet til ansattes 

kompetanse. Dette går frem av en tilsynsrapport laget av Redd Barna i 2004. Rapporten sier 

videre at ”Mottakssystemene har i dag langt lavere standard på alle områder enn tilbud 

gjennom barneverntjenesten, og vil måtte rustes betydelig opp for å tilfredsstille kravet om 

ikke-diskriminering”.  

 

Manuela Ramin-Osmundsen; assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet kom via en 

artikkel i Aftenposten37 med et kraftig motsvar til Redd Barnas undersøkelse. Hun hevder her 

at Redd Barna kommer med udokumenterte påstander om forholdene i asylmottak for enslige 

mindreårige. ”UDI har ved flere anledninger spurt Redd Barna om de sitter med konkrete 

opplysninger som bør sendes som bekymringsmeldinger til barnevernet eller mottakene. Nei, 

svarte Redd Barna.”  Ramin-Osmundsen sier også at UDI setter krav til både bemanning og 

kompetanse på asylmottakene, og at de ivaretar enslige mindreårige asylsøkere etter 

internasjonale forpliktelser og gjeldende lovverk.  
                                                 
36 FNs barnekomite – General Comment No. 5 2003 
37 Aftenposten, publisert 29.10.2004 
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5.4 Prinsippet om barnets beste 

5.4.1 Innledning 
Artikkel 3 i barnekonvensjonen inneholder en prinsipperklæring om at barnets beste skal 

komme i første rekke ved handlinger som berører barn, prinsippet ble første gang sett i 

barnekonvensjonen fra 1959. Det fremgår også av UNHCR sine retningslinjer38 at prinsippet 

om ”the best interest of the child”, skal være grunnlaget for beskyttelse og omsorg for barn. 

Barnets beste er derfor et hovedhensyn som Norge må forholde seg til og vurdere i asylsaker 

som involverer barn. 

 

5.4.2 Hva ligger i begrepet ”barnets beste”? 
Artikkel 3 er et direktiv om at barnets beste skal komme i første rekke ved avgjørelser som 

berører barnet. Bestemmelsen gir ingen henvisning på hva som er barnets beste, og det vil 

være en vurdering som vil variere fra sak til sak. Da konvensjonen ble laget ble det ikke laget 

noen definisjon av begrepet ”barnets beste”, og barnekomiteen har heller ikke gjort noe forsøk 

på å komme med kriterier for hva som er barnets beste.  Det som er det beste for ett barn er 

ikke nødvendigvis det beste for et annet barn. Hva som er barnets beste kan også utvikle seg 

over tid, i tråd med ulike verdioppfatninger i samfunnet. Barnekomiteen har uttalt at ved 

vurderingen om hva som er det beste for barnet, skal det tas hensyn til hva som er det beste 

både på kort og på lang sikt. Statene kan imidlertid ikke tolke begrepet slik at det hindrer 

barnet rettigheter som konvensjonen garanterer for39.  Prinsippet om barnets beste må trekkes 

inn i vurderingen av om et tiltak er forholdsmessig i forhold til barnet, dette ble uttalt av 

førstvoterende i RT 2005 s 374. Denne saken gjaldt gyldigheten av et vedtak om utvisning 

med innreiseforbud.  

 

5.4.3 Barnets beste som ”grunnleggende hensyn” 
I noen tilfeller kan barnets beste komme i konflikt med andre interesser. Artikkel 3 sier ikke at 

myndighetene alltid skal gjøre det som er det beste for barnet, men barnets beste skal være det 

”grunnleggende hensyn”. Det er altså ingen garanti for at barnets beste blir utfallet av en 

beslutning, men det skal være det grunnleggende hensyn bak en avgjørelse. Ut fra ordlyden i 

konvensjonen ser vi altså at barnets beste ikke er det eneste hensyn det skal tas stilling til, det 

kan også være andre , kanskje motstridene hensyn å ta.  I den engelske originalteksten brukes 
                                                 
38 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum, Geneva 
1997, s. 1 
39 Hodkgin/Newell, s. 42 
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”a primary consideration”. Primary viser til at det kan være andre momenter det skal tas 

hensyn til, selv om disse ikke nødvendigvis ikke er primærhensyn, mens det ved bruk av 

artikkelen ”a” henspeiler til at det kan være flere primærhensyn i en sak. I forarbeidene til 

barnekonvensjonen går det frem at det var et bevist valg å bruke ”a” fremfor ”the”. I en dom 

avsagt av Oslo tingrett 6.april 2004, er det også lagt til grunn at hensynet til barnets beste bare 

er et av flere hensyn som kan tillegges vekt. Saken gjaldt gyldigheten av Utlendingsnemndas 

vedtak om avslag på asylsøknaden til en 9 år gammel jente fra Sri-Lanka, hvor det ble anført 

at Utlendingsnemnda ikke hadde lagt stor nok vekt på barnets beste i henhold til 

barnekonvensjonen artikkel 3.  I en dom fra Borgarting lagmannsrett LB 2004 s. 3481 ble det 

uttalt at ”..selv om hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn etter artikkel 

3, skal det ikke nødvendigvis tillegges avgjørende vekt.” Saken gjaldt begjæring om 

forføyning med krav om å få bli i Norge inntil spørsmålet om vedtak truffet av 

Utlendingsnemnda ble behandlet.  

 

 Det samme synet er uttalt i en svensk regjeringsproposisjon40  om artikkel 3 i 

barnekonvensjonen hvor det ble uttalt følgende : ” Att barnets bästa skall komma i främsta 

rummet utesluter inte att även andra hänsyn får tas men innebär att vad som bäst gagnar 

barnet i första hand skall vara vägledande” 

 

5.5 Barnets rett til å bli hørt 

5.5.1 Innledning 
Artikkel 12 i barnekonvensjonen sier at barn skal ha rett til å si sin mening, og at barnets 

mening skal tillegges betydning. Artikkelen innebærer ingen selvbestemmelsesrett for barnet, 

men en rett til å få være involvert i bestemmelsesprosessen.  Artikkelen omhandler barnets 

rett til deltakelse i avgjørelser som angår barnet.  

 

 I Norge er ytringsfriheten grunnlovsfestet i grunnloven § 160, den ytrer en rett til fritt å 

kunne gi utrykk for sine meninger, og gjelder for både voksne og barn. Barnekonvensjonen 

har også en egen bestemmelse om ytringsfrihet i artikkel 13, og denne må sees i sammenheng 

med barns uttalerett i artikkel 12.  Forskjellen mellom artikkel 12 og andre bestemmelser om 

ytringsfriheten, er at artikkel 12 ikke bare gir barn rett til å uttrykke seg fritt; deres meninger 

skal også tillegges vekt.  

                                                 
40 Sverige:  Regjeringens proposition 1989/90:107 
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5.5.2 Hvorfor er det viktig at barnet har rett til å bli hørt? 
Barn har mange meninger, på lik linje med voksne. Hensikten med å høre på hva barna har å 

si er å hjelpe voksne til å ta bedre beslutninger på vegne av barna. De får større innsikt og 

kunnskap om hva barna ønsker og hvilke følelser de har om ulike situasjoner. Dette kan 

unngå at voksne tar beslutninger som kan være uheldige for barna. For barna selv er det en 

god følelse å bli hørt, da de vil ofte føle seg bedre tatt vare på når de kan komme med sine 

meninger og synspunkter. Enslige mindreårige asylsøkere er i en særdeles vanskelig situasjon 

når de ankommer Norge, og at voksne tar seg tid til å høre på deres meninger er derfor svært 

viktig. Noen har kanskje aldri opplevd å bli hørt av voksne i sitt eget hjemland. Å høre på 

barna er også viktig for å hjelpe modningsprosessen til barnet frem mot full 

selvbestemmelsesrett.  

 

Prisnippet om ikke-diskriminering kommer også til syne under artikkel 12. Det er viktig at 

asylsøkerbarn blir hørt på samme måte som norske barn, og at denne retten ikke 

diskrimineres. De må bli tatt på alvor når de kommer til Norge. Asylsintervjuet er ofte barnets 

første sjanse til å uttale seg om sin egen sak, og det er derfor viktig at barnet får tolk under 

intervjuet slik at de kan ta del i det og bli hørt.  

 

5.5.3 I hvilke saker har barna rett til å bli hørt? 
Barnekonvensjonen artikkel 12 fastslår at barn har rett til å bli hørt ” i alle forhold” som 

vedrører barnet. Da denne artikkelen først ble diskutert av gruppen som laget konvensjonen, 

ble artikkelen laget med en litt annen tekst. Artikkelen inneholdt en liste med forhold hvor 

barn hadde rett til å bli hørt, blant annet gjaldt det giftemål, utdannelse, og medisinsk 

behandling. Dette ble det imidlertid forandret på da et flertall av delegatene mente at barns 

rett til å uttrykke sin mening, ikke skulle være begrenset av en liste. Teksten ble derfor 

omgjort til å gjelde ”alle forhold” som angår barnet, også forhold som ikke faller inn under 

konvensjonen41. For enslige mindreårige asylsøkere innebærer dette at de har en rett til å 

uttrykke seg i saker som gjelder deres situasjon enten det dreier seg om utdannelsen deres, 

legebehandling eller familiesituasjonen deres.  

