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1  Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 
Reglene om vern mot forfølgelse (flyktninger m.v.) 1 er gitt i Lov om 

utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 

1988 nr 64 (heretter utl.), kap. 3. Reglene kommer til anvendelse når en person 

fremmer søknad om asyl i Norge. Loven skiller ikke mellom voksne og barn.   

I 1991 ratifiserte Norge ”Convention on the Rights of the Child” 

(Barnekonvensjonen) av 20. november 1989. Konvensjonen inneholder ingen 

bestemmelser som direkte regulerer vurdering av asylsøknader fra barn. 

Problemstillingen som skal drøftes i denne oppgaven er om 

Barnekonvensjonen, som rettskildefaktor i norsk rett, har betydning for 

tolkningen av reglene om vern mot forfølgelse i utlendingsloven. 

Tema for denne oppgaven er altså vern mot forfølgelse i et barneperspektiv. 

Bakgrunnen for valg av tema er at utviklingen de siste årene har vist at stadig 

flere barn kommer til Norge alene for å søke asyl. I 1995 ble 100 personer 

registrert som enslige mindreårige asylsøkere her i landet. I 2003 hadde tallet 

steget til 916 personer.2 Samme år ble Barnekonvensjonen gjort til formell lov i 

norsk rett. Disse forholdene aktualiserte spørsmålet om Barnekonvensjonens 

betydning for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. 

Det er sjelden utlendingsmyndighetene viser til Barnekonvensjonen når 

vedtak om oppholdstillatelse etter søknad om asyl fattes. Formålet med denne 

oppgaven er å reise spørsmål rundt Barnekonvensjonens betydning for 

tolkningen av utlendingslovens vern mot forfølgelse for å  undersøke om 

konvensjonen medfører at det i realiteten eksisterer et skille mellom 

rettsreglene for voksne og barn. 

1.2 Avgrensning 
Det er en rekke tema som aktualiseres når barn kommer til Norge og søker 

asyl. Nedenfor gis en kort oversikt over aktuelle spørsmål. 

                                           
1
 Heretter forkortet til ”forfølgelse”. Det understrekes at uttrykket ikke er helt presist i 

forhold til det juridiske innholdet når parentesen ikke refereres. 
2
 NOU 2004:16, s. 309 
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Barn kan komme til Norge for å søke asyl med eller uten foreldre eller andre 

voksne omsorgspersoner. Når barn søker asyl sammen med sine foreldre, har 

det vært stilt spørsmål ved om barn blir ”usynlige”, dvs. at det kun er 

foreldrenes situasjon som vurderes, uten at barnas særlige behov vurderes 

spesielt.3 Denne oppgaven avgrenses mot denne problemstillingen. Det er 

asylsøknader fra enslige barn som skal behandles.  

Når et barn kommer til Norge for å søke asyl utløses en rekke rettigheter for 

barnet. Et spørsmål som særlig er aktuelt i dag er om disse barna tilbys 

dårligere kommunale tilbud enn norske barn. Det avgrenses mot enslige 

mindreårige asylsøkeres rettigheter i Norge i påvente av at asylsøknaden skal 

ferdigbehandles. Forhold til barnevernet, forhold på asylmottak, rett til 

skolegang og andre tjenestetilbud i kommunene skal således ikke behandles. 

Videre avgrenses mot enslige mindreåriges rettigheter etter at vedtak er fattet. 

Jeg skal ikke behandle barns rett til å gjenforenes med sine foreldre i Norge 

etter at oppholdstillatelse er innvilget.4 Videre faller rettighetene for barn som 

oppholder seg i Norge etter avslag på søknad om asyl utenfor.5

Behandling av asylsøknader har en prosessuell og en materiell side. 

Prosessuelt gjelder enkelte særregler når søknader fremmes av barn. Det skal 

bl.a. oppnevnes verge og advokat, og intervjusituasjonen skal være særlig 

tilrettelagt for barn, slik at de på best mulig måte kan høres ut fra sine 

forutsetninger. Disse reglene vil ikke bli drøftet i denne oppgaven. Videre 

avgrenses mot saksbehandlingsreglene og rutinene for fastsetting av en 

asylsøkers alder. Temaet er aktuelt for større barn, der myndighetene er i tvil 

om en person skal behandles som voksen eller barn. Myndighetenes metoder 

for fastsettelse av alder, samt myndighetenes bruk av resultatene fra slike 

metoder som bevis for søkers alder har vært gjenstand for kritikk. Vider har 

det vært stilt spørsmål ved om myndighetenes praksis med å legge alder på 

vedtakstidspunktet i stede for alder på søknadspunktet til grunn er korrekt 

praksis. Det avgrenses også mot disse prosessuelle problemstillingene. 

Lovens risikokrav er et prosessuelt spørsmål som drøftes i oppgaven. 

Risikokravet er særlig interessant fordi det vil være umulig for søker å føre 

bevis for et hypotetisk fremtidig hendelsesforløp om at han eller hun vil bli 

forfulgt. Reglene om vern mot forfølgelse må samordnes med prosessuelle 

regler som sikrer at ikke vernet blir illusorisk. Reglene vil bli behandlet 

                                           
3
 Se blant annet Kipperberg 1996 

4
 Se blant annet Mostad 1998 

5
 Se blant annet UNICEF 2002 

2 



sammen med de materielle bestemmelsene. Begrunnelsen for en slik 

fremstilling er at grensen mellom de materielle og de prosessuelle reglene på 

dette punktet ikke er skarp. 
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Dersom en enslig mindreårig asylsøker ikke har omsorgsperson i hjemlandet, 

innvilges opphold på humanitært grunnlag på grunn av sterke menneskelige 

hensyn.6 Hva som ellers er sterke menneskelig hensyn er det nylig redegjort for 

i en avhandling.7 Jeg avgrenser derfor mot opphold på humanitært grunnlag på 

grunn av sterke menneskelige hensyn. 

Spørsmålet om retten til vern mot forfølgelse er et svært omfattende tema, og 

det ville føre altfor langt å forsøke å gi en fullstendig fremstilling av reglene i 

denne oppgaven. Oppgaven avgrenses derfor til å fremheve sider ved reglene 

der Barnekonvensjonen kan tenkes å ha betydning. 

1.3 Definisjoner 
”Asylsøker” er en person som flykter til et annet land for å søke vern mot 

forfølgelse i hjemlandet. 

”Barn”: Se oppgavens pkt. 3.2.2. 

”Enslig mindreårig asylsøker” er en asylsøker under 18 år som kommer til 

Norge uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søker.8  

”Oppholdstillatelse”: En utlending som ønsker å bo i Norge må søke om 

tillatelse. Reglene om hvem som kan gis oppholdstillatelse reguleres i 

utlendingsloven. Oppholdstillatelse er tillatelse for utlendinger til å ta opphold 

i Norge ut over tre måneder uten å ta arbeid, jfr. utl. § 6, 2. ledd. 

”Asyl” betyr fristed. I følge Verdenserklæringen art. 14 (1) har alle som blir 

forfulgt rett til å søke og ta imot asyl i et annet land.9 I Norge har den som 

fyller vilkårene for å anerkjennes som flyktning etter Flyktningkonvensjonen 

rett til asyl.10

                                           
6
 Jfr. Kommunal- og arbeidsdepartementets ”Plan for mottak av mindreårige asylsøkere 

uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge” av 06.07.89. Dokumentet har ikke 
bindende virkning for Utlendingsdirektoratet som er beslutningsmyndighet, men vil som regel 
bli fulgt i praksis, jfr. NOU 2004:20, s. 176. 
7
 Jensen og Nyhus 2004 

8
 Forskrift av 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket og deres opphold 

her (utlendingsforskriften) § 95. 
9
 Universal Declaration of Human Rights (Verdenserklæringen) ble vedtatt av FN 10. 

desember 1948. Erklæringen er en generell erklæring om menneskerettigheter. Opprinnelig var 
ikke Verdenserklæringen rettslig bindende. I dag hevder enkelte at erklæringen har blitt 
folkerettslig sedvanerett. 
10

 Convention relating to the status of refugees av 28. juli 1951 
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”Non refoulement” er betegnelse på et prinsipp som begrenser staters adgang 

til å utsende eller avvise flyktninger til områder hvor deres liv eller frihet vil 

være truet. 

”Eksterritorialt vern”: Stater har ikke ansvar for forhold i andre land, men 

gjøres ansvarlig for egne handlinger, herunder vedtak om utsendelse til land 

der det er fare for at en person vil bli utsatt for brudd på 

konvensjonsbestemmelser. 

1.4 Videre fremstilling 

I kapittel 2 gis en oversikt over relevante rettskilder for spørsmålet om retten 

til vern mot forfølgelse. Den sentrale rettskilden i denne oppgaven er 

Barnekonvensjonen. Det rettslige utgangspunkt for drøftelsen er 

utlendingsloven. Rettskildene fremstilles under overskriftene 

Barnekonvensjonen og utlendingsloven. Det er imidlertid viktig å være klar 

over at tekstene kun er utgangspunkt, og at det er det totale rettskildebildet 

som gir rettsreglene for om en personer har krav på vern. 

I kap. 3 gis først en beskrivelse av bakgrunnen for Barnekonvensjonens 

tilblivelse. Videre fremstilles konvensjonens anvendelsesområde og prinsipper. 

Endelig redegjøres for konvensjonens plass i norsk rett. Redegjørelsen viser 

hvilken rettskildemessig betydning konvensjonen har. 

Utlendingslovens system skiller mellom en såkalt beskyttelsesbestemmelse, 

og to statusbestemmelser. Beskyttelsesbestemmelsen gir personer rettskrav på 

vern mot forfølgelse. Bestemmelsen er i seg selv ikke hjemmel for å innvilge 

oppholdstillatelse. Slik hjemmel er gitt i såkalte statusbestemmelser. 

Oppholdstillatelse skal for det første gis til person som har rett til status som 

flyktning. Vedkommende har da rett til asyl. For det andre kan 

oppholdstillatelse gis på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig 

tilknytning til riket. Vedkommende gis da såkalt oppholdstillatelse på 

humanitært grunnlag. Forskjellen på de to statusbestemmelsene er bl.a. at en 

oppnår ulike rettigheter i Norge etter at oppholdstillatelse er innvilget.11 

Beskyttelsesbestemmelsen er den viktigste og er derfor plassert først i 

utlendingslovens kapittel om flyktninger. 12 I denne oppgaven vil imidlertid 

statusbestemmelsen om rett til asyl behandles først. Begrunnelsen for å 

                                           
11

 Det er fremmet forslag om å gå vekk fra skillet mellom beskyttelse og status, slik at alle 
som har krav på vern pga ”non refoulement” (se nedenfor) skal få status som flyktning, jfr. 
NOU 2004: 20, s 392. 
12

 Ot.prp. nr. 46 (1986-8719), s. 103 
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fremstille denne regelen først, er at myndighetene, når de skal vurdere hvilken 

status en asylsøker eventuelt skal gis, er rettslig forpliktet til å vurdere om 

søker har rett til status som flyktning. Retten til opphold på humanitært 

grunnlag er subsidiær. I kapittel 4 og 5 behandles hhv. retten til asyl og vernet 

mot forfølgelse  

I kapittel 6 oppsummeres hovedfunn i relasjon til problemstillingen. 
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2 Rettskilder 

2.1 Barnekonvensjonen 

Konvensjoner er folkerettslige avtaler. Når en konvensjon er vedtatt blir det 

ofte spørsmål om hva det egentlig er inngått avtale om, og det blir nødvendig å 

tolke konvensjonen. Regler om tolking av konvensjoner er nedfelt i Vienna 

Convention on the law of Treaties (Wienkonvensjonen) av 23. mai 1969 

(heretter W).13 W art 31 (1) lyder: 

“A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary 
meaning, to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of 
it’s object and purpose”.  

Bestemmelsen tar utgangspunkt i at konvensjoner skal tolkes i samsvar med 

ordlyden. Men det er ikke alltid mulig å holde seg til ordlyden. Ord kan være 

både vage og flertydige. Støter en på slike ord, må de ses i sammenheng med 

den øvrige teksten. Dette inkluderer fortalen og bilag, jfr. W art. 31 (2).14 

Ordlyden skal også tolkes i lys av partenes formål (”purpose”).15 Endelig skal 

konvensjoner tolkes i god tro (”in good faith”). Dette innebærer en 

lojalitetsplikt mellom partene, dvs. at en skal velge det tolkningsresultat som 

stemmer over ens med partenes felles intensjoner. 

Etterfølgende praksis skal vektlegges ved tolkning av traktater, jfr. W art. 31 

(3). Praksis omfatter så vel statspraksis som internasjonale organisasjoners 

praksis. 16

Statspraksis mth. Barnekonvensjonen fremgår av partenes rapporter til en 

særskilt oppnevnt FN-komite (heretter komiteen), jfr. konvensjonens del II. 

Komiteen behandler periodiske rapporter fra medlemsstatene om deres 

gjennomføring av konvensjonens bestemmelser. Norge har inngitt tre 

rapporter, som er fulgt opp med merknader fra komiteen. De tre rapportene 
                                           
13

 W er formelt sett bare bindende for kontraktspartene, og Norge har ikke ratifisert den. I 
praksis kodifiserer imidlertid W i stor grad folkerettslig sedvane, og den gir dermed langt på vei 
uttrykk for hva som er gjeldende folkerett. 
14

 Fortalen er ikke juridisk bindende for partene, men er altså en tolkningsfaktor. 
15

 Formålet gjør seg også gjeldende som selvstendig rettskildefaktor, jfr. 
effektivitetsprinsippet. Prinsippet innebærer at man skal velge den tolkning som i størst mulig 
grad sikrer en effektiv gjennomføring av traktaten. 
16

 Ruud, Ulfstein og Fauchald, s. 30 
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med merknader er publisert av Barne- og 

familiedepartementet/Utenriksdepartementet i dokumentene Q-0827, Q-

0983B og Q-1054B. Rapportene omhandler i det alt vesentligste 

saksbehandlingsprosedyrer i forbindelse med asylsøknader fra barn, og har 

dermed begrenset relevans mht. denne oppgaven. 

