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Den problematiske sympatien for
oktobermennene | Therese Sollien

Dagens system med midlertidig opphold er uheldig, det samme er

konsekvensene av den. Løsningen er ikke å lage et system som gjør at

opphold til slutt innvilges.

De mye omtalte «oktoberbarna» er ikke barn; de er blitt menn i vernepliktig

alder. Den infantiliserende språkbruken burde være signal nok om at

følelsene har løpt avgårde med fornuften, men det er lite å gjøre ved når

begrepet først har festet seg.

Oktobermennene er afghanske asylsøkere som kom til Norge under den store

migrantbølgen høsten 2015. Ifølge norske myndigheter fylte de 18 år høsten

2017 og mistet derfor beskyttelsen de har hatt som mindreårige. I likhet med

alle andre voksne uten beskyttelsesbehov, skulle de altså returneres.

Slik gikk det ikke. Arbeiderpartiet foreslo at alle enslige asylsøkere mellom 16

og 18 år som ble vedtatt returnert til såkalt internflukt etter 1. oktober 2016,

skulle få saken vurdert på nytt. Dette til tross for at det var den rødgrønne

regjeringen med Ap i spissen som først innførte midlertidig opphold for en

gruppe av de enslige, mindreårige asylsøkerne i 2009.

Senterpartiet varslet at det ville støtte Aps forslag, og dermed ble det flertall

på Stortinget. Var det så lurt?

Ikke råd til å hjelpe der de er

La oss begynne med kalddusjen: Det er 50 millioner mennesker på flukt i

verden. Kongo topper Flyktninghjelpens liste over neglisjerte kriser. Antallet

mennesker i Kongo med behov for nødhjelp er like stort som i Syria. I Sør-

Sudan er krisen så ille at syv av ti mennesker ikke vet hvordan de skal brødfø

seg.

Det er for lengst mer enn godt belagt at den beste måten å hjelpe folk i nød

på, ikke er å hente en promille av dem til høykostland i Europa. Samtidig

øker finansieringsgapet stadig hos FNs Høykommissær for flyktninger

(UNHCR). Behovene for hjelp øker, men pengene strekker ikke til. UNHCR

mangler nærmere 4 milliarder dollar – tilsvarende et helt norsk

bistandsbudsjett – for å dekke behovene til dem som er rammet av fem av de

største flyktningkrisene i verden ut året – og da er ikke kriser som Jemen,

Somalia eller Den sentralafrikanske republikk med i regnestykket. Penger kan

ikke brukes to ganger. Penger vi bruker her, kan ikke brukes der.

Dersom opphold i Norge likevel skal innvilges på grunn av sterke

menneskelige hensyn, slik det åpnes for i utlendingslovens paragraf 38, er det

i hvert fall ikke gitt at unge menn er den mest sårbare gruppen. Unge jenter

og kvinner har det verre i de fleste kriserammede land.

Press fra familien

Det norske samfunnet er individualistisk. Dersom attenåringen i huset vil gå

på folkehøyskole etter videregående istedenfor å begynne rett på jus som

resten av familien har gjort, er det sjelden familien har noe den skulle ha sagt.

Det er ikke slik overalt. Kort sagt er det unntaket, ikke regelen.

I de fleste samfunn, særlig i avsenderlandene for de fleste av dem som

kommer til Norge som flyktninger og migranter, er regelen at familien og

klanen bestemmer. Forestill deg da å være den eldste sønnen i en barneflokk

på åtte. Tallet er ikke tilfeldig valgt: I 1997 var en gjennomsnittskvinne i

Afghanistan åttebarnsmor.

Familien har bestemt seg for å skrape sammen det den kan av penger.

Pengene skal gå til å betale menneskesmuglere for å frakte nettopp deg til

Europa, nærmere bestemt Norge, i håp om at du skal få opphold i et av

verdens rikeste land. For å komme dit, må du blant annet sette ut på en farlig

ferd i en gummibåt over havet, hvor det er stor fare for at du havner i bølgene

og drukner. På resten av reisen, hvis du overlever turen over havet, kan du

forvente å bli utsatt for vold og trusler.

Du skal skilles fra mor, far, søsken og familie, fra språket og kulturen din, fra

vennene dine og alt du har kjent og kjært. Høyst trolig skal du i beste fall leve

et liv i utenforskap for familiens skyld – du kan håpe at barna du eventuelt

får, kan bli integrert i det norske samfunnet. For deg blir livet trolig ikke lett.

Hvis du i det hele tatt kommer deg frem til Norge, er det stor fare for at du

blir sendt tilbake. Det må ikke skje. Familien din har satt seg i stor gjeld for å

få deg hit, hvor du er ensom og redd. Derfor må du rive i stykker

identitetspapirene dine, trolig lyve om hvordan du kom deg hit, hvilke trygge

land du eventuelt har reist fra, hvem du er og hva slags nettverk du har i

Afghanistan, og deretter stikke av til Frankrike til du får ankesaken opp for

retten i Norge. I Frankrike skal du bo rotløst og utenfor systemet med andre i

samme situasjon. Redd kommer du til å være hele tiden.

Regelendring når konsekvensene smerter

Det er ikke et godt argument at ankomstene til Norge for øyeblikket er lave.

Man lager ikke regler utfra hvordan situasjonen tilfeldigvis er nå. At

ankomstene er relativt lave akkurat i år, er en konsekvens av omstendigheter

langt utenfor Norges grenser, og de kan endre seg raskt.

Dersom oktobermennene får opphold, oppfordrer systemet til at dødslotteriet

via Middelhavet skal fortsette. Familier kommer fremdeles til å bruke

avsindige mengder penger på å betale menneskesmuglere for å frakte unge

menn og gutter til Europa i håp om et bedre liv. Det er ikke det minste rart –

den potensielle gevinsten er stor.

Når konsekvensene av et strengt regelverk dukker opp, kan det være fristende

å endre reglene. Det er en dårlig idé. Dagens ordning med midlertidig

opphold er uheldig, det samme er konsekvensene av den. Løsningen er ikke å

lage et system som gjør at opphold til slutt innvilges likevel, etter årelang

uttværing i rettsapparatet.
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«Oktoberbarna» er i
vernepliktig alder. Vi
bør kalle dem
«oktobermenn».
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