 

                                                 
41 Manual on Human Rights Reporting, 1997, s. 426 
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Artikkel 12 nr. 2 gir barna en rett til å bli hørt i alle rettslige og administrative 

saksbehandlinger som angår barnet. For enslige mindreårige som kommer til Norge innebærer 

dette en rett til å bli hørt og en rett til å uttale seg i asylsaken som angår dem.  

 

5.5.4 Betydningen av barnets uttalelser 
Alle barn har i utgangspunktet en rett til å uttale seg, barnekonvensjonen setter ingen 

aldersgrense for når denne retten inntrer. Det er klart at rett til å uttale seg gjelder for alle barn 

uansett alder, men retten vil ikke ha noen praktisk betydning før barnet er i en viss alder.  Hva 

som er vesentlig i denne sammenheng er når barnets synspunkter skal kunne tillegges vekt i 

en sak og hvor stor vekt man skal legge på barnets mening. Når skal asylsøkerbarnas 

meninger tillegges vekt i en asylsak?  Barnekonvensjonen artikkel 12 fastslår at barnets 

mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.   Dette vil være en 

skjønnsmessig vurdering – når er barnet modent nok til at deres uttalelser skal tillegges vekt? 

Det er klart at jo eldre barnet er jo større sjanse er det for at deres uttalelser kan være av 

betydning og bør tillegges vekt i en sak. Hva en 17 åring sier, vil kunne ha større betydning 

for hans sak, enn hva en 8 åring sier om sin situasjon. Dette betyr at jo eldre og mer modent 

barnet er, jo større vekt får utsagnet. Barn modnes veldig ulikt, og det er derfor ikke alltid at 

alderen gjenspeiler modenheten, to femtenåringer kan være på veldig forskjellig nivå mentalt 

sett.  Jo nærmere man kommer myndighetsalderen, jo større selvbestemmelsesrett bør barnet 

få. Dette har også kommet til uttrykk i barneloven § 33 som gir barn større selvråderett med 

alderen og frem mot myndighetsalderen, som er 18 år. Denne bestemmelsen innebærer at barn 

får større selvbestemmelsesrett frem mot 18 år. Av asylsøkerbarna som kommer til Norge er 

den aller største andelen i alderen 16-18 år, og dette er en alder hvor deres mening og 

uttalelser bør tillegges stor vekt.  

 

5.5.5 På hvilke måter kan barnet bli hørt? 
Etter hvert som barn modnes og blir eldre kan de ta større del i beslutninger som angår deres 

egen livssituasjon. Dette er også en læringsprosess for alle barn, hvor de lærer å ta 

beslutninger og får selvtillit til å ta del i slike beslutningsprosesser. Det er flere måter et barn 

kan uttrykke seg på. Alle barn er ikke like flinke til å utrykke seg gjennom ord, asylsøker barn 

kommer fra en vanskelig situasjon, og for mange kan det være hardt å sette ord på følelser og 

opplevelser de har vært gjennom.  
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Det er ulike måter barns mening kan komme frem på. Yngre barn kan tegne bilder, og dette 

kan være deres måte å uttrykke reaksjoner og følelser på. Disse bildene kan brukes av voksne 

for å få en bedre forståelse av barnets tanker og følelser, og kan være til hjelp når det skal tas 

en beslutning. UNHCR anerkjenner i sine retningslinjer42 bruk av tegninger som en måte barn 

kan uttrykke sine meninger på.  

 

Eldre og mer modne barn kan naturligvis uttrykke seg gjennom dialog med voksne, det er 

imidlertid viktig at voksenpersonen de snakker med har erfaring med barn, slik at barnet kan 

føle seg trygg på den de snakker med. Samtalen må tilpasses den mindreåriges nivå; en 

uformell samtale kan ha større nytte enn et formelt intervju.  

 

5.5.6  Hjelp til å uttale seg 
Etter artikkel 12 nr 2 har barnet rett til å få hjelp til å uttale seg i saker som angår barnet.  

Enslige mindreårige asylsøkere kommer til Norge alene, og har ikke foreldre som kan snakke 

deres sak. Noe av det første som asylsøkerbarna må gjennom etter ankomst til Norge er et 

asylavhør. For at retten til å uttale seg etter barnekonvensjonen artikkel 12 skal kunne 

oppfylles, må barnet bli oppmerksom på at det kan uttale seg i saken. Det er viktig at den 

mindreårige på forhånd får en viss kjennskap til hvilke opplysninger som er spesielt viktige i 

forbindelse med vurderingen av asylsaken. For mange barn kan det være vanskelig å forstå 

hva asylintervjuet innebærer, og det er derfor viktig at de får hjelp og veiledning i forbindelse 

med at deres side av saken skal bli hørt. Det er viktig at barnet får tilgang til tolk i forbindelse 

med asylintervjuet, slik at barnet kan snakke på sitt eget språk, da de på dette tidspunkt har 

oppholdt seg alt for kort i landet til å ha noe kjennskap til det norske språk. Tolk er viktig for 

at barnets rett til å bli hørt ikke skal krenkes. UNHCR anbefaler at tolken så vidt det er mulig, 

skal ha spesiell erfaring med intervju av mindreårige asylsøkere. Dette er viktig for at barnet 

skal føle seg trygg og ha lettere for å uttale seg.  

 

Barn har rett til å bli hørt gjennom en representant, dette står uttrykkelig i barnekonvensjonen 

artikkel 12 nr. 2. UNCHR kommer her med en anbefaling43 om oppnevnelse av verge som 

skal bistå asylsøkerbarn blant annet under asylintervjuet, men også i andre situasjoner. Vergen 

skal være en link mellom barnet og myndighetene. Det kan noen ganger være det beste for 

barnet å slippe å utrykke seg selv, mange barn kan ha vanskelig for å utrykke seg riktig, og 
                                                 
42 s.7  UNHCR Guidelines on Protection and Care, Geneva 1994 
43 Guidelines on Protecion and Care, s 7 “Appointment of a guardian or advisor” 
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det kan derfor være bedre at en representant uttaler seg på vegnet av barnet. I en slik situasjon 

er det særdeles viktig at representanten kjenner til barnets historie, samt kjennskap til hva 

barnet ønsker skal komme frem av informasjon under intervjuet.  

 

At barnet har rett til å uttrykke seg, innebærer ikke at barnet har en plikt til det. Dette fremgår 

av ordlyden i barnekonvensjonen art 12 nr. 2. Det er viktig at barnet ikke blir utsatt for press 

til å utrykke seg, men at det blir gjort oppmerksom på hvilke alternativer det har. At barn ikke 

har plikt til å uttale seg har også sammenheng med barnets beste. Det kan tenkes tilfeller hvor 

det faktisk ikke er det beste at barnet uttaler seg.  

 

Asylsøkere som kommer til Norge har også krav på bistand fra en advokat på det offentliges 

regning, dette er lovfestet i utlendingsforskriften § 145 a og § 147. Disse reglene skiller ikke 

mellom barn og voksne, og dette betyr at asylsøkerbarna har krav på advokathjelp under 

saksbehandlingen. Det er UDIs ansvar å sørge for at asylsøkerne får denne bistanden. 

Stykkprisen i asylsaker er 3 timer. Advokaten skal bistå den mindreårige asylsøkeren med å få 

fram relevante opplysninger som er av betydning for asylsøknaden.  Det er viktig at barnet 

blir informert om hvor viktig det er at all relevant informasjon kommer frem med en gang, 

fordi en senere endring av forklaringen vil svekke barnets troverdighet. Advokaten har 

taushetsplikt etter straffeloven § 144 og barnet kan derfor spørre advokaten om hva det bør 

gjøre uten å være redd for at opplysninger skal komme videre til politiet eller andre 

myndigheter.  Selv om det er den mindreårige som er advokatens klient, må advokaten også 

forholde seg til vergen som den mindreåriges representant i foreldrenes sted. Advokaten må gi 

vergen all nødvendig informasjon som vergen trenger for å oppfylle sine oppgaver samt å gi 

kopi av all korrespondanse i saken. Vergen representerer den mindreårige og kan derfor 

instruere advokaten, innenfor mandatet og med de begrensinger som følger av den 

mindreåriges selvbestemmelsesrett.    