FN-organenes tolkning er også relevante rettskilder ved tolkning av 

Barnekonvensjonen. Det finnes ikke en internasjonal domstol som kan føre 

kontroll med at konvensjonen etterleves. Komiteen er derfor øverste 

myndighet for tolkning av Barnekonvensjonen, og dens uttalelser er således 

tungtveiende ved tolkning av konvensjonen. United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) har utgitt ”Implementation Handbook for the Convention on the 

Rights of the child” (heretter UNICEF). Komiteen viser til uttalelser i boken, 

jfr. bl.a. CRC/C/34. 17  De deler av boken Komiteen viser til vil være 

tungtveiende som tolkningsfaktorer. Øvrige deler av boken vil også være 

relevant som tolkningsfaktor, men er ikke like tungtveiende. Komiteen viser 

også til uttalelser fra Office of the United Nations high commissioner for 

refugees (UNHCR). UNHCR har utgitt “Refuge Children: Guidelines on 

Protection and Care” (heretter UNHCR 1994) og ”Guidelines on Policies and 

Procedures in dealing with Unaccompained Children Seeking Asylum” 

(heretter UNHCR 1997). 

2.2 Utlendingsloven 

Det rettslige grunnlag for oppholdstillatelse etter søknad om asyl er 

utlendingslovens kap. 3. Utlendingsloven er en såkalt rammelov, dvs. at 

Stortinget gjennom loven trekker opp de rettslige rammene, mens det er 

overlatt til Regjeringen gjennom forskrift å gi nærmere detaljregulering. Dette 

er gjort i utlendingsforskriften, jfr. utl. § 59. Utlendingsforskriften gir i det alt 

vesentligste saksbehandlingsregler ifm. asylsaker. Forskriften har dermed 

begrenset betydning i denne oppgaven.  

Utlendingsloven § 15, 1. ledd gir regler som skal sikre personer vern mot 

forfølgelse, uavhengig av om de fyller vilkårene for å få asyl eller ikke. 

Bestemmelsen gir rettskrav på vern mot utsendelse til bestemte steder, men er 

ikke i seg selv hjemmel for å gi oppholdstillatelse. For å gi mening må loven gi 

personer som er vernet etter § 15, 1. ledd rett til oppholdstillatelse. ”Flyktning 

                                           
17

 Dokument fra Komiteens 7. samling 1994. 
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[…] har etter søknad rett til asyl”, jfr. § 17, jfr. § 16.18 ”Utlending som er vernet 

mot utsendelse etter lovens § 15 og som ikke gis asyl etter lovens § 17, jfr. § 

16, skal gis arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse etter lovens § 8, 2. ledd”, jfr. 

utlendingsforskriften § 21, 1. ledd. 

Flyktningkonvensjonen art. 1A(2), jfr. protokoll 31. januar 1967 er 

inkorporert i utl. § 16, og har dermed rettskildemessig vekt som formell lov.19 

Bestemmelsen definerer hvilke personer som skal anses som ”flyktning”. 

Videre innebærer utl. § 15, 1. ledd inkorporasjon av Flyktningkonvensjonen 

art. 33(1) og EMK art. 3.20 Også disse konvensjonsartiklene har derfor 

rettskildemessig vekt som formell lov. 21  Mht. tolkning av konvensjoner vises 

til pkt. 2.1.  

Den europeiske menneskerettsdomstol (heretter EMD) har kompetanse til å 

avgjøre tvister om brudd på EMK, jfr. Konvensjonens del 2. Avavgjørelser fra 

domstolen er derfor relevante for tolkningen av EMK art. 3. 

Ved tolkning av flyktningbegrepet bør uttalelser fra UNHCR veie tungt, jfr. 

NOU: 1983:47, s. 356. Av særlig betydning er UNHCRs  ”håndbok om 

prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers rettsstilling” (heretter 

UNHCR 1979).22 Videre er UNHCRs “Guidelines on international protection: 

”Membership of a particular social group” within the context of Article 1A(2) 

of the 1951 Convention and/or its 1967 protocol relating to the Status of 

Refugees” HCR/GIP/02/02 7 May 2002, benyttet som tolkningsfaktor. Ved 

vurdering av UNHCRs tyngde som rettskildefaktor, må det tas hensyn til at 

Høykommissæren først og fremst uttaler seg med henblikk på 

Flyktningkonvensjonens bestemmelse om non-refoulement-bestemmelse i 

artikkel 33, jfr. Rt.1991, s. 586. Av andre internasjonale rettskilder er 

Retningslinjer fra EU relevant.23 EUs flyktningbegrep vil ikke kunne 

innskrenke det gjeldende FN-begrepet, men gir rent faktisk uttrykk for 

statspraksis, som er en relevant tolkningsfaktor, jfr. W art. 31 (3). Juridisk 
                                           
18

 Innvilgelse av asyl innebærer at utlendingen har status som flyktning og får 
arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, jfr. utl. § 18. 
19

 Med inkorporasjon menes innføring av folkerettslige forpliktelser i formell lov. 
20

 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freddoms, 4 November 
1950. Norsk tittel: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) 
21

 I dag er hele EMK gjort til formell lov, jfr. menneskerettsloven § 2. 
22

 Håndboken er oversatt til norsk av NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).  For 
enkelthets skyld vil sitater fra håndboken  gjengis på norsk. Det understrekes imidlertid at det 
er den engelsek teksten som er den relevante rettskilden. 
23

 Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the 
qualification and status of third country nationals or statelsess persons as refugees or as 
persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted 

9 



litteratur har også rettskildemessig vekt, jfr. W art. 32, som åpner for 

supplerende tolkningsmomenter, der alle relevante momenter kan tas i 

betraktning. Den rettskildemessige vekten av disse vil imidlertid være mindre 

enn kilder nevnt i W art. 31. Av juridisk litteratur nevnes særskilt ”Retten til 

vern som flyktning” av Terje Einarsen. Boken bygger på et manuskript av 

Einarsen, innlevert til bedømmelse for hans juridiske doktorgrad, og gir en 

omfattende fremstilling flyktningbegrepet. 

I norsk rett er Flyktningkonvensjonen et norsk begrep. For å klarlegge 

flyktningbegrepets nærmere innhold vil altså alminnelig rettskildelære måtte 

anvendes. 

”Denne lovteknikk (”inkorporasjon” av en folkerettslig” bestemmelse) vil, uansett 
hvordan det synes, ikke i praksis endre definisjonens karakter av et norsk 
flyktningebegrep. Begepet vil ha sin anvendelse innenfor det norske rettssystem og 
etter bedømmelse av norske myndigheter. […] Anvendelsen må fortsatt skje på 
grunnlag av norsk praksis og norsk fortolkning,”.

 24

 

Utlendingslovens formål er uttalt i loven, og har derfor vekt som formell lov.  

”Loven skal gi grunnlag for kontroll med inn- og utreise og med utlendingers 
opphold i riket i samsvar med norsk innvandringspolitikk. 

Loven skal ivareta rettssikkerheten til utlendinger som reiser inn i eller ut av riket, 
som oppholder seg her eller som søker en tillatelse etter loven. 

Loven skal gi grunnlag for vern mot forfølgelse for flytningerog andre utlendinger 
som er forfulgt.” 25

Norge fører en svært streng innvandringspolitikk.26 Samtidig er Norge 

folkerettslig forpliktet til å gi enkelte utlendinger vern mot forfølgelse. Den 

innenlandske flyktningpolitikken er en del av innvandringspolitikken. 27  

Rekkefølgen på formålene i utl. § 2 må ikke forstås som en rangering, og 

bestemmelsen er heller ikke uttømmende. 28 Formålene kan til en viss grad 

medføre motstrid. ”Stortinget godkjenner hovedprinsippene for regulering av 

innvandringen”, jfr. utl. § 5. Stortinget fastlegger altså rammene for den til 

enhver tid gjeldende innvandringspolitikk gjennom behandling av 

                                           
24

 NOU 1983:47, s. 289 
25

 Utl. § 2 
26

 Som en følge av St.meld. nr. 29 (1973-74) innførte Stortinget midlertidig 
innvandringsstopp, som i første omgang skulle gjelde fra 1. februar 1995 til 1. august 1976. 
Innvandringsstoppen ble senere forlenget ”inntil videre”, og gjelder fremdeles. 
27

 St.meld.nr. 17 (2000-2001), ”ord og uttrykk” 
28

 Ot.prp. nr. 46 (1986-87), s. 27 
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stortingsmeldinger, og ved motstrid er Stortingets uttalelser en tungtveiende 

rettskilde. 

En lovs forarbeider gir retningslinjer for hva lovgiver har ment, og er generelt 

sett en relativt tungtveiende rettskildefaktor. Utlendingslovens forarbeider vil 

imidlertid ikke gi så mye veiledning mht. spørsmålet om Barnekonvensjonens 

betydning på utlendingsrettens område idet konvensjonen ikke var ratifisert av 

Norge da utlendingsloven ble vedtatt. Forarbeidene gir imidlertid grunnlag for 

å undersøke om tolkningen av bestemmelsene om vern mot forfølgelse har 

endret seg over tid. I så fall kan dette gi grunn til å stille spørsmål ved om 

ratifikasjon av Barnekonvensjonen kan være noe av årsaken til endringen. De 

sentrale forarbeidene til utlendingsloven er NOU 1983:47 og Ot.prp. nr. 46 

(1986-1987). 

Lovutvalget for ny utlendingslov ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 14. 

desember 2001. I NOU 2004:20 Ny utlendingslov, legges lovutvalgets 

innstilling frem. Innstillingen har rettskildemessig vekt som etterarbeid til 

gjeldende utlendingslov. Utredningen gjør rede for gjeldende rett og faktiske 

forhold i dag, og gir en pekepinn på om vi kan forvente lovendringer. 

Høyesteretts praksis er alltid en tungtveiende rettskilde. I Rt 1991, s. 586 er 

det gitt uttalelser om flyktningbegrepet og grensen mellom asyl og opphold på 

humanitært grunnlag i henhold til fremmedloven av 27. juli 1956, § 2, 2. ledd. 

Dommen er relevant også etter utlendingsloven av 1988, jfr. Rt. 1993, s. 1591. I 

Rt. 2001, s. 295 er det gitt uttalelser om risikokravet i asylsaker. Selv om 

underrettspraksis ikke har den vekt Høyesterettspraksis har, er det relevante 

rettskilder. Rettspraksis kan også belyse gjeldende rett. I Oslo tingretts dom av 

08.04.2005 er det gitt uttalelser om beviskrav i asylsaker. 

Departementene har gitt retningslinjer som berører realitetsbehandlingen av 

asylsøknader. Private parter kan ikke påberope seg slike retningslinjer, men 

likhetsprinsippet gjør at avvik kan medføre usaklig forskjellsbehandling.29 Av 

særlig betydning er Justisdepartementets ”Retningslinjer for nye asylkriterier” 

av 13.01.98. Bakgrunnen for retningslinjene var at UNHCR uttrykte bekymring 

for at så få fikk innvilget asylstatus. Justis- og politidepartementet besluttet å 

foreta en gjennomgang av gjeldende norsk praktisering av 

flyktningdefinisjonen i Flyktningkonvensjonen. Målet var å myke opp praksis. 

Retningslinjene gjaldt spørsmålet om en justering av nedre grense for å innvilge 

asyl. Regjeringen kan etter opprettelsen av Utlendingsnemnda (heretter UNE) 

som ny klageinstans ikke instruere Utlendingsdirektoratet (heretter UDI) eller 

                                           
29

 Usaklig forskjellsbehandling er brudd på den såkalte myndighetsmisbrukslæren. 
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UNE uten etter lov eller forskrift, jfr. utl. § 38, 1. ledd, 2. pkt. Formelt sett er 

retningslinjene derfor ikke lenger bindende for utlendingsforvaltningen. De har 

imidlertid vært lagt til grunn for utlendingsmyndighetenes saksbehandling, og 

har av den grunn fortsatt betydelig vekt. En konsekvent og etablert 

forvaltningspraksis har selvstendig vekt, jfr. forbudet mot usaklig 

forskjellsbehandling. 

UNE er opprettet som uavhengig klageorgan for vedtak truffet av UDI, jfr. 

jfr. utl. § 38, 3. ledd, 2. pkt. UNE publiserer praksisnotater som tar for seg 

nemndas praksis. UDI vil som regel rette seg etter UNEs praksis. I motsatt fall 

vil nemnda i mange tilfeller omgjøre direktoratets vedtak. Selv om den 

rettskildemessige vekten av slike notater i utgangspunktet er svært begrenset, 

er de ikke uten betydning idet de har innflytelse på UDIs praksis. Det vil 

kunne være grunnlag for å påberope usaklig forskjellsbehandling ved avvik fra 

forvaltningspraksis. Av betydning er Praksisnotat av 2002 om 

konvensjonsgrunnen ”medlemskap i en spesiell sosial gruppe”, Praksisnotat av 

11.11.2003 om utlendingsloven § 15, 1. ledd, 2. pkt. og Praksisnotat av 

02.02.2005 om kravet til forfølgelsens art og omfang – terskelen. 

Juridisk teori har rettskildemessig relevans, men dens vekt er begrenset. 

Først og fremst bidrar juridisk litteratur til å gi en oversikt over gjeldende rett. I 

denne oppgaven har jeg benyttet en rekke bøker og artikler. Der de er benyttet 

vil det være henvisninger til kilden i teksten. For øvrig vises til litteraturlisten.  
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3 Presentasjon av Barnekonvensjonen 

3.1 FNs arbeid for barns rettigheter: fra ”soft law” til 
folkerett 

Det internasjonale arbeidet for å verne om barns rettigheter har pågått i lang 

tid. Allerede i 1924 vedtok Folkeforbundet, FNs forløper, ”Geneva Declaration 

of the Rights of the Child” (Genève-erklæringen om barnets rettigheter). I 

1948 vedtok FN Verdenserklæringen. Verdenserklæringen er en generell 

erklæring om menneskerettigheter, men nevner også barns rettigheter 

spesielt.30 I 1946 opprettet FN barnefondet ”United Nations International 

Children’s Emergency Fund” (UNICEF). Barnefondet arbeidet med å 

videreutvikle Folkeforbundets erklæring om barns rettigheter fra 1924. I 1959 

vedtok FNs generalforsamling ”The Declaration of the Rights of the Child” 

(Erklæringen om Barnets Rettigheter). Både Genève-erklæringen om barns 

rettigheter, Verdenserklæringen og Erklæringen om barns rettigheter av 1959 

er ”soft law”. 31 Men det betyr ikke at erklæringene er uten rettslig relevans. 

Barnekonvensjonens fortale slår fast at det skal tas hensyn til de tre 

erklæringene.32 Fortalen er ikke juridisk bindende for partene, men har 

betydning for tolkning av de juridisk bindende artiklene.  

I forbindelse med det internasjonale barneåret i 1979, foreslo Polen at det ut 

fra Erklæringen om barns rettigheter av 1959 skulle utarbeides en konvensjon 

om barns rettigheter. Forslaget var omstridt. Enkelte hevdet at dette bare ville 

bli en gjentakelse av allerede eksisterende menneskerettigheter. 