 

5.5.7 Blir retten til å uttrykke seg ivaretatt for asylsøkerbarn i Norge? 
Barnekomiteen har uttrykt bekymring for at barn i Norge i praksis ikke blir hørt på 

tilstrekkelig vis og at deres synspunkter ikke tas på alvor44. Etter at Norge inkorporerte 

barnekonvensjonen i norsk rett ble det imidlertid foretatt en rekke lovendinger. En rekke av 

disse endringene ble gjort for å være mer i samsvar med blant annet barnekonvensjonens 

                                                 
44 Justis og Politidepartementet NOU 2004:16 kap. 16 
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artikkel 12. En viktig endring fikk vi i barnevernloven § 6-3.  Der det tidligere var en 12 års 

grense for barns rett til å uttale seg i barnevernssaker, er det nå satt en 7 års grense. Dette ble 

gjort for at bestemmelsen skulle være med i tråd med barnekonvensjonen artikkel 12. Det ble 

under inkorporeringen av barnekonvensjonen også foreslått av Justisdepartementet at det 

under samme bestemmelse i barnevernsloven skulle tas med at barnets mening skal tillegges 

vekt i samsvar med dets alder og modenhet45, og dette er nå blitt en del av § 6-3 i 

barnevernloven. Barn har etter lovendringene fått en styrket rett til å være med å ta 

avgjørelser om forhold som angår dem.  I 2000 ble det gjort endringer i utlendingsforskriften 

som er mer i tråd med artikkel 12, og etter § 54 har nå asylsøkers medfølgende barn større rett 

til å komme til orde og bli hørt enn tidligere.  

 

Dersom et asylsøkerbarn blir syk eller trenger annen helseomsorg, har barnet rettigheter på lik 

linje med andre pasienter i Norge. Retten til å bli hørt som pasient, finner vi i pasient-

rettighetsloven av 1999. I § 4-3 gis barn over 16 samtykkekompetanse, det vil si at helsehjelp 

bare kan gis dersom de samtykker til det. Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkere 

under 16 år, gis de rett til å bli hørt i samsvar med alder og modenhet, når samtykke til 

helsehjelp skal gis, dette følger av pasientrettighetsloven § 4-4 tredje ledd.  

 

På noen områder har barn full selvbestemmelsesrett før de er fylt 18 år. Barneloven § 32 gir 

barn selvbestemmelsesrett fra det er 15 år, på to områder. Barn kan etter fylte 15 selv 

bestemme valg av utdannelse, samt spørsmål om å melde seg inn og ut av foreninger. Frem til 

denne alderen må allikevel barnas medbestemmelsesrett få betydning ved slike spørsmål. 

Disse reglene har også betydning for enslige mindreårige asylsøkere. De kan for eksempel 

etter fylte 15 år velge hva slags utdannelse de vil ta, eller om de ikke vil gå på skole i det hele 

tatt. Asylsøkerbarna vil også ha som norske barn ha full selvbestemmelsesrett i religiøse 

spørsmål etter fylte 15 år, dette følger av lov om trudomssamfunn §§ 3 og 6.  

 

I forbindelse med Norges tredje rapport til FNs barnekomité ble det satt i gang et prosjekt som 

heter ”Livet under 18”. I dette prosjektet ble 1500 barn fra alle deler av landet intervjuet om 

hvordan de hadde det, intervjuene ble foretatt i 2002. Også enslige mindreårige asylsøkere 

deltok i dette prosjektet. Svært mange av barna som deltok gav uttrykk for at de ikke ble hørt, 

og at deres synspunkter ikke ble respektert når de først fikk uttale seg46.  

                                                 
45 Justis og Politidepartementet. Ot.Prop. nr 45 (2002-2003) 
46 Rapport med tilrådning om tilsynsmodell for enslige mindreårige asylsøkere, Redd Barna, s 35 
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Forum for Barnekonvensjonen (FFB) er et nettverk av organisasjoner og institusjoner som er 

opptatt av barns rettigheter. I 2004 kom de med en supplerende rapport til Norges tredje 

rapport til FNs barnekomité.  De hevder her at flere av organisasjonene som er involvert i 

FFB erfarer at barn i svært liten grad blir hørt i utlendingssaker, og at Norge på dette området 

bryter med artikkel 12 i FNs barnekonvensjon.  

 

UNHCR anbefaler at enslige mindreårige som søker asyl får oppnevnt verge. I Norge er det 

overformynderiet som har ansvaret for oppnevnelsen av verger, og det er de samme regler for 

asylsøkerbarn som for andre norske barn, jfr. Vergemålsoven § 3. Behovet for verge blir 

klarlagt når barnet er til registrering hos politiet. Jeg vil behandle spørsmålet om verge i 

kapitel 5.6.2, da dette er et viktig spørsmål.  Retten til verge er viktig for å ivareta retten til å 

bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12 da dette er den personen som snakker den 

mindreåriges sak.  

 

5.6 Retten til særskilt vern 

5.6.1 Innledning 
Retten til særskilt vern følger av barnekonvensjonen artikkel 20.  Bestemmelsen er en 

spesialbestemmelse som omfatter barn som midlertidig eller permanent ikke har mulighet for 

å bo sammen med sin familie. Denne bestemmelsen er relevant for enslige mindreårige 

asylsøkere da de er i en situasjon hvor de er blitt fratatt sitt familiemiljø. Barna som omfattes 

av denne bestemmelsen har rett til ” særskilt vern og bistand fra staten”, og staten pålegges å 

sørge for alternative omsorgsformer for barn som er havnet i en slik situasjon.  

 

Etter at asylsøkerbarna har kommet til Norge forsøker myndighetene å oppspore den 

mindreåriges foreldre eller andre familiemedlemmer, dette er i tråd med bestemmelsen i 

barnekonvensjonen artikkel 22 annet ledd. I perioden da myndighetene leter etter familien, 

eller dersom den ikke blir funnet, har asylsøkerbarna krav på særskilt vern etter artikkel 20.  

 

5.6.2 Retten til å få oppnevnt verge 
UNHCR kommer med anbefalinger i sine retningslinjer om at det oppnevnes verge, på 

engelsk ”guardian” for enslige mindreårige asylsøkere så snart de har blitt registrert som 

asylsøker.  Vergen bør ha spesiell kompetanse fra arbeid med asylsøkerbarn, da han eller hun 

skal sørge for at barnets beste blir ivaretatt og at barnet får den hjelpen som trengs. 
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Det er ingen egen artikkel i barnekonvensjonen som omfatter barns rett til å få oppnevnt 

verge. Retten til verge følger derimot av ordlyden i artikkel 20, der barnet har rett på 

alternative omsorgsformer dersom det er fratatt sitt familiemiljø. I artikkel 20 (3) er det 

foreslått en rekke omsorgsformer som kan gis til disse barna. Listen er ikke uttømmende, 

dette følger av ordlyden ”kan inneholde”.  Enslige mindreårige asylsøkere får imidlertid også 

en rett til verge gjennom ikke-diskrimineringsprinsippet i artikkel 2. Barn i Norge har rett til 

verge etter bestemmelsen i vergemålsloven § 3, dette gjelder også for enslige mindreårige 

asylsøkere. Det er ikke gitt noen særlige lovregler for denne gruppen mindreårige, noe som er 

blitt kritisert i en utredning47 laget av Vergemålsutvalget.  

 

Det er overformynderiet som har ansvar for oppnevning av verger. Etter vergemålsloven § 6 

skal det oppnevnes verge der den enslige mindreårige ikke har verge, dette vil i praksis si 

dersom den mindreårige har mistet sine foreldre. Hjelpeverge blir oppnevnt i de tilfeller hvor 

barnas verge ikke kan ivareta den mindreåriges ”tarv” over en viss tid, jfr vergemålsloven § 

16.  

 

Vergemålsutvalget kom i 2004 med forslag til en egen lov om representasjon for enslige 

mindreårige asylsøkere. Utvalget har det syn at det regleverk som skal sikre en 

tilfredsstillende representant for den enslige mindreårige asylsøker bør nedfelles i en egen lov 

som er tilpasset asylsøkerbarnas situasjon og behov.   

 

5.6.3 Hva er vergens oppgaver for asylsøkerbarna? 

5.6.3.1 Gjeldende rett 
Vergen skal påse at rettighetene blir ivaretatt og at barnet får den omsorgen det har krav på, 

som skoletilbud, helsetilbud og så videre. Det stilles ikke krav til vergen om å gjøre så og så 

mye, bare at de grunnleggende rettighetene blir ivaretatt. Vergens funksjoner fremgår av 

vergemålsloven kapittel 5. Kapitlets regler er supplert med Justisdepartementets "Veiledning 

til verger for enslige mindreårige asylsøkere". Etter vgml. § 39 skal en verge, hvor ingen har 

foreldreansvaret for den mindreårige, ta "avgjørelser om hans underhold, oppfostring og 

opplæring". Det er denne bestemmelsen som i praksis synes å danne grunnlaget for de 

funksjoner vergen har for den mindreårige asylsøker.  Vergens oppgaver vil alltid være 

begrenset av barnets egen medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett. Barnet får gradvis 

                                                 
47 NOU 2004:16 
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større selvbestemmelsesrett, og i de helt dagligdagse spørsmål som klær og hårfrisyre er det 

naturlig at barnet får bestemme ganske tidlig. Hvem som skal ha det siste ordet vil imidlertid 

avhenge av type spørsmål og barnets alder og modenhet, jfr. barnekonvensjonen artikkel 12.  

 

Vergen skal i utgangspunktet være foreldrenes stedfortreder når det gjelder den juridiske 

siden av foreldreansvaret48. Vergen skal være barnets rettslige representant overfor offentlige 

myndigheter. Vergens rolle i ulike situasjoner kan være definert i ulike lover. Bestemmelsene 

bruker som oftest bare betegnelsen ”verge”, men dette skal i utgangspunktet tolkes utvidende 

til også å gjelde for hjelpeverger oppnevnt etter vergemålsloven § 16. Ofte kan det være 

vanskelig å fremlegge bevis for at foreldrene faktisk er døde, og derfor kan det ofte være slik 

at mindreårige asylsøkere som egentlig har krav på verge etter § 6, i stedet kun får oppnevnt 

hjelpeverge etter § 16. Det ville vært urimelig om dette skulle medføre at noen av de 

mindreårige fikk bedre vern enn andre når de i praksis er i samme situasjon. Oppgavene for 

vergen er derfor de samme enten de er oppnevnt med hjemmel i vergemålsloven § 6 eller § 

16.   

 

Dersom den mindreårige har økonomiske midler skal vergen ha ansvar for økonomien, og 

skal opptre på vegne av han eller henne i formuessaker, jfr. vergemålsloven § 38. Enslige 

mindreårige asylsøkere har sjelden økonomiske midler, men vergen kan komme inn i 

forbindelse med søknad om midler eller ved disponering av midler tildelt den mindreårige 

gjennom ulike tilskuddsordninger. Vergens oppgave er å sørge for at barnet får den 

økonomiske bistand det har krav på, jfr. vergemålsloven § 39, samt å veilede barnet om 

disponeringen av midlene i samråd med mottakene.  

 

Vergen skal bistå den enslige mindreårige asylsøkeren i selve asylssaken. Vergen skal blant 

annet være til stede under asylintervjuet med UDI49, som den mindreåriges støtteperson. For 

at dette skal ha noen betydning er det viktig at vergen har møtt den mindreårige på forhånd, 

og gjort seg kjent med den mindreåriges situasjon. Vergen skal ikke selv være aktiv under 

intervjuet, men har rett til å gripe inn ved kritikkverdige situasjoner. Vergen kan også reagere 

dersom det er et motsetningsforhold mellom den mindreårige og tolken som brukes under 

intervjuet. Etter intervjuet skal vergen undertegne rapporten fra intervjuet sammen med den 

mindreårige.  

                                                 
48 Justisdepartementet, ”Veileding for overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere”, s 6 
49 Utlendingsforskriften § 55 a 
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Vergen skal ta avgjørelser om den mindreåriges oppfostring, jfr. Vergemålsloven § 39. Dette 

betyr ikke at vergen selv har ansvaret for å gi daglig omsorg for asylsøkeren, men vergen skal 

sørge for at den mindreårige får den hjelp og støtte som han eller hun har krav på.  

 

5.6.3.2  Vergens oppgaver etter vergemålutvalgets lovforslag 

Vergemålsutvalget mener at reglene om vergemål ikke er tilstrekkelige for å ivareta den 

mindreårige asylsøkers særlige behov. De har derfor fremmet forslag til ny lov for 

oppnevnelsen av verger for enslige mindreårige asylsøkere50. De mener vergens oppgaver må 

presiseres i loven. I lovforslaget velger de å kalle den som skal ivareta den mindreåriges 

interesser for ”representant” i stedet for verge, da dette er et nøytralt begrep som kan utformes 

og gis et innhold som er tilpasset asylsøkerbarnas situasjon.  Det er ved utformningen av 

regelverket om representasjon for enslige mindreårige asylsøkere tre overordnede hensyn som 

gjør seg gjeldende, og som utvalget ser som sentrale: Behovet for rask oppnevnelse av 

representanten, bedring av dennes kompetanse og ønsket om kontinuitet i funksjonen som 

representant. Når det gjelder rask oppnevnelse mener utvalget at den enslige mindreårige 

asylsøkeren bør få oppnevnt ”representant” allerede når han eller hun registrer seg som 

asylsøker hos politiet, slik at disse kan bli bedre kjent før selve asylavhøret. Å være en 

frivillig privatperson som skal fremme barnas krav i forhold til mange ulike myndigheter kan 

være svært vanskelig. Utvalget mener det er mye som taler for at vergerollen 

profesjonalisereres, dvs. at det engasjeres faste verger med særskilt kompetanse. De mener 

også at vervet som verge bør være lønnet av det offentlige51,  i dag er denne praksisen 

forskjellig fra kommune til kommune.  

En stor forskjell fra gjeldende regler på dette området og det nye lovforslaget, er det som 

gjelder vergens oppgaver. Utvalget mener det er viktig at ”representantens” oppgaver 

konkretiseres, og de har i sitt utkast til ny lov § 3 listet opp konkrete ansvarsoppgaver for 

representanten. Den overordende oppgaven er imidlertid å ivareta barnets beste, i samsvar 

med barnekonvensjonen artikkel 3.  

Vergemålsutvalget mener også at en likestilling med norske barn uten omsorgspersoner også 

må medføre at barneverntjenesten overtar omsorgen for en mindreårig som kommer til landet 

uten foreldre eller andre med foreldreansvar. En fordel med at barnevernet tar over omsorgen 
                                                 
50 JD NOU 2004:16 
51 JD NOU 2004:16 s. 45 
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er også at barnet da vil komme inn under en etablert, lovhjemlet tilsynsordning, hevder 

vergemålsutvalget.  

Vergemålsutvalget ser et klart behov for å få en avklaring av forholdet mellom 

”representanten” og asyladvokaten til barnet. Det er i dag lite samarbeid og kontakt mellom 

vergen og advokaten, og utvalget stiller spørsmål om retten til advokat etter dagens ordning 

reelt sett er en rettssikkerhetsgaranti for den enslige mindreårige asylsøker. De mener derfor 

det må presiseres i lovteksten at en av ”representantens” oppgaver er kontakt med den enslige 

mindreåriges advokat.  

 

5.6.4 Vergesituasjonen for enslige mindreårige i Norge 

I prosjektet ”Livet under 18” uttrykte enslige mindreårige asylsøkere at det føltes som utrygt 

at mange møter vergen sin for første gang rett før asylintervjuet. De uttalte også at en verge 

som fulgte opp gjorde en stor forskjell i hvordan hverdagen opplevdes.  

Det har vært et problem i Norge med oppnevnelsen av verger for enslige mindreårige 

asylsøkere52. Det er overformynderiet som har ansvaret for oppnevnelsen av verger, men UDI 

har bistått med rekrutteringen av verger i ankomstfasen. For å få tak i verger er det i de siste 

årene blitt satt i gang ulike tiltak for å bedre vergesituasjonen. Norsk Folkehjelp startet i 2002 

et prosjekt kalt ”Følgesvennen”, hvor et av målene har vært å forbedre den nåværende 

vergeordningen. Prosjektet mottok i 2004 kr. 200.000 i støtte fra kronprins Haakon og 

kronprinsesse Mette-Marits humanitær fond, som blant annet skal brukes til faglige samlinger 

for verger og formidling av kunnskap om vergerollen.  Salangen-prosjektet ble gjennomført i 

Salangen kommune med sikte på å avklare innholdet i vergerollen, samt å lønne verger, noe 

som hadde en positiv effekt i rekrutteringen av verger.   

Norge har tidligere fått kritikk fra barnekomiteen om dårlig opplæring av verger. Redd Barna 

uttaler i sin tilsynsrapport at overformynderiet i kommunene har veldig ulik oppfatning av hva 

som er vergens oppgaver.  Det varierer fra at en kommune mener vergens ansvar bare er å ta 

seg av de formelle spørsmål, mens i en annen kommune går ansvaret langt utover dette. 

Dårlig opplæring av verger fører til at vergene ikke skjønner hvilken viktig oppgave de har, 

                                                 
52 JD – NOU 2004:16 
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og uten opplæring vil de ha vanskeligheter med å ivareta asylsøkerbarnas rettigheter på en 

tilstrekkelig måte.  

Opplæring av verger er viktig for at de kan hjelpe asylsøkerbarna på best mulig måte, det er til 

fordel både for vergen selv og ikke minst barnet, at vergen er klar over sine oppgaver. Ulike 

oppfatninger i forskjellige kommuner fører også til at hvor godt barna følges opp avhenger av 

hva kommunene anser som vergens oppgaver, det er derfor viktig at dette presiseres slik at 

barna sikres likt tilbud i alle kommuner. 

5.7 Retten til helse 

5.7.1 Innledning  
Retten til helse er også en av de fundamentale menneskerettighetene, alle skal ha rett til å 

kunne få behandling når det opplever sykdom eller ved behov for annen helseomsorg.  