Motargumentet var at barn utgjør en særlig sårbar gruppe, og at generelle 

bestemmelser kan bli utilstrekkelige mht. barns spesielle behov. Barn er gitt 

vern i en egen konvensjon fordi ”the child by reason of his physical and mental 

immaturity, needs special safeguards and care”.33 Barn har altså på grunn av 

sin fysiske og mentale umodenhet behov for særlig omsorg. I tillegg ble det 
                                           
30

 Verdenserklæringen art. 25 (2) 
31

 Med ”soft law” menes internasjonal dokumenter som ikke er rettslig bindende for partene. 
De gir i stede uttrykk for prinsipper og mål som statene skal jobbe for å oppnå. Stater kommer 
lettere til enighet når de slipper å binde seg juridisk. 
32

 Barnekonvensjonens fortale 3. og 8. avsnitt 
33

 Barnekonvensjonens fortale 9. avsnitt 

13 



argumentert med at en slik konvensjon ville sette fokus på barn spesielt, og at 

en slik synliggjøring i seg selv ville vær et poeng. En kom derfor til at det er 

hensiktsmessig med en konvensjon som gir spesielt vern til barn. Resultatet ble 

vedtakelsen av Barnekonvensjonen. Konvensjonen trådte i kraft i 1990, etter at 

20 land hadde ratifisert konvensjonen.34 Med dette var Barnekonvensjonen 

folkerettslig bindende for de land som hadde ratifiserte konvensjonen. Norge 

ratifiserte konvensjonen i 1991. I dag har alle land i verden, med unntak av 

USA og Somalia,  ratifisert Barnekonvensjonen. 

3.2 Anvendelsesområde og prinsipper 

3.2.1 Innledning 

Barnekonvensjonens bestemmelser er i stor grad vide og generelt formulert. 

Det kan derfor stilles spørsmål ved om bestemmelsene er prinsipper eller 

rettsregler. Mht. prinsipper vil statene oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

konvensjonen ved å vise politisk vilje til, og å gjennomføre administrative tiltak 

for, å nå bestemte mål. Private kan ikke påberope seg konkrete rettigheter. 

Rettsregler har derimot et konkret materielt innhold, og private kan påberope 

seg eventuelle konvensjonsbrudd.  

Barnekonvensjonens rettigheter kan deles inn i sivile og politiske rettigheter, 

samt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.35 De økonomiske, sosiale og 

kulturelle rettighetene anses som generelle målsetninger partene skal jobbe 

mot, uten at prinsippene i seg selv innebærer noen konkrete rettigheter. De 

sivile og politiske rettighetene er negative rettigheter som partene ikke må 

krenke. For enslige mindreårige asylsøkere vil art. 37(a), 1. pkt. om forbud mot 

umenneskelig behandling og art. 38 om barn i væpnede konflikter være av 

spesiell betydning. Artiklene inngår i kategorien sivile og politiske rettigheter 

som gir konkrete vern. Det redegjøres nærmere for innholdet av disse 

bestemmelsene i kap. 4 og 5. Nedenfor presenteres Barnekonvensjonens 

definisjon av barn. Deretter pekes på enkelte bestemmelser av betydning for 

flyktningbarn. Endelig redegjøres kort for to av konvensjonens overordnede 

prinsipper 

                                           
34

 Barnekonvensjonen art. 49 
35

 Ot.prp. nr. 45 (2002-2003), s. 11 
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3.2.2 Definisjon av ”barn” 

Barn defineres i Barnekonvensjonen art 1: 

”For the purpose of the present Convention, a child means every human being 
below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, 
majority is attained earlier”. 

Barn er mao. personer under 18 år, med mindre myndighetsalderen nås 

tidligere ved lovgivning som gjelder barnet. Det er altså opp til hvert enkelt 

land å definere hva som menes med ”barn”. Etter norsk lov er personer som 

ikke har fylt 18 år umyndige, jfr. vergemålsloven § 1.36 I Norge er derfor alle 

under 18 år beskyttet av det vern Barnekonvensjonen gir. 

At grensen for barnealderen ble satt til 18 år var ingen selvfølge. Hvorfor 

skal en moden 17 åring gis vern, og hvorfor skal ikke en umoden 19 åring gis 

det samme vernet? Etter hvert som en person blir elder, vil han eller hun bli 

mer og mer moden, og på et tidspunkt må konvensjonsvernet opphøre. Under 

utarbeidelsen av Barnekonvensjonen ønsket enkelte representanter å sette 

alderen lavere enn 18 år. Dette fikk ikke gjennomslag. Begrunnelsen var at 

alderen burde settes høyt for å oppnå best mulig vern.37 Av praktiske årsaker 

må grensen mellom barndom og det voksne liv settes til en bestemt alder. Det 

kan virke som en ved utarbeidelsen av konvensjonen anstrengte seg for å ta 

høyde for en ”sikkerhetsmargin” i forhold til denne overgangsfasen. 

3.2.3 Overordnede prinsipper 

Barnekonvensjonen inneholder noen generelle overordnede prinsipper som 

kan sies å ligge til grunn for alle de øvrige bestemmelsen. Av spesiell interesse 

mht. den materielle oppholdsvurderingen for enslige mindreårige asylsøkere er 

art. 3(1) og art. 6. Jeg vil i det følgende gi en fremstilling av disse prinsippene. 

Art. 3(1): ”Barnets beste” 

Hele Barnekonvensjonen kan anses som en presisering av prinsippet om 

”barnets beste”. På konvensjonens eget området får derfor bestemmelsen ingen 

selvstendig betydning. En kan si at kjernen av prinsippet anses å være 

Barnekonvensjonen. Utenfor denne kjernen får imidlertid art. 3(1) selvstendig 

betydning. Barnekonvensjonen inneholder ingen bestemmelse som direkte 

                                           
36

 Lov av 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige (vergemålsloven) 
37

 UNICEF, s. 5 
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gjelder vurderinger om oppholdstillatelse, og art. 3(1) har derfor selvstendig 

betydning på utlendingsrettens område. 

Bestemmelsen lyder; 

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social 
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, 
the best interests of the child shall be a primary consideration”. 

Det første en må ta stilling til er prinsippets relevans. Av ordlyden i art. 3 

fremgår at statene forpliktes til å ta barnets beste i betraktning, jfr. ”shall”. 

Spørsmålet som da gjør seg gjeldende er når denne plikten foreligger.  Plikten 

er til stede ”in all actions concering children”. Etter ordlyden retter plikten seg 

både mot lovgiver, som må foreta en generell vurdering av hva som er barnets 

beste ved vedtakelse av lover, og til forvaltningen, som må foretas en 

individuell vurdering i hver enkelt sak. UNICEF uttaler i sin håndbok at staten 

i enkeltsaker må kunne bevise at spørsmålet om det konkrete barnets beste er 

undersøkt, og at hensynet til barnets beste har vært et grunnleggende hensyn. 38 

Det er med andre ord ikke nok å foreta en vurdering av hva som generelt sett 

er barns beste.  

Det neste spørsmålet en må ta stilling til er hva det materielle innholdet av 

”the best interest of the child” er. Ren språklig forståelse tilsier at det må 

foretas en vurdering av et vedtaks negative og positive innvirkninger på et 

barn, og at en må velge den løsningen som gir det beste resultatet sett fra 

barnets side. Ut over dette kan det ikke utledes noen konkret rettighet fra 

ordlyden. Det kan heller ikke trekkes noe definisjon ut av forarbeidene, og 

komiteen har ikke kommet med forslag til kriterier.  Det materielle innhold av 

bestemmelsen er med andre ord ikke fastlagt. Siden verken konvensjonen selv 

eller andre rettskilder gir veiledning for prinsippets innhold, blir det opp til 

hver enkelt stat å vurdere nærmere hva som er ”barnets beste”. I forlengelsen 

av dette blir spørsmålet om det stilles krav til hvordan statene kommer frem til 

hva som er barnets beste. Ut fra ordlyden kan en ikke lese noen slike krav.  

Komiteen har uttalt at lovgiver bør gjennomføre prinsippet i nasjonal 

lovgivning på en slik måte at en person kan påberope seg rettigheten overfor 

en domstol. 39 Komiteen har i denne sammenheng uttrykt betenkeligheter 

overfor Norge fordi det ikke alltid legges overordnet vekt på barnets beste når 

barn kommer til landet uten følge som asylsøkere eller flyktninger. Komiteen 

anbefaler at Norge vurderer hva hensynet til barnets beste egentlig innebærer, 

                                           
38

 UNICEF s. 40 
39

 Op.Cit., s 43 
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jfr. komiteens merknader til Norges 2. rapport,  pkt. C2. Ut fra dette kan en 

slutte at et minste krav er at partene tar nærmere stilling til hva barnets beste 

egentlig innebærer.  

Endelig blir spørsmålet hvor stor vekt prinsippet om barnets beste skal ha i 

hver enkelt sak. Barnets beste skal være ”a primary consideration”, dvs. et 

grunnleggende hensyn. Ordlyden tilsier at prinsippet skal være tungtveiende, 

men åpner for at andre hensyn kan veie tyngre. Ordlyden sier imidlertid ikke 

noe om hva som kan vær konkurrerende hensyn. Under forhandlingene ble 

uttrykk som ”the primary” og ”paramount” diskutert. Forslagene ble forkastet 

av hensyn til at andre parter kan ha likestilte, eller endog overordnede 

interesser som strider mot barnets beste. Som eksempel nevnes en medisinsk 

nødssituasjon under barnefødselen, der hensynet til barnets beste må kunne 

vike av hensyn til mors liv. Uttalelsene i forarbeidene må tolkes som at kun 

hensyn som ivaretar tungtveiende interesser kan anses som konkurrerende. 

Art. 3 er det viktigste prinsippet i Barnekonvensjonen, og en fremstilling av 

konvensjonen uten dette prinsippet ville således bli mangelfull. Men av 

fremstillingen ovenfor fremgår også at det ikke kan utledes konkrete 

barnerettigheter av art. 3. Mht. oppholdsvurderinger etter utlendingsloven kap. 

3 vil bestemmelsen først og fremst ha betydning for den skjønnsmessige 

avgjørelsen av om oppholdstillatelse skal innvilges etter utl. § 15, 2. ledd. 

Rettsreglene som behandles i denne oppgaven gir ikke vedtaksorganet 

skjønnskompetanse, og prinsippet har dermed begrenset betydning i denne 

oppgaven. 

Art. 6  nr. 1.: Retten til liv 

Art. 6. nr. 1 lyder; 

”States Parties recognize that every child has the inherent right to life”.  

Ut fra ordlyden skal alle liv beskyttes. Det sier seg selv at dette ikke kan bety at 

partene er forpliktet til å sikre alle barns liv til en hver tid og for enhver pris. 

Staten kan for eksempel ikke ubetinget bli ansvarlig for at et barn dør som 

følge av en kriminell handling foretatt av private personer. Av forarbeidene 

fremgår at partene skal motarbeide dødsstraff og lovløse og vilkårlige 

henrettelser. Dette må forstås som en plikt til å gi lover som beskytter liv. Ut 

over dette er det materielle innholdet av art. 6, nr. 1 ikke fastlagt, og en må se 

nærmere på øvrige bestemmelser i konvensjonen for å kunne fastslå konkrete 

rettigheter.  

Partene skal imidlertid ”anerkjenne” retten til liv. Tolket i lys av ovennevnte 

betyr at lovgiver må respekterer prinsippet og motarbeider forhold som kan 
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medføre brudd. I og med at bestemmelsen anses som et av de overordnede 

prinsippene i konvensjonen, må det alltid tas i betraktning.40  

3.2.4 Barnekonvensjonens anvendelse mht. flyktningbarn 

Barnekonvensjonen art. 2 (1) lyder; 

“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present 
Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any 
kind, … ”. 

Av ordlyden fremgår at Norge er forpliktet til å sikre rettighetene til de barna 

som er underlagt norsk jurisdiksjon. Vernet omfatter alle barn som krysser 

norske grenser. Dette innebærer at norske myndigheter er forpliktet til å 

ivareta enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter så lenge de befinner seg i 

Norge.41  

Art. 2(1) forbyr forskjellsbehandling av barn. Konvensjonen anerkjenner 

imidlertid at enkelte grupper av barn har behov for særlig vern. Begrunnelsen 

for å godta en såkalt positiv forskjellsbehandling er at ved å anerkjenne at 

vanskeligstilte barn har behov for særlig vern, gis disse barna mulighet til å 

realisere sine rettigheter på lik linje med andre barn.42 En slik tolkning vil ikke 

komme i konflikt med formålet med forbudet mot forskjellsbehandling i art. 2.  

Flyktningbarn er en særlig sårbar gruppe. De er i en situasjon der de er 

spesielt utsatt for vold, sykdom, underernæring og andre fysiske påkjenninger. 

Det er tatt spesielle hensyn til disse barna i art. 22. Art. 22(1) gjelder først og 

fremst saksbehandlingsregler og rettigheter i påvente av vedtak. Art. 22(2) 

omhandler barns rett til å gjenforenes med sin familie. Bestemmelsen gir ikke 

direkte veiledning mht. tolkning av regler om oppholdstillatelse. Bestemmelsen 

innebærer imidlertid at vurderinger som gjelder flyktningbarn må foretas i et 

barneperspektiv. Dette kan bl.a. utledes av konvensjonens fortale, som 

presiserer at barn på grunn av sin fysiske og mentale umodenhet har behov for 

spesielle vernetiltak og særskilt omsorg. 43 UNHCR presiserer baneperspektivet 

i sine retningslinjer. 

                                           
40

 Prinsippet er også nedfelt i Verdenserklæringen art. 3, EMK art. 2 og SP art. 6. For Norges 
del har derfor prinsippet i Barnekonvensjonen ingen selvstendig betydning. 
41

 Bestemmelsen må imidlertid tolkes innskrenkende i lys av konvensjonens øvrige 
bestemmelser. Enkelte rettigheter forutsetter opphold i landet over noe tid. Det er usikkert 
hvor lenge enslige mindreårige asylsøkere skal oppholde seg i Norge. Hvorvidt disse barna har 
krav på en rettighet må derfor tilpasses oppholdets varighet. Spørsmålet om hvorledes denne 
tolkningen må foretas faller utenfor oppgavens tema. 
42

 Redd Barna 1993, s. 32 
43

 Barnekonvensjonens fortale 9. avsnitt 
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”Although the same definition of a refugee applies to all individuals regardless of 
their age, in the examination of the factual elements of the claim of an 
unaccompanied child, particular regard should be given to circumstances such as 
the child’s stage of development, his/her possibly limited knowledge of conditions 
in the country of origin, and their significance to the legal concept of refugee 
status, as well as his/her special vulnerability.”.