Barnekonvensjonen artikkel 24 fastslår at alle barn har rett til helse og helseomsorg. Denne 

retten er også fastslått i andre internasjonale konvensjoner. FNs konvensjon av 1966 om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har bestemmelser om menneskers rett til helse i 

sin artikkel 12. Asylsøkerbarn har også rett til helsetjenester etter kommunehelsetjenesteloven 

§ 2-1, som sier at enhver har rett på nødvendig helsehjelp i den kommunen vedkommende bor 

i eller hvor vedkommende oppholder seg midlertidig. Retten til helseomsorg har nær 

sammenheng med andre bestemmelser i barnekonvensjonen, størst sammenheng har den til 

retten til livet i artikkel 6 og retten til rehabilitering etter artikkel 39, men også retten til 

levestandard og retten til beskyttelse mot omsorgsvikt og overgrep har sammenheng med 

retten til helseomsorg.  

  

5.7.2 Hva ligger i begrepet helse? 
Begrepet helse kan defineres og forstås på mange ulike måter. Det offisielle norske 

helsebegrepet53, er identisk med definisjonen som brukes av Verdens Helseorganisasjon 

(WHO).  I 1948 kom WHO med følgende definsjon av begrepet helse : ” Health is a state of 

complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease and 

infirmity “.  Begrepet helse i barnekonvensjonen baserer seg også på definisjonen laget av 

Verdens Helseorganisasjon (WHO). 

 

                                                 
53 Statens helsetilsyn 
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Begrepet omfatter både fysisk og psykisk helse. Bestemmelsen må forstås slik at det ikke bare 

er dersom barnet blir sykt at det har rett på helseomsorg, men at det er helheten som gjør at 

barnet har det godt som omfattes av begrepet. Definisjonen er vid og dekker mer enn bare 

sykdomsbehandling, det essensielle er at barnet har en sunn utvikling.   

 

5.7.3 Hvilke rettigheter til helseomsorg har asylsøkerbarn etter 

barnekonvensjonen? 
Når asylsøkere kommer til Norge, kommer de fra ulike forhold og forskjellig bakgrunn. 

Mange kommer fra land hvor informasjon om hygiene, helse og ernæring er dårlig utbredt, og 

det er derfor viktig at dette blir tatt hånd om på en ordentlig måte når de kommer til Norge. 

Mange har også helseproblemer som er vanlig å ha også i Norge, mens andre har problemer 

som er av mer spesiell art.  

Etter artikkel 24 har barn rett til ”å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til 

behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering”  Barn har altså rett til den høyeste 

oppnåelige helsestandarden, og i dette ligger det også at barn ikke skal stilles dårligere enn 

voksne. Asylsøkerbarn skal ikke kunne forskjellesbehandles i forhold til norske barn, dette 

følger for øvrig også av ikke-diskrimineringsprinsippet i artikkel 2. Norske barn har rett til 

gratis behandling på sykehus, og de har også rett til en fastlege som de kan henvende seg til 

for undersøkelse mot en egenandel. Asylsøkerbarna skal ha den samme retten til dette som 

norske barn har, de skal få tilgang til gratis behandling på sykehus, samt en lege de kan gå til 

når de trenger en undersøkelse.   Kommunehelesloven § 2-1a sier at asylsøkere har rett til 

fastlege dersom de er medlem av folketrygden. Det fremgår videre av forskriften om 

trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer54 § 2 at asylsøkere er medlem av 

folketrygden med rett til ytelser med visse unntak.  

 

Det er som sagt nær sammenheng mellom artikkel 24 og artikkel 6 om retten til livet. For at 

barn skal sikres retten til liv, er det noen helsemessige forhold som må være tilstede. Av 

artikkel 24 nr.2 fremgår det en rekke tiltak for at barn skal sikres retten til liv. Blant annet skal 

det treffes tiltak for å redusere spedbarns- og barnedødelighet, bekjempe sykdom og 

feilernæring. Det fremgår blant annet av artikkel 24 innebærer at partene skal treffe tiltak som 

kan virke forebyggende. For Norge vil det være viktig at det gis god informasjon på 

                                                 
54 Forskrift 1997-04-15 nr. 3 
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asylsøkerbarnas språk, samt at de får kunnskap og utdanning på områder som kan ha 

betydning for deres helsetilstand.  

 

5.7.4 Særlige forhold det må tas hensyn til ved planleggingen av helsetilbudet 

for asylsøkere 
I arbeidet med asylsøkere og flyktninger står man overfor både juridiske, helsefaglige og 

etiske utfordringer. Asylsøkerbarna skal møtes med respekt for egenart og individuelle behov, 

samtidig som det norske samfunn har en interesse i å få kartlagt sykdommer eller andre 

helsetilstander som kan være til hinder for en integrering i det norske samfunnet.  

 

Tilværelsen som asylsøker kan i seg selv skape helseproblemer, å være på flukt eller å måtte 

forlate sitt hjemland for noe helt ukjent vil for de fleste mennesker være en påkjenning. Når 

helsetilbudet til asylsøkere skal planlegges, er det noen faktorer det er viktig at det tas hensyn 

til. De kan ha vært utsatt for tortur, ha vært vitne til at andre har blitt torturert, vært utsatt for 

voldtekt eller annen vold. Mange har vært gjennom svært traumatiske opplevelser. Enslige 

mindreårige er en spesielt utsatt gruppe da de ikke har foreldre de kan støtte seg til i en 

vanskelig periode av livet. Det viser seg for eksempel at mange som har vært gjennom tortur 

sliter med psykiske problemer etterpå. Under planleggingen av helsetilbudet til enslige 

mindreårige er det viktig at ressursene blir brukt på en måte som vil være til det beste for 

barnet, jfr. Barnekonvensjonen artikkel 3.  

 

En annen problemstilling i forhold til asylsøkerbarna og helsetilbudet er kommunikasjon. Da 

barna ikke snakker norsk, kan det være vanskelig å formidle informasjon for helsepersonellet. 

Det er svært viktig at barna forstår den informasjonen som gis om deres egen helsetilstand, 

spesielt gjelder det de barna som er gamle nok til å forstå og danne seg en mening, jfr. 

Barnekonvensjonen artikkel 12, da disse har rett til å bli hørt i forbindelse med medisinsk 

behandling, jfr. Samtykkebestemmelsen i helsetjenesteloven kap 4. Bruk av tolk vil være helt 

nødvendig for at barna skal forstå hva som skjer under for eksempel en medisinsk 

undersøkelse.   
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5.7.5 Får enslige mindreårige asylsøkere nyte godt av helsetilbudet i Norge, slik 

de har krav på etter barnekonvensjonen? 
Det er særlige retningslinjer for helsetilbud til nyankomne flyktninger, disse er utgitt av 

helsedirektorater.  I tillegg gis det tjenester av helsevesenet som til andre borgere. Ved 

ankomstmottaket for enslige mindreårige på Vardåsen i Asker er det egen helseavdeling som 

gir tett oppfølging av forebyggende karakter som går utover det helt nødvendige tilbudet. UDI 

samarbeider med den barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikken Nic Waals institutt (NWi) 

om det psykiske helsetilbudet til enslige mindreårige i ankomstfasen. Ved behov for egen 

oppfølging av psykolog/psykiater, må enslige mindreårige vente på time på linje med norske 

barn.  

 

 En førstegangs helseundersøkelse blir også gjennomført. Tuberkulosesjekk er obligatorisk for 

alle asylsøkere, også enslige mindreårige, jfr. forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 jfr. 

smittevernsloven § 3-1. Kravet i forskriften tilsier at vertskommunene skal foreta 

turberkolosesjekk innen 14 dager etter ankomst til landet. I en tilsynsrapport55 fra Vårli 

mottak i Moss fra høsten 2004 ble det registeret at dette ikke ble oppfylt ved dette mottaket. 

Flere av barna ble ikke undersøkt for tuberkulose innen 14 dager etter ankomst slik forskriften 

sier. I rapporten fremgikk det at legen og helsesøster hadde ulike arkiver, noe som gjør det 

vanskelig å holde oversikt over undersøkelser som er gjort og om eventuell oppfølging som er 

blitt gitt til asylsøkerbarna.  

 

Som nevnt ovenfor er det kommunehelsetjenesteloven som har regler om retten til helsetilbud 

i Norge i dag. Det er kommunene som har ansvar for helsetilbudet innen den enkelte 

kommune. Dette vil kunne medføre ulike helsetilbud i forskjellige kommuner. Helsetilbud er 

kostbart og ulikhetene i kommunenes helsetilbud kan være en konsekvens av ulik økonomi i 

kommunene. FNs barnekomitè kritiserte Norge for dette i sin tilbakemelding til Norges andre 

rapport.56 Selv om det kan være ulikheter i norske kommuners helsetilbud, må alle 

kommunene ha en viss minstestandard, noe som også ble fastslått i rettspraksis i Fusa-

dommen, RT 1990 s. 874. Høyesterett uttalte her at helsestandarden har et minstekrav som er 

uavhengig av økonomien i kommunene.  

 

                                                 
55 Rapport fra tilsyn med helsetjenesten til asylsøkere og flyktninger ved Vårli asylmottak for enslige 
mindreårige asylsøkere, Helsetilsynet 2004 
56 Norges andre rapport til FNs barnekomite 
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For enslige mindreårige asylsøkere vil et av de viktigste helsetilbudene være det de får 

gjennom skolen. Skolehelsetjenesten skal tilbys i alle kommuner til barn frem til fylte 20 år 

og er gratis, jfr. forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Denne helsetjenesten omfatter blant annet 

helseundersøkelser og rådgivning med henvisning til spesialister etter behov, tilbud om 

vaksiner og forebyggende psykososialt samarbeid med skolen. Alle barn innkalles jevnlig til 

undersøkelse, også asylsøkerbarn som er i skolealder, slik at eventuelle helseproblemer 

oppdages så tidlig som mulig. Lærere og andre ansatte ved skolen har ved mistanke om 

helseproblemer mulighet til å sende barna til skolehelsetjenesten, slik at de raskt kan få 

kartlagt barnas behov for helsehjelp.    

 

 På samme måte som asylsøkerbarna har behov for legeundersøkelser, har mange også behov 

for tannhelsetjeneste. Fylkeskommunen skal etter lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983 

nr. 54 § 11 sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for hele befolkningen som 

bor eller midlertidig oppholder seg i fylkeskommunen, herunder for flyktninger, personer med 

opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere som bor eller oppholder seg i statlige mottak. 

Dette fremgår av et rundskriv57 som ble sendt til kommunene i 1999. 

 

 

5.8    Rett til rehabilitering 

5.8.1 Innledning 
Majoriteten av enslige mindreårige som kommer som asylsøkere til Norge kommer som nevnt 

tidligere fra Asia og Afrika. En stor andel kommer fra konfliktfylte områder, preget av 

væpnede konflikter og sult. Etter å ha vært gjennom traumatiske opplevelser, slik som mange 

av disse barna har, er det svært viktig at de får hjelp til å bearbeide disse traumene, slik at de 

kan få en lettere hverdag.  Barnekonvensjonen artikkel 39 er en utvidelse av retten til helse 

etter artikkel 24, bestemmelsen gir barn som har vært offer for vanskjøtsel, utnyttelse eller 

misbruk eller annen nedverdigende behandling rett til rehabilitering. Bestemmelsen omfatter 

også barn som har vært gjennom væpnende konflikter. 

 

 

                                                 
57 I-23/99   Retningslinjer for tannhelsetjenester til flyktninger og asylsøkere i statlig mottak ansvar, tjenestens 
faglige innhold og betalingsordninger   
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5.8.2   Hva innebærer retten til rehabilitering? 
Retten til rehabilitering innebærer at barnets fysiske og psykiske helse skal gjenopprettes etter 

at den har vært utsatt for skade. Barnet skal få den hjelp det trenger for å kunne delta i 

samfunnet på vanlig måte. Asylsøkerbarna vil alle ha ulike behov, og det er viktig at 

rehabiliteringen tilpasses den enkeltes behov. Det understrekes også i artikkel 39 at 

rehabiliteringen skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet. 

 

Artikkel 39 forplikter statene til å iverksette ”alle nødvendige tiltak” for å fremme 

rehabiliteringen av barna, og denne forpliktelsen gjelder for alle barn som hører inn under det 

enkelte lands jurisdiksjon. Barn som søker asyl vil derfor ha krav på slik rehabilitering.   

 

5.8.3 Asylsøkerbarna og rehabilitering i Norge 
For en stor andel av de enslige mindreårige asylsøkerne er skolevesenet en viktig del av retten 

til rehabilitering. Barna tilbringer flere timer på skolen hver dag, og lærere eller helsesøster 

kan ha mulighet for å oppdage at et barn har problemer.  Helsetjenestene i skolene er sentralt i 

forhold til å kartlegge barnas helse og sikre den nødvendige helsehjelp. Innenfor skolevesenet 

er det spesielt spesialundervisningen og den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PP-tjenesten) 

som har stor betydning. Det er helsesøster som er bindeledd mellom skolen og PP-tjenesten. 

 

UNHCR anbefaler i sine retningslinjer at det skal føres kontroll av asylsøkerbarnas psykiske 

og psykososiale helsetilstand58. Barnekomiteen påpekte i sin andre rapport til Norge at det er 

lange køer for ungdom som har psykiske problemer og trenger hjelp59. Barnekomiteen kom 

med også med anbefalinger om å utvide tilbudet om psykologhjelp, samt å sikre at alle 

anstrengelser gjøres for å sikre at barn som trenger psykologisk hjelp får det ved ankomst til 

Norge.   

 

I en rapport laget av regjeringen kalt ”Livet under 18”60 kom det fram fra de enslige 

mindreårige asylsøkerne som deltok at det var vanskelig å få tilbud om psykologhjelp. De 

opplevde i liten grad å få anledning til gode samtaler med voksne. Flertallet uttrykket ikke 

                                                 
58 Guidelines on policies and procedures in dealing with unaccompanied minors seeking asylum , UNHCR 1997, 
s 10 
59 Barnekomiteens merknad til Norges andre rapport, avsnitt 40 og 51.  
60 Fra barn og unge i ”LIVET UNDER 18” i Regjeringens FN-rapport 
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behov for omfattende psykologhjelp, men hjelp til å sortere inntrykk, erfaringer og 

fremtidsønsker. Asylsøkerbarna uttalte også at de som fikk slik hjelp, kom seg lettere videre.  

 

I tilsynsrapporten fra Vårli mottak som nevnt under punkt 5.6.5 ble det også registret at 

kommunen ikke sikrer at alle barn ved mottaket får tilstrekkelig helsehjelp ved psykisk 

sykdom. Begrunnelsen som ble gitt for dette, var at det ikke alltid ble benyttet tolk i 

forbindelse med førstegangsundersøkelse. Uten tolk vil det være vanskelig å kartlegge 

eventuelle psykiske problemer som barnet måtte ha, og  som nevnt ovenfor er bruk av tolk 

særdeles viktig for at asylsøkerbarna skal få et fullgodt helsetilbud. Begrunnelsen for at det 

ikke rutinemessig ble brukt tolk ved førstegangsundersøkelsen hos lege var usikkerhet 

omkring hvem som har ansvar for å skaffe tolk.  

 

UDI har som nevnt tilligere inngått en samarbeidsavtale med barne- og ungdomspsykiatriske 

poliklinikken Nic Waals institutt (NWi), for å forsterke det psykososiale arbeidet for de 

enslige mindreårige i ankomstmottakene Hvalstad og Vårli. Hensikten med samarbeidet er å 

kunne gi en vurdering av behandlingsbehov til den enkelte enslige mindreårige, konsultasjon 

til ansatte, undervisning og andre aktuelle tjenester i mottak.   Senter for Krisepsykologi gir et 

tilbud om gruppeterapi for enslige mindreårige i mottak for å bearbeide traumer og forebygge 

psykiske lidelser. BFD og UDI har i fellesskap gitt midler til Senter for Krisepsykologi til å 

utarbeide fast prosedyre for kartlegging av traumatisk eksponering og psykiske 

ettervirkninger hos asylsøkerbarn61. 

 

I Troms har det i noen år vært et eget psykososialt senter for enslige mindreårige asylsøkere, 

hvor barn er samlet i grupper som hjelper barna med bearbeidelse av opplevelser de har hatt i 

sitt hjemland. Flere kommuner har positive erfaringer med å etablere samtalegrupper for 

asylsøkerbarn. Samtalegruppene etableres blant annet med tanke på forebygge psykiske 

lidelser og for å forsterke sunn utvikling hos barna62.  

 

 

 

 

 

                                                 
61 Barne og Familiedepartementet, høringsforslag om endring i barnevernloven, oktober 2004 
62 Håndbok for kommunene om arbeid med enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, s. 110 
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5.9     RETTEN TIL UTDANNELSE 

5.9.1  Innledning  
Rett til utdannelse er viktig for alle barn og unge mennesker i dag da denne retten bidrar til en 

intellektuell utvikling av en persons evne til å tenke seriøst og kritisk på sin egen plass i 

samfunnet. Utdannelse er også naturligvis viktig for å kunne få seg en jobb når barna blir 

gamle nok til det.  Retten til utdannelse er anerkjent i flere menneskerettighetskonvensjoner, 

men er spesielt viktig i forhold til barn da de er i en periode av livet hvor utdannelse er særlig 

aktuelt. UNHCR sier i sine retningslinjer at ” UNHCR endeavours to ensure access to 

primary education for all refugee children seeking asylum”63

Retten til utdannelse er også fastslått i andre internasjonale konvensjoner, som for eksempel 

artikkel 26 i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Flyktningkonvensjonen fra 1951, 

har en bestemmelse i artikkel 22, som sier at flyktninger skal motta ”same treatment” som 

nasjonale barn i henhold til utdannelse. 

 

I FNs barnekonvensjon blir barns rett til utdannelse erkjent i artikkel 28. Det sentrale i 

bestemmelsen er at alle barn skal ha like muligheter til utdannelse. Det betyr at enslige 

mindreårige asylsøkere skal ha den samme muligheten til å få utdannelse som norske barn. 