 44
  

UNHCR legger altså til grunn at Barnekonvensjonens fundament om at barn 

er særlig sårbare og har spesielt behov for vern bør ha betydning for tolkning 

av flyktningbegrepet. 

3.3 Barnekonvensjonen i intern rett 

Barnekonvensjonen er i utgangspunktet en folkerettslig tekst. Hvorvidt 

rettighetene i konvensjoner kan påberopes i norsk rett er et spørsmål om 

folkerettens stilling i intern rett. For å forklare dette forholdet skilles gjerne 

mellom det monistiske og det dualistiske prinsipp. Det monistiske prinsipp 

innebærer at folkeretten anses å være en del av internrettslige regler. Det 

dualistiske prinsipp innebærer at intern rett og folkerett ses som to 

selvstendige, og i utgangspunktet uavhengige rettssystemer. Dette betyr at 

konvensjonsforpliktelser krever lovvedtak eller annen tilsvarende handling for 

å skape en internrettslig forpliktelse. Sistnevnte gir den mest dekkende 

beskrivelsen av gjeldende rett i Norge. Utgangspunktet er at kun norske regler 

kan påberopes som rettsgrunnlag i Norge.45   

Utlendingsloven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som 

Norge er bundet av, jfr. utl. § 4. En slik henvisning til folkeretten kalles 

sektormonisme. Sektormonisme innebærer at det ikke henvises til bestemte 

folkerettsregler, men at Norges internasjonale forpliktelser skal ha umiddelbar 

internrettslig virkning på det aktuelle området.  Da Norge ratifiserte 

Barnekonvensjonen i 1991, ble altså konvensjonen norsk rett, og fikk allerede 

da direkte internrettslig virkning på utlendingsrettens område. Internasjonale 

bestemmelser som Norge er bundet av skulle allerede på dette tidspunkt ha 
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 UNHCR 1997, pkt. 8.6 
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 Konvensjoner har betydning i norsk rett også før et gjennomføringstiltak er foretatt av 
lovgiver. Folkeretten har relevans som en tungtveiende rettskildefaktor, jfr. 
presumsjonsprinsippet. Presumsjonsprinsippet innebærer at norsk rett formodes å være i 
samsvar med folkeretten. Det kan derfor stilles spørsmål ved om en folkeretten har blitt en så 
tungtveiende rettskildefaktor i Norge at utgangspunktet om at Norge er en dualistisk stat blir 
illusorisk. 
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forrang i tilfelle motstrid. Bestemmelsen tolkes innskrenkende. Kun de 

konvensjonsregler som gir et sterkere vern enn norsk rett skal ha forrang.46

I 1999 vedtok Stortinget Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i 

norsk rett (menneskerettsloven) av 21.05.1999 nr 30 (heretter mrl.). Formålet 

med loven var å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett generelt, jfr. 

§ 1, og de inkorporerte konvensjonens  formelle stilling i norsk rett spesielt.47 

Ved motstrid med annen lovgivning skal de folkerettslige regler ha forrang, jfr. 

mrl. § 3.48  

Da mrl. ble vedtatt i 1999 ble Barnekonvensjonen ikke inkorporert. Det ble 

vurdert, men det var uenighet om hvorvidt det var hensiktsmessig å 

inkorporere spesialkonvensjoner. Lovutvalget fryktet at inkorporering av 

enkelte spesialkonvensjoner kunne gi inntrykk av at en prioriterte enkelte 

menneskerettigheter fremfor andre. I 2003 ble Barnekonvensjonen allikevel 

innkorporert, og dermed direkte gjort til norsk lov. Barnekonvensjonen ble 

imidlertid norsk rett på utlendingsrettens område allerede ved ratifikasjon i 

1991, jfr. utl. § 4. Inkorporeringen i mrl. har derfor ikke betydning for 

Barnekonvensjonens rettskildemessige relevans. Inkorporeringen bidrar 

imidlertid til å synliggjøre konvensjonen. Ideelt sett burde ikke dette ha 

betydning for konvensjonens vekt som rettskilde, men i praksis kan det være 

grunn til å tro at det har det. Det blir satt fokus på konvensjonen, og flere vil 

påberope seg rettighetene fordi de blir klar over at konvensjonen eksisterer, og 

at den gjelder som norsk lov. 

 

 

                                           
46

 Ot.prp nr. 46 (1986-87) , s. 189 
47

 EMK, de to FN-konvensjonene av 1966 SP og ØSK, samt Barnekonvensjonen gjelder som 
norsk lov, jfr. mrl. § 2. 
48

 Det er grunn til å påpeke at norsk lovgivning vanligvis vil være i samsvar med Norges 
folkerettslige forpliktelser, og at domstolene så langt som mulig vil tolke norsk lov slik at det 
ikke oppstår motstrid. Noe av bakgrunnen for dette er at dersom motstrid konstanteres, vil 
Norge i svært mange tilfeller samtidig bekrefte folkerettsbrudd. Politisk sett er dette meget 
uheldig. 
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4 Asyl 

4.1 Innledning 
Barnekonvensjonen inneholder ingen bestemmelser som regulerer vurderingen 

av asylsøknader fra barn. Barn har mao. ikke utvidet adgang til asyl. Like 

viktig er det at barn skal ha samme rett til asyl som voksne. Enslige 

mindreårige asylsøkere vurderes ofte ikke mht. status som flyktning idet de 

som regel allikevel gis opphold på humanitært grunnlag. 49 En slik praksis 

innebærer at barn ikke vurderes i forhold til retten til asyl etter 

utlendingsloven. Videre innebærer praksisen brudd på Barnekonvensjonen. 

Barn må som følge av konvensjonen respekteres som selvstendige 

rettssubjekter. Dette innebærer at hvert barn må vurderes individuelt i forhold 

til nasjonalt regelverk. Partene skal også anerkjenne at det i alle land er barn 

som lever under særdeles vanskelige forhold.50 Partene må derfor anerkjenne at 

barn kan være i en så vanskelig situasjon at de må ha rett til vern som 

flyktning. Vurderingen av om enslige mindreårige asylsøkere må anerkjennes 

som flytninger må i tillegg foretas i et barneperspektiv. 51 Problemstillingen som 

skal drøftes i dette kapittelet er om Barnekonvensjonen som rettskilde får 

betydning for rettsregelen når det skal vurderes om en enslig mindreårig 

asylsøker må anerkjennes som flytning. Først gis en kort fremstilling av det 

rettslige utgangspunktet for vurderingen. Deretter drøftes de vilkår i loven der 

barneperspektivet kan tenkes å ha betydning for tolkningen. Endelig drøftes 

om barneperspektivet vil ha betydning for risikovurderingen og risikokravet i 

bestemmelsen. 

4.2 Rettslig utgangspunkt 
”Flyktning som er i riket eller på norsk grense har etter søknad rett til asyl 

(fristed) i riket”, jfr. utl. § 17. Bestemmelsen gir altså enkelte personer rettskrav 

på asyl. Betingelsen for å ha rett til asyl er at en er ”flyktning”. ”Flyktning etter 

loven er utlending som går inn under Flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 art. 

                                           
49

 Se pkt.  1.2 
50

 Barnekonvensjonens fortale 11. avsnitt 
51

 Se pkt. 3.3.2 
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1 A, jfr. protokoll 31. januar 1967”, jfr. utl. § 16. For å ha rettskrav på asyl må 

søker altså oppfylle vilkårene i Flykningkonvensjonen art. 1 A. Utl. § 17 er det 

rettslige grunnlaget for å innvilge asyl, men lovens vilkår står i 

Flykningkonvensjonen. Flyktningkonvensjonen art. 1A (2) definerer flyktning 

som; 

“enhver person som […] med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, 
religion, nasjonalitet, mendlemsskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av 
politisk oppfatning, befinner seg utenfor det land han er borger av, og er ute av 
stand til, eller, på grunn av slik frykt, er uvillig til å påberope seg dette lands 
beskyttelse”.

52

For å anses som flykting må en være utsatt for ”forfølgelse”. Forfølgelse 

forutsetter at det eksisterer en forfølger, og at forfølgeren har en motivasjon for 

å forfølge bestemte personer eller grupper av personer. Personer som rammes 

tilfeldig, for eksempel av naturkatastrofer og hungersnød faller derfor utenfor 

flyktningbegrepet. Sivilbefolkning som flykter fra krig eller indre uro vil heller 

ikke være forfulgt i konvensjonens forstand.  

Forfølgelsen må skje ”på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i 

en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning”. Det må altså 

være årsakssammenheng mellom forfølgelsen og de nevnte 

forfølgelsesgrunnene.  

Personen må med rette frykte forfølgelse. ”Med rette” viser til om det etter 

en objektiv vurdering er grunn til å frykte forfølgelse. ”Frykter” åpner for en 

subjektiv vurdering.   

Endelig må søker være ute av stand til, eller på grunn av forfølgelsesfrykten 

være uvillig til, å påberope seg hjemlandets beskyttelse. Det avgjørende i denne 

sammenheng er om myndighetene har et politi- og rettsvesen som fungerer på 

et akseptabelt nivå. Dette vilkåret er av liten praktisk betydning når det gjelder 

særlige spørsmål mht. barn, og vil ikke være gjenstand for drøftelse i denne 

oppgaven. 

                                           
52

 Oversettelsen er hentet fra NOU 1983: 47, s. 441. For enkelt hets skyld vil jeg henvise til 
den offisielle norske oversettelsen, men det minnes om at det er den engelske teksten som 
forplikter konvensjonspartene. Definisjonen av betegnelsen ”flyktning” inneholder en 
begrensning i tid. Begrensningen er opphevet ved tilleggsprotokoll av 31.01.1967. 

22 



4.3 Nærmere om vilkårene  

4.3.1 Forfølgelse 

Innledning 
Tidligere var det ikke vanlig å vurdere barn som flyktninger. Tanken var at 

barn ikke kunne bli utsatt for forfølgelse i Flyktningkonvensjonens forstand. 

Denne praksis er forlatt, og det er i dag allment akseptert at barn kan utsettes 

for forfølgelse. I forslag til ny utlendingslov er det presisert at handlinger som 

er rettet særskilt mot barn kan anses som forfølgelse.53 Presiseringen gir uttrykk 

for et ønske om å rette oppmerksomheten mot barn som rettssubjekter. 

Problemstillingen som drøftes i dette avsnittet er om Barnekonvensjonen 

inneholder bestemmelser som får betydning for tolkningen av 

flyktningbegrepet. Aller først er det nødvendig å se nærmere på hva som 

egentlig ligger i dette begrepet. 

Forfølgelsesbegrepet 
Forfølgelsesbegrepet er ikke nærmere presisert i utlendingsloven eller 

Flyktningkonvensjonen. Ordet ”forfølgelse” gir assosiasjoner til at en person 

står i fare for å bli utsatt for sanksjoner. Straff er en sanksjon. Ut fra lovens 

formål må det imidlertid være åpenbart at straffeforfølgelse i seg selv ikke er 

forfølgelse i lovens forstand. Forfølgelse må innebære noe mer alvorlig. I 

utlendingslovens forløper, Fremmedloven av 1956 (heretter frl.), var 

forfølgelsens art nærmere presisert. Forfølgelsen måtte rette seg mot 

utlendingens liv eller frihet eller for øvrig være av alvorlig art, jfr. frl. § 2, 2. 

ledd. I utlendingsloven kommer ikke presiseringen av forfølgelsens art positivt 

til uttrykk. Lovutvalget forutsatte imidlertid at denne endringen ikke skulle ha 

noen vesentlige virkninger. 54 Det var altså meningen at det fortsatt skulle være 

et krav til at forfølgelsen måtte rette seg mot liv eller frihet eller være av 

alvorlig art. UNHCR viser til at en trussel mot liv eller frihet er forfølgelse. Det 

samme gjelder andre alvorlige krenkelser av menneskerettighetene.55 Selv om 

uttalelsene har beskjeden vekt med hensyn til spørsmålet om asyl, henleder de 

oppmerksomheten mot menneskerettighetene. En gjennomgang av 

Utlendingsnemndas praksis viser at brudd på fundamentale 
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 NOU 2004:20, s. 446 
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 NOU 1983:47, s. 299 
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 UNHCR 1979, pkt. 51 

23 



menneskerettigheter anses som forfølgelse. 56 Denne koblingen til 

menneskerettighetene kan også utledes fra øvrige rettskilder, som 

Flyktningkonvensjonens fortale, 1. avsnitt og i juridisk litteratur. 57 Både praksis 

og teori legger altså til grunn at alvorlige krenkelser av menneskerettighetene 

er forfølgelse av alvorlig art. Noen generell og absolutt kopling mellom 

forfølgelsesbegrepet og krenkelse av en bestemt kategori menneskerettigheter 

kan imidlertid ikke oppstilles. Lovutvalget til ny utlendingslov legger til grunn 

at menneskerettsperspektivet ved tolkningen av forfølgelsesbegrepet gir 

grunnlag for en dynamisk utvikling av forfølgelsesbegrepets innhold. 

Barnekonvensjonen 
De fleste menneskerettigheter som er nedfelt i Barnekonvensjonen er også 

nedfelt i andre menneskerettskonvensjoner. I slike tilfeller vil ikke 

Barnekonvensjonen ha selvstendig betydning som tolkningsfaktor. 

Konvensjonen inneholder imidlertid enkelte særlige barnerettigheter. 

Art. 38 omhandler barn i væpnede konflikter. 

”Military service is a serious problem for many refugee boys and young men. 
Sometimes they are conscripted, or forced, into combat duty in government or 
opposition armies. Sometimes they join voluntarily, for a variety of reasons: 
physical protection, food and other care, belief in cause, social pressure, revenge, 
and adventure. In some conflicts, refugee girls and young women occasionally are 
conscripted or volunteer.”

 58

Art. 38 er altså særlig aktuell i forhold til flyktningbarn. 

Formålet med art. 38, nr. 2 og 3 er å styrke vern av barn i væpnede 

konflikter, utover det som allerede gjelder i annen internasjonal 

menneskerettslovgivning.59 Bestemmelsen er altså ment å ha selvstendig 

betydning for barn.  

Art. 38, nr. 2 lyder; 

”States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not 
attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities.”  

                                           
56

 UNE praksisnotat av 02.02.2005, s. 4 
57

 Se bl.a. Einarsen 2002, s. 287 flg. 
58

 UNHCR 1994, c 7, III 
59

 Art. 38 er utformet som et kompromiss. Under forhandlingene mente enkelte at 
utformingen av art. 38 ikke gav tilstrekkelig vern for barn, mens andre mente vernet gikk for 
langt. Det er utformet en valgfri tilleggsprotokoll om barn i væpnede konflikter av 25. mai 
2000, som går lenger i sitt vern enn det Barnekonvensjonen gjør. Tilleggsprotokollen er 
inkorporert i norsk lov, jfr. mrl. § 2, nr. 4, b) 
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Bestemmelsen forbyr at barn under 15 år deltar direkte i fiendtligheter. Vernet 

gjelder mao. ikke alle barn. En antitetisk tolkning av bestemmelsen innebærer 

videre at barn under 15 år indirekte kan delta i fiendtligheter.60  

Art. 38, nr. 3 lyder;  

”States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the 
age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who 
have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of 
eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are 
oldest.” 

61

Barn under 15 år skal ikke rekrutteres til væpnede styrker.62 Voksne skal 

prioriteres før barn mellom 15 og 18 år. Den øvrige humanitærrett har ingen 

bestemmelser som gir det samme vernet som art. 38, nr. 2 og 3. Spørsmålet er 

om bestemmelsen innebærer så fundamentale menneskerettigheter at den kan 

gi grunnlag for å vurdere flyktningbegrepet. UNHCR har uttalt følgende; 

”It should be further borne in mind that, under the Convention on the Rights of 
the Child, children are recognized certain specific human rights, and that the 
manner in which those rights may be violated as well as the nature of such 
violations may be different from those that may occur in the case of adults. Certain 
policies and practices constituting gross violations of specific rights of the child, 
may under certain circumstances, lead to situations that fall within the scope of 
the refugee Convention. Examples of such policies and practices are the 
recruitment of children for regular or irregular armies,…”.

 63
  

UNHCR åpner altså for at Barnekonvensjonen medfører at barn har særlige 

rettigheter, og at brudd på disse kan være så alvorlige at det kan innebære 

forfølgelse. En slik tolkning har støtte i juridisk teori.   

”Ut fra typiske konsekvenser for barnets frihet, helse og sikkerhet, kan det ikke 
være tvil om at denne krenkelsen bør rangeres blant de mest alvorlige krenkelser 
av menneskeverdet, […]. Slike inngrep må derfor i utgangspunktet telle som 
”forfølgelse” i 1951-konvensjonens forstand,...” 

64

Brudd på art. 38, nr. 2 og 3 innebærer alvorlige brudd på 

menneskerettighetene.  

I utgangspunktet har norske myndigheter ikke ansvar for handlinger som 

begås av andre. Norske myndigheter er mao. ikke ansvarlig for at barn i andre 

                                           
60

 Tilleggsprotokollen art. 1 forbyr at barn under 18 år deltar direkte i fiendtligheter. 
61

 Tilleggsprotokollen art. 2 forbyr tvangsrekruttering av barn under 18 år. 
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 Det å tvinge barn til å delta i væpnede styrker kan også være brudd på konvensjonens art. 
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land deltar i væpnede styrker. Norske myndigheter kan imidlertid holde 

ansvarlig for egne handlinger, herunder vedtak om utsendelse til områder der 

barn risikerer å måtte delta i væpnede styrker. Partene skal treffe alle 

gjennomførbare tiltak for å sikre at brudd på bestemmelsen ikke finner sted, 

jfr. ordlyden ”all feasible measures…”. Dersom bestemmelsen tas på ordet, vil 

den også forplikte partene til å forhindre at barnet utsettes for 

tvangsrekruttering, uansett hvor dette måtte skje. Forarbeidene og 

etterarbeidene til Barnekonvensjonen er tause om problematikken. Einarsen 

uttaler at hvis et barn ved retur til hjemlandet risikerer tvangsrekruttering i 

strid med art. 38, bør bestemmelsen tolkes som et absolutt 

effektueringsforbud.65 Han mener altså at bestemmelsen bør gi eksterritorialt 

vern. Tungtveiende hensyn taler for en slik tolkning. Bestemmelsen verner om 

fundamentale menneskerettigheter. Det er ikke urimelig å pålegge partene å 

hindre retur til områder der faren for brudd er overhengende. 

På bakgrunn av ovennevnte må brudd på Barnekonvensjonen art. 38, nr. 2 

og 3 anses som et så alvorlig brudd på menneskerettighetene at det kan være 

grunnlag for å vurdere et barn som flyktning.  

4.3.2 Forfølgelsesgrunner 

For å kunne anses som flyktning er det ikke tilstrekkelig at en blir forfulgt. Det 

stilles krav til årsaken til forfølgelsen. Forfølgelsen må skyldes ”rase, religion, 

nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller […] politisk 

oppfatning”. Barnekonvensjonen inneholder ingen bestemmelser av betydning 

for tolkningen av hva som ligger i kategoriene rase, religion og nasjonalitet. 

Kategoriene vil derfor ikke drøftes i denne oppgaven. Kategoriene ”spesiell 

sosial gruppe” og ”politisk oppfatning” kan imidlertid gi rom for spesielle 

spørsmål tilknyttet barn.  

”Spesiell sosial gruppe” 
Problemstillingen som drøftes nedenfor er om Barnekonvensjonen tilsier at 

barn er en ”spesiell sosial gruppe”. Barn har til felles at de er i en viktig 

utviklingsfase, og at de er særlig sårbare og avhengige.66 UNHCR viser til at en 

”spesiell sosial gruppe” normalt omfatter personer med likeartet bakgrunn, 

vaner eller sosial status.67 I lys av det som er sakt ovenfor, kan barn i så fall 
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anses som en ”spesiell sosial gruppe”. Dersom en tar uttalelsen på ordet, ville 

den imidlertid omfatte langt flere grupper mennesker enn det som var 

hensikten. I 2002 utarbeidet UNHCR utfyllende retningslinjer for internasjonal 

beskyttelse. I retningslinjene uttales at det er behov for en avgrensing av 

kategorien, og at avgrensingen må skje i lys av konvensjonens formål. 

Kategorien må ikke gjøre de andre kategoriene overflødig.68 Kategorien må 

tolkes i lys av kategoriene rase, religion og nasjonalitet. UNHCR anbefaler at 

kategorien defineres som følger; 

”a particular social group is a group of persons who share a common 
characteristic other than their risk of being persecuted, or who are perceived as a 
group by society. The characteristic will often be one which is innate, 
unchangeable, or which is otherwise fundamental to identity, conscience or the 
exercise of one’s human rights”.

 69
  

En sosial gruppe bør altså bestå av mennesker som deler karakteristika som er 

iboende og uforanderlige egenskaper eller sosialt tilskrevne egenskaper. Barn 

har egenskaper som gjør at de skiller seg fra voksne. På grunn av disse 

egenskapene er barn gitt eget konvensjonsvern i Barnekonvensjonen. Det kan i 

denne sammenheng stilles spørsmål ved om menneskerettighetene også her 

kan gi retningslinjer for hvordan begrepet må tolkes, slik som er lagt til grunn 

for tolkningen av forfølgelsesbegrepet. Det kan være naturlig å si at dersom en 

gruppe er gitt vern i en egen menneskerettighetskonvensjon, så tilsier dette at 

gruppen er en sosial gruppe med behov for vern. En slik tolkning vil innebære 

at barn må anses som en ”spesiell sosial gruppe”.  

EU har presentert et statusdirektiv som innebærer en snevrere tolkning av 

gruppebegrepet enn UNHCRs anbefaling;  

”A group shall be considered to form a particular social group when in particular;  

- members of that group share an innate characteristic, or a common 
background that cannot be changed, or share characteristic or belief that is 
som fundamental to identity or conscience that person should not be forced to 
renounce it and 

- that group has a distinct identity in the relevant country, because it is perceved 
as being different by the surrounding society”.

 70
  

Gruppen må både ha iboende uforanderlige egenskaper og sosialt tilskrevne 

egenskaper. Å være barn er ikke en iboende uforanderlig egenskap, og barn er 

i følge statusdirektivet ikke en spesiell sosial gruppe.  
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Barn kan bli utsatt for forfølgelse, for eksempel ved angrep på skoler og 

andre steder der barn oppholder seg. Forfølgelse er imidlertid ofte begrunnet 

med at disse barna tilhører en bestemt rase, religion eller nasjonalitet, ikke at 

disse personene er barn. Barna vil mao. ha krav på vern, ikke fordi de er barn, 

men fordi de blir forfulgt pga. rase, religion eller nasjonalitet. En slik tolkning 

er i tråd med bestemmelsens formål. Barn kan riktignok være særlig utsatt for 

rekruttering til væpnede styrker fordi forfølgeren anser barn som enklere å 

manipulere enn voksne.71 Barn anses altså i kraft av å være barn som et lettere 

bytte for forfølgeren.  

”Hva gjelder den konkrete vurderingen av tilhørighet til sosial gruppe gjelder det 
generelt at den aktuelle gruppen ikke kan defineres ut fra forfølgelsen alene. 
”Mishandlede kvinner” er for eksempel ikke en ”sosial gruppe” i konvensjonens 
forstand. Gruppen må mao ha bestått forut for forfølgelsen.”

 72

”Rekrutterte barn” kan heller ikke anses som en spesiell sosial gruppe. Det er 

rekrutteringen som er motivasjonen for forfølgelsen, ikke det at personen er 

barn. Lovutvalget til ny utlendingslov har foreslått å presisere at en spesiell 

sosial gruppe 

”skal særlig anses å omfatte en gruppe mennesker som har et felles kjennetegn ut 
over faren for å bli forfulgt, og som oppattes som en gruppe av samfunnet. Det 
felles kjennetegn kan være iboende eller av andre grunner uforanderlig, eller for 
øvrig utgjøres av en væremåte eller en overbevisning som er så grunnleggende for 
identitet, samvittighet eller utøvelse av menneskerettigheter at et menneske ikke 
kan forventes å oppgi den.”

 73

Barn skal gis vern om de har behov for det, men det samme gjelder for voksne. 

Det er ingen spesielle barnerettigheter som tilsier at barn må anses som en 

”spesiell sosial gruppe” Barn er ikke en spesiell gruppe i lovens forstand.  

”Politisk oppfatning” 

Det har ikke vært vanglig å vurdere barn som forfulgt på grunn av politisk 

oppfatning. Bakgrunnen for det er at det ikke har vært naturlig å se barn som 

utøvere av politisk aktivitet. Spørsmålet som drøftes nedenfor er om barn kan 

bli utsatt for forfølgelse på grunn av politisk oppfatning. Barnekonvensjonen 

har ikke relevans som tolkningsfaktor i forbindelse med hva som kan anses å 

være ”politisk oppfatning”, men forholdet er av særlig betydning mht. barns 

rett til asyl, og tas for helhetens skyld med i denne oppgaven. 
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Det vanlige er å avgrense politikk fra andre sosiale prosesser ved å legge vekt 

på at politikken dreier seg om samfunnets offentlige mål- og middelvalg.74 I 

leksikalsk forstand innebærer altså det å ha en politisk oppfatning det å ha en 

oppfatning om myndighetenes styre. Vernet mot forfølgelse skal imidlertid ikke 

verne om de politiske oppfatningene i seg selv, men rette til å slippe å bli utsatt 

for forfølgelse pga. disse. 

”Det avgjørende er ikke om det aktuelle standpunktet rent begrepsmessig kan eller 
bør klassifiseres som ”politisk”, men om det helt konkret foreligger en situasjon 
hvor søkerens mening eller holdning til aktuelle samfunnsspørsmål eller 
kontroverser medfører at hun eller han er utsatt for eller har en velgrunnet frykt 
for å bli utsatt for overgrep.”

 75

Etter en slik tolkning vil ”politisk oppfatning” i Flyktningkonvensjonens 

forstand ikke ha en skarp grense mellom politisk og ikke-politiske 

oppfatninger. Det er forfølgelsen som er det sentrale. 

Det er ikke uvanlig at barn deltar i opposisjonsstyrker. Deltakelsen kan være 

frivillig eller ufrivillig. Dersom barn frivillig slutter seg til slike styrker for å 

bekjempe landets myndigheter kommer barnets politiske oppfatning til uttrykk 

gjennom politisk aktivitet, og barnet må sies å ha en politisk oppfatning. Barn 

kan imidlertid også slutte seg til slike grupper av andre årsaker enn ønsket om 

å bekjempe landets myndigheter. Det kan være fordi det gir ”trygghet” å tilhøre 

en gruppe som beskytter dem, eller det kan være fordi det er den eneste måten 

å skaffe seg mat på. I slikke tilfeller vil barnet ikke ha en politisk oppfatning i 

Flyktningkonvensjonens forstand.  

Barn kan også bli utsatt for tvangsrekruttering til opposisjonsstyrker. Barnet 

har da ikke gitt uttrykk for en politisk oppfatning.76  Men barnet risikerer 

allikevel å bli utsatt for forfølgelse fordi myndighetene tillegger alle 

medlemmene i gruppen den politiske oppfatning som gruppen har. Spørsmålet 

som da gjør seg gjeldende er om det er forfølgerens motivasjon eller den 

forfulgtes ståsted som er avgjørende for om forfølgelsesgrunnen ”politisk 

oppfatning” kan sies å foreligge. Flyktningkonvensjonen setter ikke som vilkår 

at en person faktisk har en slik politisk oppfatning som forfølgeren tillegger 

vedkommende. Konvensjonens formål gir tvert imot støtte til motsatt tolkning. 

Konvensjonen skal gi vern til personer som utsettes for forfølgelse. 

Myndighetene kan slå hardt ned mot opposisjonsgruppene fordi de ikke 

aksepterer kritikk av regimet. Dersom myndighetene mangler vilje til å 
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differensiere mellom personer i gruppen, risikerer en tvangsrekruttert akkurat 

den samme behandling som de som har tilsluttet seg gruppen frivillig. I 

retningsliner for nye asylkriterier heter det at ”tvangsrekrutterte skal likestilles 

med de som har hatt genuint politiske motvier for frivillig deltakelse i kampen, 

dersom det legges til grunn at også de førstnevnte risikerer forfølgelse ved 

retur”. Lovutvalget er av samme oppfatning. Også den som er forfulgt på grunn 

av (feilaktig) tillagt politisk oppfatning, må ha krav på flyktningbeskyttelse. 77 

Det er altså forfølgerens syn, heller enn flyktningens, som blir avgjørende for 

hva som må anses som en politisk oppfatning.  

Det er åpenbart at barn kan forfølges på grunn av politisk oppfatning. 