Ikke-diskrimineringsprinsippet i barnekonvensjonen artikkel 2 er grunnlaget for retten til 

utdannelse for asylsøkerbarn, som altså ikke skal forskjellsbehandles i forhold til norske barn.  

 

5.9.2 Definisjon av begrepet ”utdannelse” 
Det fremgår ingen direkte definsjon av begepet utdannelse i artikkel 28, men konvensjonen 

baserer seg på en definisjon fra 1974 fra UNESCO64, som sier at ”education emplies the entire 

process of social life by means of which individuals and social groups learn to develop 

consciously within, and for the benefit of, the national and international communities, the 

whole of their personal capacities, attitudes, aptitudes and knowledge. This process is not 

limited to any specific activities.” 

 

5.9.3 Hva slags utdannelse har asylsøkerbarna krav på?   
Det fremgår av artikkel 28 1 (a) i barnekonvensjonen at grunnutdanning skal være 

obligatorisk og gratis for alle barn.  I Norge er grunnskoleopplæringen regnet fra 1-10 klasse, 

                                                 
63 s.18 i UNCHR håndbok for de som arbeider med flyktningbarn 
64 United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization 
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vanligvis fra barnet fyller 6 år til det fyller 15. Det følger også av grunnskoleloven § 13 at alle 

barn har rett til å gå i grunnskolen. I 2000 kom FNs barnekomité med anbefalinger til Norge 

om å sikre en rask integrering av barn i det norske skolevesenet65.  

  

 Artikkel 28 fokuserer mest på grunnskoleopplæring, ”primary education”. Retten til 

utdannelse blir svakere jo lenger opp i utdannelsessystemet man kommer og skal også skje i 

forhold til det enkelte lands resurser. Norge er et velstående land med godt utdanningssystem 

og sterke resurser. Skolevesenet er godt utbygd, og utdannelse er gratis både på grunnskolen 

og i den videregående skolen. Konvensjonen går så langt som å si at statene må foreta tiltak 

for å hindre at barn dropper ut av skolesystemet, samt å passe på at skolevesenet respekterer 

barnets rettigheter etter barnekonvensjonen.  

  

5.9.4 Asylsøkerbarna i Norge og retten til utdannelse 
Alle barn har rett til grunnskoleutdannelse, dette følger av opplæringsloven § 2-1. 

Bestemmelsen gir ikke bare en rett til utdannelse, men innebærer også en plikt for barn til å gå 

i grunnskolen. Opplæringsloven sier at denne retten inntrer når det er sannsynlig at barnet skal 

oppholde seg i landet i mer enn tre måneder.  I 1988 sendte utdanningsdepartementet ut et 

rundskriv hvor de anbefalte at asylsøkerbarn kommer i gang med undervisning så fort som 

mulig.  Det er viktig at barna kommer i gang med skole snarest mulig etter ankomst til Norge, 

da dette vil gi de noe meningsfylt å fylle dagene med, mens de venter på en avgjørelse på 

asylsøknaden. Ellers kan det bli lange dager med venting på mottakene, og det er verken 

barna eller andre tjent med. Det er også viktig for integreringen i det norske samfunnet at 

skolegang startes så snart som mulig, da skolegang er en mulighet for barna til å lære norsk 

kultur og språk, noe som er viktig for en fremtidig bosetting.  

 

Enslige mindreårige har krav på utdannelse i Norge også ut ifra ikke-diskriminerings-

prinisppet som følger av artikkel 2 i konvensjonen. Prinsippet innebærer et forbud mot 

forskjellsbehandling av barn, og for at enslige mindreårige ikke skal bli forskjellsbehandlet i 

forhold til norske barn, må de få det samme tilbudet til utdanning.  

 

Når asylsøkerbarna ankommer Norge kommer de fra veldig ulike forhold, noen har kanskje 

flere år med skolegang bak seg, mens andre aldri har sittet på skolebenken. Et stort antall av 

                                                 
65 Se FNs anbefalinger i rapport fra 2000, pkt 50.  
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barna som kommer til Norge kommer fra fattige land hvor skolevesenet er dårlig utbygd, 

mens andre har vært på flukt i lang tid, noe som har hindret de fra å ta del i undervisning. De 

ulike bakgrunnene krever ulike løsninger for hva som vil være det beste for det enkelte barn. 

Det er umulig for et asylsøkerbarn uten skolebakgrunn å gå rett inn i for eksempel en norsk 6. 

klasse da barnet vil både mangle språkkunnskaper og andre generelle allmennkunnskaper som 

er vanlig i Norge for denne aldersgruppen. Dette vil føre til at barnet ikke får noe utbytte av 

undervisningen da det ikke kan følge med og ta del i den, noe som igjen vil være en vanskelig 

situasjon for barn som allerede har det vanskelig. Det kan heller ikke forventes at lærerne skal 

tilpasse seg elever som er på et så ulikt kunnskapsnivå da dette vil kunne ha en negativ effekt 

for barn som allerede er i klassen.  

 

For asylsøkerbarna er det viktig at undervisning tilpasses deres nivå, og tilrettelegges slik at 

de best mulig kan ta del i den, og nyttiggjøre seg undervisningen, dette er noe både barna og 

samfunnet er best tjent med. For at barna skal kunne integreres i den norske skolen, er det 

særdeles viktig at de får norskopplæring. Dette er viktig med tanke på at de etter hvert skal 

inn i en klasse med norske barn og å tilegne seg undervisningen der. Det er imidlertid viktig at 

asylsøkerbarn kommer inn i en norsk klasse så fort som mulig, da en viktig del av 

integreringen er å få norske venner, som igjen vil føre til at de lærer seg norsk raskere. Enslige 

mindreårige asylsøkere får i tillegg til vanlig undervisning tilbud om norskundervisning og 

morsmålsundervisning, dette følger av opplæringsloven § 2- 8.   

De som kommer til Norge etter opplæringspliktig alder uten opplæring som tilsvarer norsk 

grunnskole, har ingen rett til grunnskole etter opplæringsloven. Kommunene har ansvaret for 

å tilby grunnskoleopplæring til voksne, og i 1998 ble det etablert et særtilskudd til 

kommunene for opplæring av innvandrere i alderen 16-20 år66. Den aller største andelen av 

enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge er i alderen 16 – 18 år, og denne 

aldersgruppen har dermed ikke rett til grunnskoleutdanning etter opplæringsloven.  De fleste 

fyller heller ikke vilkårene for opptak i den videregående skole på grunn av mangelfull 

utdannelse fra hjemlandet. Hinke Wold hevder i sin artikkel om enslige mindreårige 

asylsøkere67 at denne aldersgruppen ofte ”faller mellom to stoler” i forhold til utdanning, selv 

om de har rett til voksenopplæring.  

 

                                                 
66 Håndbok for kommunene om arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, s 35 
67 Wold, Hinke : LINJER nr 2/2002 , En lang vei å gå. Fokus på enslige mindreårige asylsøkeres hverdag i 
Norge 
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Ungdom som har fullført grunnskoleutdanning eller annen tilsvarende utdannelse har krav på 

3-årig videregående opplæring, jfr. opplæringsloven § 3-1 første ledd. Enslige mindreårige 

asylsøkere kan tas opp i den videregående skole mens de venter på å få asylsøknaden sin 

behandlet, jfr. forskrift til opplæringsloven § 6-5 tredje ledd.  

 

Det er store utfordringer med så mange ulike kulturer innen skolevesenet, og det er begrenset 

med ressurser. Det er imidlertid viktig at ressursene brukes på en fornuftig måte, og at det tas 

hensyn til hva som er barnets beste i forhold til undervisningstilbudet,  jfr. barnekonvensjonen 

artikkel 3. Hvor vellykket integreringen i skolevesenet blir, avhenger også av at 

asylsøkerbarna lærer seg norsk så fort som mulig. Dette vil variere fra barn til barn, men det  

avhenger også av å ha en god lærer som engasjerer seg slik at barna lærer mest mulig.  

 

5.10     Barns rett til hvile og fritid 

5.10.1  Innledning 
Artikkel 31 i barnekonvensjonen omhandler barnets rett til fritid og hvile, samt til å delta i 

lek, fritidsaktiviteter, kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Enslige mindreårige asylsøkere er 

barn akkurat som norske barn som trenger å utfolde seg i lek og andre fritidsaktiviteter. Dette 

er en viktig del av det å være barn, og har også betydning for barns utvikling. Artikkelen 

handler også om statens ansvar for å fremme slike aktiviteter, men den sier ikke på hvilken 

måte disse rettighetene skal ivaretas. Norsk lovgivning har ingen egen bestemmelse som 

direkte slår fast rettighetene som fremgår av artikkel 31, men vi har bestemmelser om 

barnehager, skole og kulturliv som har betydning for tilretteleggingen av fritid, lekemiljø og 

andre aktiviteter.  