4.3.3 ”Med rette frykter” 

Innledning 

For at en person skal anerkjennes som flyktning må vedkommende ”med rette 

frykte” forfølgelse. Spørsmålet om betydningen av det å være barn gjør seg 

gjeldende i to tilfeller. For det første kan det hende barnet ikke evner å forstå 

en objektivt sett reell fare, og dermed ikke frykter noe. I den sammenheng 

stilles spørsmål ved om det er nok at det foreligger en objektiv risiko for 

forfølgelse. For det andre kan det hende barnet føler en overdreven frykt, og 

dermed lever med en objektivt sett uberettiget frykt mht. forfølgelsesfare. I 

denne sammenheng drøftes betydningen av det subjektive element. Endelig 

drøftes risikovurderingen og risikokravet med hensyn til faren for at 

forfølgelsen vil materialisere seg ved retur. Problemstillingen som drøftes er om 

det må stilles andre krav til barn enn til voksne på grunn av 

Barnekonvensjonens barneperspektiv. 

Betydningen av det objektive element 

”Utlendingen må selv frykte forfølgelse. Det er imidlertid ikke nok med en 

subjektiv frykt. I ”med rette” ligger at frykten også må være berettiget objektivt 

sett.” 78 Denne tolkningen kan tyde på at det objektive og det subjektive 

element er kumulative vilkår. En slik tolkning vil imidlertid være i strid med 

lovens formål, som er å gi vern mot forfølgelse. UNHCR peker på at det 

generelt sett kan være et problem at barn ikke er tilstrekkelig modne til at det 

ut fra deres utsagn er mulig å avgjøre om barnet med rette frykter forfølgelse. I 
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slike situasjoner må objektive vurderinger av situasjonen på søkers hjemsted 

bli det avgjørende.79  Slik har også bestemmelsen blitt praktisert i Norge. I 

praksis vil det sentrale vurderingsspørsmål som oftest gjelde om det ut fra en 

objektivisert bedømmelse foreligger en tilstrekkelig fare for at den anførte 

risiko faktisk vil materialisere seg i overgrep ved retur.80

Dersom det foreligger en tilstrekkelig risiko for at forfølgelse vil finne sted 

ved en retur vil det ikke være rimelig å si at en person som ikke uttrykker 

subjektiv frykt ikke skal gis beskyttelse. I utgangspunktet er det liten grunn til å 

anta at en person som søker beskyttelse mot forfølgelse ikke skal gi uttrykk for 

frykt for dette. For barn er imidlertid ikke dette utenkelig. Barn foralter ofte 

ikke sitt hjemland for å søke beskyttelse på eget initiativ. Det er som regel 

barnets omsorgsperson som har arrangert utreisen. 81 I slike situasjoner kan 

søker stå overfor en reell fare for forfølgelse uten selv å frykte for dette. 

Betingelsen om at en person med rette må frykte forfølgelse kan være 

oppfylt selv om en person ikke skulle evne å gi uttrykk for en subjektiv frykt. 

Dette gjelder så vel for voksne som for barn. Men dersom voksne ikke gir 

uttrykk for frykt vil dette tale mot at søker har behov for beskyttelse. En slik 

presumsjon kan ikke nødvendigvis legges til grunn for barn. Barns manglende 

forståelse av en objektivt sett reell fare ekskluderer altså ikke barnet fra å være 

flyktning. 

Betydningen av det subjektive element 
Ovenfor så vi at det objektive element er tilstrekkelig til å kunne anerkjennes 

som flyktning. Videre må det være klart at det subjektive element ikke er 

tilstrekkelig til å kunne anerkjennes som flyktning. Lovens formål er å gi vern 

mot forfølgelse. Dersom fare for forfølgelse ikke eksisterer foreligger heller 

ingen grunn til å gi personen oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen. 

Men det åpnes altså for at forsterket subjektiv frykt kan få betydning. Det 

subjektivt element gir et signal om at personer ikke bare har behov for 

beskyttelse mot konkrete overgrep, men også mot det å måtte leve under en 

stadig frykt for å bli utsatt for slike. 82

I dette avsnittet drøftes betydningen av et barns overdrevne subjektive frykt i 

forhold til vurderingen av om vedkommende er flyktning. Spørsmålet er 
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nærmere bestemt om overdreven subjektive frykt kan tillegges slik vekt at 

søker må anerkjennes som flyktning til tross for at det objektivt sett ikke 

foreligger en tilstrekkelig fare. Lovutvalget til ny utlendingslov sier følgende om 

forsterket subjektiv frykt; 

”Utvalget anser det klart at det er en objektivisert bedømmelse av risikoen som bør 
være avgjørende for om søkeren har en velgrunnet frykt for å bli utsatt for 
forfølgelse. [Det] synes imidlertid verken rimelig eller hensiktsmessig å operere 
med en absolutt skranke mot at forsterket subjektiv frykt hos søker kan tillegges 
vekt i en samlet vurdering.”

 83

Uttalelsen er riktignok gitt i forbindelse med den nye lovens system, der skillet 

mellom status og beskyttelse er fjernet. Tolkningen er imidlertid også lagt til 

grunn tidligere, og uttalelsen gir uttrykk for gjeldende rett. ”Men frykten må 

referere seg til ”forfølgelse” i flyktningrettslig forstand. […] Frykt for et visst 

ubehag ved fortsatt opphold i hjemlandet faller klart utenfor – det må handle 

om frykt knyttet til alvorlige krenkelser av søkers menneskeverd.”84 UNHCR 

har tolket bestemmelsen i tråd med en slik oppfatning. Frykten må i 

utgangspunktet være rimelig sett i lys av objektive faktorer, men overdreven 

frykt kan være velgrunnet, hvis sinnstilstanden kan anses som berettiget, alle 

sakens forhold tatt i betraktning.85 Subjektiv frykt kan særlig bli aktuelt for 

personer med en personlig situasjon som gjør at de opplever en forsterket 

frykt, for eksempel barn.86 Einarsen presiserer betydningen av barns subjektive 

frykt. 

”Barnets subjektive frykt, samt mentale og funksjonelle tilstand forbundet med 
denne, er relevant, og etter omstendighetene et vektig moment i en samlet 
situasjonsvurdering av barnets status etter 1951-konvensjonen, jf kriteriet 
”velgrunnet frykt for forfølgelse”. Med andre ord, i grensetilfeller kan det være 
grunn til å anerkjenne et barn som ”flyktning” selv om foreldrene i familien ikke er 
så utsatte for forfølgelse i hjemlandet at de kvalifiserer for flyktningstatus.”

 87

Der barn og voksne er i samme situasjon, kan barnet altså anerkjennes som 

flyktning selv om den voksne ikke vil bli det. Dette er imidlertid kun aktuelt i 

grensetilfellene, dvs. der det er tvil om det objektivt sett foreligger en 

tilstrekkelig fare for forfølgelse. Der det overhode ikke foreligger en objektiv 

risiko for forfølgelse vil overdreven frykt ikke være tilstrekkelig til å kunne bli 

anerkjent som flyktning. En slik tolkning er i tråd med uttalelsene fra UNHCR 
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og lovutvalget om at overdreven subjektiv frykt kan få betydning i en 

helhetsvurdering.  

En overdreven frykt hos barn kan ha betydning for tolkningen av hvem som 

med rette frykter forfølgelse uavhengig av Barnekonvensjonen. Lovutvalgets 

uttalelser kom riktig nok etter ratifikasjon av Barnekonvensjonen, og det kan 

ikke utelukkes at den var motivasjon for uttalelsene. Det er imidlertid ikke 

henvist til konvensjonen, og det er umulig å si hva lovutvalgets motivasjon for 

uttalelsen var. Det kan uansett leggs til grunn at hensynet til overdreven frykt 

ville vært relevant uten Barnekonvensjonens barneperspektiv. 

Utgangspunktet er at det må foreligge en objektiv risiko for å bli utsatt for 

forfølgelse. Det åpnes imidlertid for å kunne ta subjektive hensyn der 

personens sinnstilstand tilsier det. Generelt sett kan det legges til grunn en 

presumsjon for at overdreven frykt vil være en større psykisk påkjenning for 

barn enn for voksne i samme situasjon. Dette skyldes barns mentale og 

funksjonelle tilstand. Hensynet vil imidlertid bare kunne få avgjørende 

betydning der det er tvil om objektiv fare foreligger i tilstrekkelig grad.  

Risikovurdering og risikokrav 
Når en skal ta stilling til om en person med rette frykter forfølgelse, er 

vurderingstemaet vedkommendes risiko for å bli utsatt for forfølgelse i 

fremtiden. Det må foretas en vurdering av risikoen for forfølgelse, og det må 

settes et krav til hvor høy risikoen må være før flyktningstatus utløses. 

Risikovurderingen 
Med risikovurdering menes vurderingen av sannsynligheten for at en hypotese 

om et fremtidig hendelsesforløp vil materialisere seg ved retur til hjemlandet. 

Ved en slik vurdering må alle relevante momenter tas i betraktning. Mht. 

hvilke krenkelser og situasjoner risikoen må kunne relateres til vises til pkt. 

4.3.1 og 4.3.2. Risikoen for forfølgelse må vurderes ut fra tilgjengelige 

opplysninger. Materialet en har til rådighet som grunnlag for vurderingen kan i 

grove trekk inndeles i to kategorier. For det første må en forholde seg til 

generell landkunnskap.88 Materiale hentes bl.a. fra utenriksstasjoner, rapporter 

fra UNHCR, Amnesty International og Human Rights Watch. Ved vurdering 

av disse kildene vil det ikke være av betydning om søker er barn eller voksen. 
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For det andre bygger vurderingen på søkers egen forklaring. Her kan det stilles 

spørsmål ved om det må legges mindre vekt på forklaringer fra barn fordi det 

generelt sett er et problem at barn ikke er tilstrekkelig modne til at det ut fra 

deres utsagn gis et godt bilde av den reelle situasjonen på søkers hjemsted. 89

Barn kan ha vanskelig for å ordlegge seg på en relevant måte i forhold til at 

den som skal vurdere asylsøknaden skal kunne foreta en juridisk vurdering av 

barnets behov for beskyttelse.  

”Selv om [barn] representerer en temmelig uensartet gruppe, fra et […] 
psykologisk ståsted, har de fra en flyktningerettslig synsvinkel det til felles at det 
gjelder personer som ikke kan forventes å forklare seg som asylsøkere flest. Til 
dels må man se helt bort fra dette bevismidlet i den vurdering av flyktningstatus 
som skal foretas når et barn […] søker tilflukt i en annen stat.” 

90
  

Dette kan også henge sammen med at barn ikke har så gode forutsetninger for 

å vite hva som er viktig å opplyse om i forbindelse med en asylsøknad. 91 

Risikovurderingen bør ikke avhenge av manglende kunnskap hos søker. En 

annen side ved barns forklaringer er at mindreårige barn normalt mangler evne 

til å forklare seg fyllesgjørende om frykten for å bli forfulgt i hjemlandet.” 92 

Forklaringen kan av den grunn bli usammenhengende og til dels 

selvmotsigende. En asylsak avhenger i stor grad av søkers troverdighet. 93 

Usammenhengende og selvmotsigende forklaringer vil svekke søkers 

troverdighet vesentlig, og dermed svekke hans eller hennes sak. At barn har 

problemer med å forklare seg fordi de ikke har forutsetninger for å uttrykke 

seg like klart og tydelig som voksne bør ikke bli brukt mot barnet ved at det 

fører til en generell svekkelse av søkers troverdighet, og dermed svekkelse av 

saken. Det må selvsagt foretas en vurdering av om utsagn bærer preg av å være 

løgn, men for barns vedkommende bør det altså tas høyde for manglende evne 

til å forklare seg. Hvis dette synes å være et problem, bør utsagnene tillegges 

mindre vekt enn de ville ha gjort hos en voksen. 

Det kan på bakgrunn av ovennevnte være grunn til å legge mindre vekt på 

barns egen forklaring når en skal vurdere om søker objektivt sett med rette 

frykter forfølgelse. Men jo elder et barn er, dess mindre vil de nevnte forhold 
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gjøre seg gjeldende som problem. UNHCR har uttalt at det bør tas hensyn til 

barnets alder. 

”Det kan  - i mangel av indikasjoner på det motsatte –antas at en person som er 
16 år eller eldre kan anses som tilstrekkelig moden til å ha en velgrunnet frykt for 
forfølgelse. Mindreårige under 16 år kan normalt anses for ikke å være 
tilstrekkelig modne”.

 94
  

Utgangspunktet bør altså i følge UNHCR være at barn under 16 år, med 

mindre en individuell vurdering tilsier noe annet, ikke uttrykker seg på en 

måte som gir grunn til å tillegge forklaringen så stor vekt i forhold til 

vurderingen av den objektive risiko for forfølgelse. Barnekonvensjonen stiller 

krav til at partene anerkjenner alle barns mentale umodenhet. 95  Det kan 

derfor stilles spørsmål ved om UNHCRs uttalelser burde gjelde alle barn, ikke 

bare de under 16 år. Det må imidlertid tas hensyn til at Barnekonvensjonens 

fortale er helt generell, og at den ikke er tiltenkt spesielt som tolkningsfaktor 

ved en konkret vurdering av om en person er flyktning eller ikke. Alderen på 

18 år ble satt for å ta høyde for en sikkerhetsmargin i forhold til hvilke 

personer som har behov for konvensjonsvern. 96 En presumsjon for at 

modenhetsalderen går ved 16 år mht. å gi utryk for en flyktningrelevant frykt 

vil ikke være i strid med Barnekonvensjonen. 

Det er generell landkunnskap og eventuelt opplysninger saksbehandler 

innhenter spesielt om søker fra andre steder som har størst vekt i forhold til en 

objektiv vurdering av om søker med rette kan frykte forfølgelse. Søkers egen 

forklaring er kun en av mange faktorer, og har ikke avgjørende vekt. Men når 

spørsmål om barns forklaringer bør tillegges mindre vekt en voksnes reises, må 

dette besvares bekreftende. 

Risikokravet 
Med risikokrav menes hvor stor grad av sannsynlighet som kreves for at 

risikoen faktisk vil materialisere seg i overgrep mot søker dersom han eller hun 

returneres til hjemlandet.97 Ordlyden ”med rette frykter” gir lite veiledning. 

Forarbeidene til utlendingsloven bemerker at det bør kreves alminnelig 

sannsynlighetsovervekt for at asylsøkeren virkelig er flyktning.98  Begrunnelsen 
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for dette er at statusspørsmålet er av helt underordnet betydning i forhold til 

vernet mot utsendelse.99  I Oslo tingretts dom av 08.04.05 uttaler retten at utl. § 

16 stiller samme krav til sannsynlighet som ved andre tvistemål, altså 

sannsynlighetsovervekt. Selv om dommen ikke er tungtveiende som rettskilde, 

er det en dom av nyere dato som underbygger at kravet til sannsynlighet for at 

risikoen faktisk vil materialisere seg i overgrep fremdeles er slik det ble lagt til 

grunn i forarbeidene til utlendingsloven. På bakgrunn av det som er sakt i 

lovforarbeider og rettspraksis må det legges til grunn at gjeldende rett mht. 

risikokravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt. Barnekonvensjonens 

barneperspektiv kan ikke medføre at risikokravet er lavere når vurderingen 

foretas overfor et barn. Det kan ikke sies å foreligge tungtveiende hensyn som 

taler for et lavere risikokrav overfor barn. Barneperspektivet gjør seg som vi 

har sett gjeldende ved risikovurderingen. Å ta hensyn til umodenhet ved å 

senke kravet til risiko ville innebære at hensynet til barns umodenhet fikk 

dobbel virkning.  

Barnekonvensjonens barneperspektiv medfører ikke at risikokravet må 

settes lavere for barn enn for voksne. 
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5 Vern mot forfølgelse (flyktninger m.v.) 

5.1 Innledning 

Norge er ikke folkerettslig forpliktet til å innvilge flyktninger asyl. 

Flyktningkonvensjonen art. 1A (2) definerer begrepet ”flyktning”, men i norsk 

rett er flyktningbegrepet et norsk begrep som må tolkes og anvendes av norske 

myndigheter. 100 Norge er imidlertid folkerettslig forpliktet til ikke å utsende 

eller avvise flyktninger til områder hvor deres liv eller frihet vil være truet, og 

til ikke å utsende noen person til land hvor vedkommende risikerer tortur eller 

umenneskelig behandling. 101 Disse folkerettslige forpliktelsene har norske 

myndigheter søkt å ivareta ved inkorporasjon av de folkerettslige forpliktelsene 

i utl. § 15, 1. ledd. Bestemmelsen er ikke rettslig grunnlag for å innvilge 

oppholdstillatelse, men ”Utlending som er vernet mot utsendelse etter lovens § 

15 og som ikke gis asyl etter lovens § 17, jfr. § 16, skal gis arbeidstillatelse eller 

oppholdstillatelse etter lovens § 8, 2. ledd”, jfr. utlendingsforskriften § 21, 1. 

ledd. Nedenfor redegjøres først for det materielle innholdet av de folkerettslige 

forpliktelser som er innkorporert i utl. § 15, 1. ledd, hhv. 1. og 2. pkt. Deretter 

redegjøres for risikokravet i utl. § 15, 1. ledd. Problemstillingen som drøftes i 

dette kapitelet er om Barnekonvensjonen som rettskilde har betydning for 

tolkningen av de folkerettslige reglene om vern mot forfølgelse.  

5.2 Vern mot utsendelse 

§ 15, 1. ledd, 1. pkt. lyder; 

 ”Utlending må ikke i medhold av loven sendes til noe område der utlendingen 
kan frykte forfølgelse som kan begrunne anerkjennelse som flyktning eller ikke vil 
være trygg mot å bli sendt videre til slikt område.”

 

Bestemmelsen er ment å svare til prinsippet om non refoulement som er 

traktatfestet i Flyktningkonvensjonen art. 33 (1).102  

”Ingen kontraherende stat må på noen som helst måte utvise eller avvise en 
flyktning over grensen til områder hvor hans liv eller frihet vil være truet på grunn 
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av hans rase, religion, nasjonalitet, politiske oppfatning eller det forhold at han 
tilhører en spesiell sosial gruppe”. 

103

Art. 33 (1) viser til definisjonen av flyktning i art. 1A (2). Ordlyden i art. 33 (1) 

er imidlertid noe annerledes enn i art. 1A (2). Art. 33 (1) gir rett til vern mot 

utsendelse dersom dette vil innebære å bli sendt til steder der en står i fare for 

å bi utsatt for en ”trussel mot liv eller frihet”. Art. 1A (2) gir vern mot 

”forfølgelse”. Forfølgelse omfatter trusler mot liv eller frihet, men favner  også 

om andre alvorlige krenkelser av menneskerettighetene. 104 I utgangspunktet 

kan det derfor synes som om art. 1A (2) har et bredere anvendelsesområde enn 

art. 33 (1). For at konvensjonsvernet skal gi mening, må imidlertid art. 33 (1) 

tolkes i samsvar med art. 1A (2). I motsatt fall kunne en risikere at en person 

fikk rett til anerkjennelse som flyktning uten samtidig å ha rett til det mest 

sentrale og grunnleggende element i flyktningvernet, retten til vern mot 

utsendelse.105

Flyktningkonvensjonen art. 33(1) gir altså rett til vern mot utsendelse av den 

samme personkrets som går inn under flyktningdefinisjonen i art. 1A (2). Det 

materielle innholdet i utl. § 17, jfr. § 16 og utl. § 15, 1. ledd, 1. pkt. er mao. det 

samme. 106 Det som skiller bestemmelsene fra hverandre er kravet til 

sannsynlighet for at risikoen vil materialisere seg i overgrep mot søker dersom 

han eller hun returneres til hjemlandet. Risikokravet drøftes i pkt. 5.4. 

5.3 Vern mot umenneskelig behandling mv. 

5.3.1 Innledning 
Overskriften i utl. kap. 3, ”vern mot forfølgelse (flyktninger m.v.)”, viser at 

bestemmelsene har til hensikt å gi vern til en bredere krets av personer enn de 

som faller inn under flyktningbegrepet. Utlendingsloven § 15, 1. ledd, 2. pkt. 

lyder; 

”Tilsvarende vern skal gjelde utlending som av liknende grunner som angitt i 
flyktningdefinisjonen står i en nærliggende fare for å miste livet eller bli utsatt for 
en umenneskelig behandling.”
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“Liknende grunner” i 2. pkt. viser tilbake til bestemmelsens 1. pkt. Etter 

ordlyden stilles  krav til årsaken til den risiko som truer, men 

anvendelsesområdet blir noe bredere  enn i 1. pkt., idet også ”liknede grunner” 

omfattes. Utl. § 15, 1. ledd, 2. pkt. er ment å tilsvare EMK art 3. 107  

Bestemmelsen lyder; 

”No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or 
punishment”. 

I følge EMK er det ikke nødvendig å påvise noe bestemt forfølgelsesgrunn. Det 

er heller ikke nødvendig at en person risikerer å bli utsatt for overgrep. 

Personer som for eksempel flykter fra krigshandlinger uten at de er forfulgt på 

grunn av rase, religion, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial 

gruppe kan ha krav vern på etter EMK art. 3.  Etter ordlyden har altså EMK et 

bredere anvendelsesområde enn utl. § 15, 1. ledd, 2. pkt. Utlendingsloven skal 

anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er budet av når disse 

har til formål å styrke utlendingens stilling, jfr. utl. § 4. Dette er uproblematisk 

så lenge det ikke er motstrid mellom bestemmelsene. 

Det er ikke direkte motstrid mellom EMK art. 3 og utl. § 15, 1. ledd, 2. pkt. 

Det vil ikke være i strid med lovens ordlyd å innfortolke EMK art 3s 

anvendelsesområde i ”liknende grunner”. 

””Flyktningeliknende” grunner er ikke noe særlig klart begrep, men det tjener til å 
peke på faren for at overgrep kan skje på grunn av manglende rettsorden eller 
under tilsidesettelse av grunnleggende normer for behandling av mennesker.”

 108

Forarbeidene presiserer altså at bestemmelsen ikke stiller krav til at det 

foreligger fare for overgrep pga. nærmere angitte forfølgelsesgrunner. Slik har 

også bestemmelsen blitt praktisert i norsk rett. 109    

5.3.2 Umenneskelig behandling med mer 

Utlendingsloven § 15, 1. ledd, 2. pkt. gir personer vern mot å bli sendt til land 

hvor de risikerer ”å miste livet eller bli utsatt for en umenneskelig behandling”. 

EMK art. 3 nedlegger forbud mot ”tortur eller umenneskelig eller 

nedverdighende behandling eller straff”. Til tross for forskjeller i ordlyden, 

tolkes 2. pkt. også på dette punktet i samsvar med EMK, jfr. utl. § 4. 110
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Hvor den øvre grensen for bestemmelsen går byr ikke på 

tolkningsproblemer. De groveste tilfellene omtales som tortur. Brudd på 

bestemmelsen foreligger før grensen for tortur er nådd. Problemet er å fastsette 

den nedre grense for begrepene ”umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff”.  

Av UNEs praksisnotat av 11.11.03 fremgår at det ikke kan utledes noen 

retningsgivende eksempler fra praksis for hva som regnes som ”umenneskelig 

behandling”. Det finnes svært få vedtak hvor det i det hele tatt er foretatt noen 

selvstendig vurdering av begrepet. 

EMDs avgjørelser er relevante kilder når EMKs anvendelsesområde skal 

tolkes.111 Domstolen anvender gjerne følgende standardformulering for å 

beskrive hvilket alvor en handling må ha for å utgjøre en krenkelse av EMK 

artikkel 3: 112

”treatatment must attain a minimum level of severity if is to fall within the scope 
of Article 3. The assessment of this minimum is, in the nature of things, relative; it 
depends on all the circumstances of the case, such as the nature and context of the 
treatment, the manner and method of its execution, its duration, its physical or 
mental effects and, in some instances the sex, age and state of health of the 
victim.” 

Av praksis fremgår altså at de aktuelle krenkelsene må overskride et visst 

minimum av alvorlighet, men at dette minimum er en relativ størrelse som vil 

avhenge av en bred helhetsvurdering. Hvilke krenkelser som dekkes av det 

forbudte området i EMK er et omfattende tema som det ville føre altfor langt å 

gå nærmere inn på i denne fremstillingen. Spørsmålet er om 

Barnekonvensjonens barneperspektiv har betydning for tolkningen av hvor 

den nedre grensen går.  

Barnekonvensjonen  

Barnekonvensjonen art. 37 a), 1. pkt. 

Bestemmelsen lyder; 

”No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment”.  

Bestemmelsen innebærer et konkret forbud mot tortur eller annen grusom, 

umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Ved nærmere 

tolkning av bestemmelsens materielle innhold har komiteen henvist til 

                                           
111

 Se pkt. 2.2 
112

 NOU 2004:20, s. 131 

40 



Torturkonvensjonen (heretter CAT), art.1, som inneholder en definisjon av hva 

som menes med tortur.113 Handlingen må påføre alvorlig smerte eller lidelse av 

fysisk eller psykisk art. Dette må skje med hensikt og for slike formål som å få 

opplysninger eller tilståelse, for å straffe, ydmyke eller tvinge noen eller som 

utslag av diskriminering. Mishandlingen må foretas av eller skje på 

foranledning av en offentlig tjenestemann eller annen person som handler i 

offisiell egenskap, eller med vedkommendes godkjennelse eller samtykke. 

Lidelse som er en følge av lovlige sanksjoner, omfattes ikke av torturbegrepet. 

114 Brudd på bestemmelsen vil imidlertid foreligge før den nedre grensen for 

tortur er nådd. 

I Barnekonvensjonens fortale 8. avsnitt  vises til SP.115 SP er altså relevant 

ved tolkning av konvensjonen. SP art. 7, 1. pkt. og Barnekonvensjonen art. 37 

a), 1 pkt. er så og si likelydende. Art. 7 lyder: 

”No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment.” 

The human Rights Committee har uttalt at  

”the aim of the provisions of article 7…is to protect both the dignity and the 
physical and mental integrity of the individual. It is the duty of the state party to 
afford everyone protection trough legislative and other measures as may be 
necessary, against the acts prohibited by article 7, whether inflicted by people 
acting in their official capacity, outside their official capacity or in a private 
capacity….The text of article 7 allows of no limitation.”

 116

Art. 7 innebærer en plikt til å beskytte enhver mot behandling som nevnt, 

uansett om dette påføres av egne tjenestemenn eller av private. Den er altså 

ikke avgrenset til handlinger utført av offentlige tjenestemenn, slik CAT er. Det 

er heller ingen begrensning mot lovlige sanksjoner, slik CAT setter. SP har 

derfor et bredere anvendelsesområde enn CAT.  

The human Rights Committee har lagt til grunn at SP art. 7 gir eksterritorialt 

vern, dvs. at partene kan bli ansvarlig for å treffe vedtak om utsendelse til 

steder der en person står i fare for å bli utsatt for behandling i strid med 

konvensjonen. 117 SP art. 7 og EMK art. 3 er tilsvarende bestemmelser.118 
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Tolkningen av EMK art. 3 med henblikk på eksterritorialvernet er i dag 

alminnelig akseptert av medlemsstatene på nasjonalt nivå. De lege lata kan det 

ikke herske tvil om at EMK art. 3 inneholder en regel som gir vern for 

personer som kan vise til at de vil bli utsatt for en reell risiko for alvorlige 

krenkelser i form av ”tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling 

eller straff” i sitt hjemland. 119   

Av det som er sakt ovenfor kan utledes at Barnekonvensjonen art. 37 a), 1. 

pkt ikke har noen selvstendig betydning ved siden av EMK art. 3. 

Bestemmelsen må imidlertid tolkes i lys av konvensjonens fortale. ”The child, 

by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and 

care.” 120  Hva slags behandling vedkommende kan bli utsatt for har betydning 

for tolkningen av bestemmelsen. Videre har fysiske og psykiske 

skadevirkninger av slik behandling, hensett til utlendingens alder betydning. 121  

Barn er særlige sårbare, og en og samme handling kan derfor ha større 

skadevirkninger for barn enn for voksne.  Minimumsgrensen for krenkelsens 

alvorlighet er relativ, og det å være barn tilsider at den relative grensen 

generelt sett er lavere for barn enn for voksne. Einarsen formulerer dette som 

at ”barnehensynet kan tilsi en ”mykere” vurdering av den påberopte 

forfølgelsen når det er barn som kan bli rammet.” 122

Barnekonvensjonen art. 37 a), 1. pkt. har samme anvendelsesområde som 

EMK art. 3. Barnekonvensjonens barneperspektiv medfører imidlertid at 

terskelen for hva som er umenneskelig behandling i EMK art. 3 er lavere for 

barn enn for voksne.  

Barnekonvensjonen art. 38 
Vi har sett at brudd på Barnekonvensjonen art. 38, nr. 2 og 3, om barn i 

væpnede konflikter, kan danne grunnlag for rett til asyl. Det forutsetter 

imidlertid at deltakelse i væpnede konflikter skyldes en bestemt 

forfølgelsesgrunn. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om slik deltakelse i 

seg selv kan være ”umenneskelig eller nedverdigende behandling”. Brudd på 

bestemmelsen må anses som forfølgelse. Men ikke all forfølgelse er 

umenneskelig behandling.  
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"Det må legges til grunn at ikke ethvert tilfelle som vil utgjøre ”forfølgelse” etter 
flyktningkonvensjonen […] vil kunne anses som umenneskelig eller nedverdigende 
behandling. Det må dermed stilles noe strengere krav til forholdets alvor.”