 

5.10.2  ”hvile” og ”fritid” 
Å få hvile er nesten like viktig for barns utvikling som ernæring, boforhold, helse og 

undervisning. Barn som ikke får nok hvile har større vanskeligheter med å lære, og de er 

lettere utsatt for sykdommer. Enslige mindreårige asylsøkere jobber ikke mens de venter på 

svar på asylsøknaden, og har derfor nok tid til å få hvile seg mens de oppholder seg på 

mottaket. Rett til fritid innebærer mer enn bare å ha tid til å sove om natten. Det er viktig for 

alle barn å ha tid for seg selv, utenom skole og den tiden de tilbringer i sengen sin. De trenger 

å utfolde seg i lek og andre fritidsaktiviteter. Det er viktig for barn å ha kontakt med andre 

barn da dette er en del av den naturlige modningsprosessen for barn. For enslige mindreårige 
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asylsøkere er det viktig å ha fritidsaktiviteter, da dette kan hjelpe til med en bedre integrering i 

samfunnet, samt å bedre deres norskkunnskaper.  

 

5.10.3   Får asylsøkerbarna ivaretatt retten til fritid? 
Det er viktig for enslige mindreårige asylsøkere å ha en meningsfylt fritid, på samme måte 

som det er for norske barn. Gjennom ulike fritidsaktiviteter kan asylsøkerbarna få en mulighet 

til å leke med andre barn, noe som bør være en stor del av barndommen. Mange asylsøkerbarn 

har vært gjennom traumatiske opplevelser som kan ha gjort at de har vokst opp tidligere enn 

vanlig, slik at en meningsfylt fritid med lek og andre aktiviteter gir barna anledning til å bare 

være barn igjen.  

 

I Norges tredje rapport til FN understerkes det at det er viktig at barn i asylmottak får tilbud 

om aktiviteter, og at det må arrangeres fritidsaktiviteter som er frivillige for barn å delta på. 

Rapporten sier at mottakene må ha utendørs lekemuligheter.  

 

Fra 1. januar 2002 ble det introdusert et tilbud om halvdagsplasser i barnehager til barn i 4-5 

års alderen som bor i asylmottak68. Selv om det ikke er så mange enslige mindreårige 

asylsøkere i denne gruppen, vil de få det er nyte godt av dette tilbudet. Hensikten med dette 

tilbudet er at barna skal få kontakt med norske barn, samt å utvikle sine norske språk-

kunnskaper før de begynner på skolen.  

 

I en rapport laget av Redd Barna i 2004, uttaler en 15 år gammel asylsøker ”Hvis jeg skal 

delta på mottaket, må jeg betale det selv, og det har jeg ikke penger til”69. For at 

asylsøkerbarna skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, er det viktig at det er tilbud 

som ikke koster penger. Da asylsøkerbarna har veldig begrensete økonomiske midler, vil de 

ikke ha mulighet til å kunne delta på aktiviteter som koster penger.  

 

Det er en stor utfordring å etablere tiltak som kan trekke asylsøkerbarna ut av noe som kan 

virke som en ensom tilværelse og bidra til at de får et sosialt nettverk i lokalsamfunnet. Barne- 

og Familiedepartementet har bevilget midler til et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger og 

Sandnes for å etablere gode modeller for integrering av asylsøkerbarn, blant annet gjennom 

kultur- og fritidsaktiviteter.  
                                                 
68 Norges tredje rapport til FN barnekomite , s. 38 
69 Redd Barna rapport om tilrådning om tilsynsmodell for enslige mindreårige asylsøkere, 1994, s. 28 
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6.  Oppsummering  
Jeg ønsket i denne oppgaven å sette fokus på enslige mindreårige asylsøkere og hvilke 

rettigheter de har etter barnekonvensjonen. Jeg har også sett litt på forholdene i Norge for 

disse barna, blant annet for å se om norske myndigheter følger konvensjonen.  

 

Enslige mindreårige asylsøkere er en liten, men veldig sårbar gruppe. Dette er barn som 

befinner seg utenfor sin normale sosiale ramme i et ukjent land, og de aller fleste er uten 

voksne holdepunkter. Det bør derfor være et mål at disse får den beskyttelse de trenger mens 

de oppholder seg på asylmottak i Norge.  

 

Asylsøkerbarna har rettigheter etter FNs barnekonvensjon, dette fremgår av konvensjonens 

artikkel 22. En av de viktigste bestemmelsene som fremgår av konvensjonen i forhold til 

asylsøkerbarna er artikkel 2, som sier at asylsøkerbarna skal få likeverdig behandling som 

norske barn, altså prinsippet om ikke-diskriminering. Dette innebærer at de skal ha lik rett til 

blant annet helseomsorg, utdanning og fritid som norske barn, samt rett til særskilt vern 

dersom barna er fratatt sitt familiemiljø. Disse rettighetene er hjemlet i egne bestemmelser i 

konvensjonen og gjelder for asylsøkerbarna som for andre barn i Norge. I alle saker som 

angår asylsøkerbarna skal det tas hensyn til barnets beste, dette følger av barnekonvensjonen 

artikkel 3. Dette er et hensyn norske myndigheter må forholde seg til i utformingen av lover 

og regler som angår enslige mindreårige asylsøkere. 

 

I forbindelse med Redd Barnas tilsynsrapport er det i media skapt et inntrykk av at enslige 

mindreårige asylsøkere blir utsatt for omsorgssvikt og at de diskrimineres i forhold til norske 

barn. Rapporten bærer imidlertid preg av en tendensering, og er veldig ensidig utformet, noe 

som etter min mening gir grunn til å stille spørsmål ved denne rapporten. Redd Barna mener 

at asylsøkerbarna bør være barnevernets ansvar og ikke utlendingsmyndighetenes ansvar. Det 

er viktig at barnevernet er aktive også i forhold til asylsøkerbarn, men det er ikke gitt at 

norske barnevernsinstitusjoner er svaret på asylsøkerbarnas behov. Det er heller ikke riktig å 

sammenligne asylsøkerbarnas behov med behovet til tungt belastede barn i barneverns-

institusjoner.  Forholdene for enslige mindreårige asylsøkere har tilbake i tid ikke alltid vært 

like gode og det er alltid rom for forbedringer, men de siste par årene er det satt i gang en 

rekke tiltak for å forbedre situasjonen for asylsøkerbarna i mottakene. I 2003 og 2004 er 26 

konkrete prosjekter og tiltak satt i verk som dekker ulike sider ved mottakenes og 
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kommunenes arbeid70. Syv kommuner71 har fått tildelt midler fra staten til å utvikle særskilt 

kompetanse for arbeid med enslige mindreårige asylsøkere.  UDI har blant annet utarbeidet en 

mal for individuell kartlegging og tiltaksplan for den enkelte mindreårige for å få en bedre 

oversikt over den enslige mindreårige asylsøkers bakgrunn og behov.  

 

Noe av det viktigste for å ivareta rettssikkerheten til enslige mindreårige asylsøkere er at 

asylsøkerbarna får oppnevnt verge så fort som mulig etter ankomst i Norge. Det er viktig at 

vergen får opplæring, slik at han eller hun har den nødvendig kompetanse som trengs for å 

arbeide med asylsøkerbarn. Det er også viktig at vergens oppgaver er fastlagt, slik at vergen er 

klar over sitt ansvarsområde. For å ivareta asylsøkerbarnas behov for en voksen kontaktperson 

som ivaretar deres rettigheter, er det fremmet forslag til en egen lov om representasjon for 

enslige mindreårige asylsøkere.  

 

Det er viktig at behovet for barnefaglig personell dekkes, både når det gjelder kompetanse til 

de som foretar avhørene av barna, samt de ansatte på mottakene. I en artikkel skrevet i 

EMBLA av Vegard Velle i 2004 framgikk det at flere av mottakene som har enslige 

mindreårige asylsøkere har mangel på barnefaglig kompetanse blant ansatte. Videre er det 

også behov for å føre tilsyn både med mottakene og det enkelte asylsøkerbarn slik at det 

sikres kvalitet på mottakene og på deres tilbud til barna.  

 

Når det gjelder asylsøkerbarnas rett til helse og rehabilitering, er det viktig at barnas 

helsetilstand avdekkes så hurtig som mulig, dette gjelder både fysiske og psykiske problemer, 

og at det er behandling tilgjengelig for alle. Det er spesielt innenfor psykisk helsevern at det 

har vært problemer med å få hjelp, og det er viktig at dette tilbudet bedres.  

 

Enslige mindreårige asylsøkere har altså de samme rettighetene som norske barn har etter 

barnekonvensjonen, og det er viktig at disse blir ivaretatt gjennom lover og rettsregler, 

samtidig som at tilbudet som gis er spesielt tilrettelagt asylsøkerbarnas behov.  

 

 

 

                                                 
70 Aftenposten 14.10.2004 – Kronikk av kommunal- og regionalminister Erna Solberg og barne- og 
familieminister Laila Dåvøy.  
71 Vadsø, Levanger, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Asker 
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