 123

Det stilles noe strengere krav til forfølgelsens alvor. I juridisk litteratur har 

barns deltakelse i væpnede konflikter blitt omtalt som å være blant de mest 

alvorlige krenkelser av menneskeverdet. 124 SP art. 7 er som vi har sett ment å 

beskytte menneskeverdet. De mest alvorlige krenkelser må derfor omfattes av 

konvensjonsvernet. Vernet gjelder imidlertid kun barn under 15 år, og det er 

for disse barns vedkommende brudd må anses som umenneskelig behandling. 

Art. 38, nr. 1 og 4 kan ikke ha betydning for tolkningen av den nedre grense 

for EMK art. 3. Bestemmelsene viser til generell internasjonal humanitær rett, 

herunder Barnekonvensjonen selv.  

Art. 38 nr. 1 lyder: 

”States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international 
humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the 
child” 

Den internasjonale humanitærrett det siktes til er for det første 4 Genève 

konvensjoner om sårede og syke infanterister, sårede, syke og forliste, 

behandling av krigsfanger og beskyttelse av sivile. Videre siktes til to 

tilleggsprotokoller om skillet mellom stridsmenn og sivile og om borgerkrig. 

Erklæring om beskyttelse av kvinner og barn er også del av den internasjonale 

humanitærrett. Endelig siktes til erklæringen om barns rettigheter og 

Barnekonvensjonen selv.  

Art. 38, nr. 4 lyder; 

”In accordance with their obligations under international humanitarian law to 
protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all 
feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an 
armed conflict.”  

Nr. 1 og 4 viser til forpliktelser i henhold til øvrig humanitær rett, og får 

dermed ingen selvstendig betydning.125 Bestemmelsen bidrar imidlertid til å 

synliggjøre øvrig internasjonal humanitærrett. Dette kan i seg selv være 

positivt, men gir altså ingen særlige barnerettigheter. 
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5.3.3 “Nærliggende fare” 

Utl. § 15, 1. ledd, 2. pkt. stiller krav til at det er en ”nærliggende fare” for at 

den umenneskelige behandlingen vil finne sted. I forhold til EMK art. 3, 

formulerer EMD et krav om at ”Substantial grounds have [to be] shown for 

believing that the person in question, if deported, would face a real risk of 

being subject to treatment contrary to Article 3 in the receiving country.” 126 

Om det konkret foreligger “a real risk” må vurderes på bakgrunn av tilgjengelig 

og relevant materiale. Dette leder tanken tilbake til den objektive vurderingen 

av om en flyktning ”med rette frykter” forfølgelse. Forholdet mellom 

risikovurderingen i de to bestemmelsene er beskrevet av Einarsen: 

”Det er ikke bare i god overensstemmelse med konvensjonens ordlyd, formål og 
forarbeider til definisjonen i art. 1A (2) å si at en person som løper en reell risiko 
for å bli utsatt for alvorlige krenkelser (i hvert fall) har ”velgrunnet frykt” i 
konvensjonens forstand. En slik begrepsbruk har også visse pedagogiske fortrinn. 
Rettsteknisk sett må det være fordelaktig å harmonisere nærmest identiske 
vurderingstema etter forskjellige internasjonale regelsett, og dermed gjøre 
regelproduksjonen og rettsanvendelsen mer oversiktlig på nasjonalt plan, hvor en 
og samme stat gjerne er medlem av så vel 1951-konvensjonen som EMK og CAT.”

 

127

Reelle hensyn taler mao. for at risikovurderingen etter EMK art. 3 må foretas 

på samme måte som ved den objektive vurderingen av om en flyktning ”med 

rette frykter” forfølgelse. For den nærmere drøftelsen av betydningen av 

Barnekonvensjonens barneperspektiv vises til kap. 4.3.3. 

5.4 Risikokravet 

Ved vurderingen av om en person har krav på asyl, stilles krav til alminnelig 

sannsynlighetsovervekt for at risikoen faktisk vil materialisere seg i overgrep 

ved en retur.128 Det som skiller utl. § 17, jfr. § 16 fra utl. § 15, 1. ledd, 1. pkt. er 

risikokravet. I dette avsnittet redegjøres for risikokravet i utl. § 15, 1. ledd. 

Problemstillingen er om kravet til risiko, tolket i lys av Barnekonvensjonens 

barneperspektiv, må settes lavere for barn enn for voksne. Før jeg går inn på 

dette redegjøres for det generelle risikokravet i bestemmelsen. 

En rent teoretisk mulighet for forfølgelse er ikke tilstrekkelig. ”Risikoen må 

for øvrig også kunne betegnes som ”rent teoretisk” selv om følgen ikke er helt 
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upåregnelig, men hvor risikoen for at følgen skal materialisere seg i forhold til 

søkeren tross alt er svært liten”. 129 En slik tolkning er i tråd med 

Flyktningkonvensjonens formål, som er å gi vern til personer som ”med rette 

frykter forfølgelse”. Konvensjonen er ikke ment å gi vern til helt tilfeldige ofre. 

Men det kreves heller ikke sannsynlighetsovervekt. Begrunnelsen for det er at 

konsekvensen av at en person for mye blir anerkjent som flyktning ikke er like 

stor som konsekvensen av at en person for mye ikke blir det. 

I forarbeidene til utlendingsloven presiseres at beviskravet etter utl. § 15, 1. 

ledd er lavere enn etter utl. § 17, jfr. § 16.  

”Det er her grunn til å understreke at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt for at 
vilkårene er oppfylt for å gi utlendinger vern mot utsendelse. I denne forbindelse 
må konsekvensen av en eventuell uriktig avgjørelse i asylsøkerens disfavør 
vurderes. Jo alvorligere konsekvensene fortoner seg, jo mindre skal det til for å gi 
vedkommende beskyttelse.”

 130

Beviskravet er altså relativt, alt etter hvor alvorlig konsekvensene fortoner seg. 

Dermed blir også risikokravet relativt. Men det kreves ikke 

sannsynlighetsovervekt. Beviskravet gjelder sannsynliggjøring av sakens 

faktum. Risikokravet må vurderes på bakgrunn av det fastlagte faktum. 

Konsekvensene ved en eventuell feilvurdering kan i verste fall true søkers 

rett til liv eller frihet. Men konsekvensene behøver ikke å være så dramatiske. I 

forarbeidene til ny utlendingslov uttaler lovutvalget at 

”Utvalget har vurdert muligheten av å lovfeste en bevisregel som fastsetter at man 
må fravike det alminnelige kravet om sannsynlighetsovervekt i saker om 
beskyttelse. Når man likevel har unnlatt å gjøre dette, skyldes det at 
bevisvurderingen i beskyttelsessaker må foretas ut fra en konkret helhetsvurdering. 
Med bakgrunn i at det ikke vil kunne angis en generell og fastlagt terskel for 
beviskravet, egner dette seg etter utvalgets oppfatning ikke for nærmere 
lovregulering”.

 131

Utvalget uttaler seg om beviskravet. Momenter som vil spille inn ved 

avgjørelsen om beviskravet er oppfylt, vil være  

”…den konkrete situasjon som søker befinner seg i med henblikk på faktiske 
muligheter for å føre bevis, og vedkommendes generelle troverdighet. Det vil 
videre være vesentlig å se hen til hvilken type overgrep søkeren eventuelt risikerer 
og hvilken grad av risiko som foreligger for at et slik overgrep eventuelt vil 
inntreffe dersom det anførte faktum legges til grunn.”

 132
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Risikokravet er ikke det samme etter bestemmelsens 1. og 2. pkt. Dette har 

bl.a. kommet til uttrykk i rettspraksis: 

”Utvalget vil bemerke at utlendingsloven § 15, første ledd første punktum knytter 
vernet mot utsendelse til en viss sannsynliggjøring av at fare truer, jf. kravet om at 
”utlendingen kan frykte forfølgelse som kan begrunne anerkjennelse som 
flyktning.” Ordlyden i annet punktum krever noe mer, jf. ordene ”står i en 
nærliggende fare for å miste livet eller bli utsatt for en umenneskelig behandling”. 

 

133

Risikokravet er altså ”en viss sannsynlighet” i 1. pkt. Formuleringen 

”nærliggende fare” i 2. pkt. innebærer at kravet til påregnelighet for at faren 

skal inntreffe er noe strengere enn etter Flyklingkonvensjonen art. 33 (1). ”I 

nærliggende fare ligger et skjerpet krav til så vel arten av den fare som truer, 

som påregneligheten av at den vil inntreffe.” 134  Det settes relativt strenge krav 

til søkers underbygging av sin påstand om reell risiko for behandling i strid 

med EMK art. 3.135 Spørsmålet er om Barnekonvensjonens barneperspektiv 

gjør at kravet til påregneligheten av at den fare som truer skal inntreffe er 

lavere for barn enn for voksne. 

For å kunne ta stilling til om en person har rett til vern mot utsendelse, må 

det først vurderes hvilke overgrep søker kan risikere. Risikovurderingen er 

drøftet tidligere i oppgaven. I det videre forutsettes at det er samme fare som 

truer.  Spørsmålet er om den samme faren generelt sett kan sies å ha større 

konsekvenser for et barn enn for en voksen. 

Risikoterskelen må ses i lys av de aktuelle følges konkrete alvorlighet. ”En 

anførsel vil lettere anses dekket av begrepene ”flyktningliknende” og 

”umenneskelig behandling”, dersom det anses nærliggende at klageren vil bli 

utsatt for det ved retur”. 136

”… det [er] ikke alltid […] rimelig å stille like strenge krav til risikoen for overgrep 
eller bevismessige underbygging av risikoen når det gjelder mindreårige barn. 
Dette kan riktignok anføres enten utgangspunktet er Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjon art. 3 eller utlendingsloven § 15.”

 137

Partene er forpliktet til å ta hensyn til at barn på grunn av sin fysiske og 

psykiske umodenhet har særlig behov for vern, jfr. konvensjonens fortale. 

Dette innebærer ingen plikt for myndighetene til å gi barn utvidet adgang til 
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vern i forhold til voksne, men det pålegger myndighetene å foreta vurderingen i 

et barneperspektiv. Barn har dårligere forutsetninger for å klar seg enn det 

voksne har. Konsekvensene ved en retur kan derfor være mer alvorlig for et 

barn enn for en voksen selv om de i og for seg står overfor samme situasjon.  

Barnekonvensjonen medfører ikke at risikokravet må settes lavere for barn 

enn for voksne. Den konsekvensorienterte vurderingen blir imidlertid påvirket 

av barneperspektivet. Siden risikokravet er relativt må det derfor være riktig å 

si at Barnekonvensjonens barneperspektiv har betydning for risikokravet i utl. 

§ 15, 1. ledd.  
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6 Oppsummering 
Problemstillingen som er reist i denne oppgaven er om Barnekonvensjonen 

som rettskildefaktor i norsk rett har betyding for tolkningen av reglene om 

vern mot forfølgelse i utlendingsloven.  

I kapittel 4 ble Barnekonvensjonens betydning for tolkningen av 

flyktningbegrepet i utl. § 17, jfr. § 16 drøftet. Barnekonvensjonen art. 38, nr. 2 

og 3 om barn i væpnede konflikter er særlige barnerettigheter som gjør at barn 

kan ha krav på asyl der voksne i samme situasjon ikke nødvendigvis vil ha 

krav på asyl. I tillegg medfører konvensjonen at vilkår som i utgangspunktet er 

de samme for barn og voksne, må tolkes i et barneperspektiv når asylsøknaden 

er fremmet av et barn. 

Barn kan i seg selv ikke anses som en ”spesiell sosial gruppe” selv om barn 

er en gruppe som er gitt eget konvensjonsvern. Barn kan ikke på generelt 

grunnlag ekskluderes fra forfølgelsesgrunnen ”politisk oppfatning”. Det er 

imidlertid ikke Barnekonvensjonen som er grunnlag for denne tolkningen. 

Barnekonvensjonen gjør seg mao. ikke gjeldende som en tolkningsfaktor ved 

tokning av forfølgelsesgrunnene.  

Barneperspektivet har heller ikke nevneverdig betydning for vurderingen av 

om en person med rette kan frykte forfølgelse. Det er kun i grensetilfeller at det 

å være barn kan bli utslagsgivende, og en slik tolkning følge uavhengig av 

Barnekonvensjonen. 

Ut fra ovennevnte kan det synes som om Barnekonvensjonen har svært liten 

betydning for vurderingen av om barn skal innvilges asyl, med mindre barnet 

står i fare for å bli utsatt for overgrep i strid med konvensjonens art. 38 nr. 2 og 

3.  

I kapittel 5 så vi at terskelen for hva som er umenneskelig behandling er 

lavere for barn enn for voksne. Videre så vi at konsekvensen for barn kan være 

mer alvorlig enn for en voksen, til tross for at de står overfor samme fare. 

Siden risikokravet er relativt gjør derfor barneperspektivet seg gjeldende.  

Barnekonvensjonens barneperspektiv får større gjennomslagskraft ifm. utl. § 

15, 1. ledd enn ifm. utl. § 17, jfr. 16. Lovutvalget til ny utlendingslov har 

foreslått at skillet mellom de to bestemmelsene fjernes, slik at alle som har rett 

til vern etter utl. § 15, 1. ledd skal innvilges asyl. Endringen vil imidlertid ikke 

ha betydning for spørsmålet om hvem som gis oppholdstillatelse i Norge etter 

48 



søknad om asyl idet vurderingen da vil bli foretatt i tråd med dagens utl. § 15, 

1. ledd.   

Selv om det kan synes som om Barnekonvensjonen ikke har nevneverdig 

betydning for tolkningen av reglene om vern mot forfølgelse, har det skjedd en 

økning i antall enslige mindreårige som innvilges asyl. I 2003 fikk 22 enslige 

mindreårige innvilget asyl. Det var mer enn en dobling fra 2002, da 10 enslige 

mindreårige ble innvilget asyl. En av årsakene til denne økningen er at 

utlendingsmyndighetene i større grad vurderer saken ut fra et barneperspektiv. 

138 Økningen skjedde same år som Barnekonvensjonen ble inkorporert i 

menneskerettsloven. Selv om konvensjonen også før dette tidspunkt skulle tas 

hensyn til i norsk rett, kan det ikke utelukkes at inkorporasjonen bidro til å 

synliggjøre barneperspektivet ved behandling av asylsøknader fra enslige 

mindreårige asylsøkere. I så fall har barnekonvensjonen hatt betydning som 

rettskilde ved vurderingen av om en enslig mindreårig asylsøker må 

anerkjennes som flyktning. 

 

                                           
138

 NOU 2004:16, s. 309 
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