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De er oktoberbarn, ikke oktobermenn |
Ann-Magrit Austenå
Aftenpostens kommentator kan ikke ha tatt innover seg at det er barn vi
snakker om.
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En rettssikker behandling av barns asylsøknad forutsetter at barnet behandles etter andre regler enn voksne, mener generalsekretær Ann-Magrit
Austenå i NOAS.

Ann-Magrit Austenå
generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

2 dager siden



en dag siden

annonse

Therese Sollien har i en kommentar i Aftenposten 14. juli tydeligvis ikke fått
med seg at grunnlaget for at en gruppe «oktoberbarn» nå får vurdert sine
saker på nytt, er at de i utgangspunktet var barn med et erkjent
beskyttelsesbehov på hjemstedet.
Stortinget vedtok at det fra oktober
2016 ikke lenger skulle vurderes om
det var urimelig å henvise en asylsøker
til å søke beskyttelse et annet sted i
hjemlandet (internflukt) enn på
hjemstedet. Ved retur til internflukt
anerkjennes altså et beskyttelsesbehov
på personens hjemsted.

Stortingsvedtaket som fjernet
rimelighetskriteriet, er i strid med
flyktningkonvensjonen. Det påpekte



både FNs høykommissær for

 Privat

flyktninger (UNHCR) og

Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Utlendingsnemnda (UNE) i sine
høringsuttalelser.

Etter stortingsvedtaket fikk langt færre enslige mindreårige flyktningstatus.
Fra oktober 2016 fikk over halvparten av barn som flyktet alene til Norge,
enten avslag eller humanitær oppholdstillatelse kun til fylte 18 år – som i
praksis er et utsatt avslag.

Les Therese Solliens kommentar:

Den problematiske sympatien for oktobermennene

Manglende omsorg
Solliens kommentar er gjennomsyret av at hun ikke har tatt inn over seg at
alle under 18 år som søker beskyttelse i Norge, juridisk sett er å regne som
barn. Da gjelder andre terskler for vurderinger av beskyttelse, som
Barnekonvensjonens forpliktelser til å vurdere barnets beste i den enkelte
sak.
En rettssikker behandling av et barns søknad om asyl (status som flyktning)
forutsetter at barnet behandles etter andre regler enn voksne.

annonse

Fra mottakene og gjennom forskning fra blant andre Fafo, er det slått alarm
om manglende omsorg og oppfølging. Midlertidig opphold til fylte 18 år er
ødeleggende for ungdommene det gjelder. Fra januar 2016 til april 2018
forsvant 360 enslige mindreårige asylsøkere sporløst fra norske mottak.

Les også:

De første oktoberbarna er tilbake i Norge

Barnets beste gjelder
Dette fikk et stortingsflertall i november 2017 til å kreve ny behandling av
sakene til de som fra 1. oktober 2016 hadde fått vedtak om midlertidig
opphold til fylte 18 år og retur til internflukt. Sakene til enslige mindreårige
asylsøkere skal vurderes etter sårbarhetskriterier.
I januar i år krevde et samlet storting at vurderinger om barnets beste måtte
tydeliggjøres i alle vedtak. De nye reglene innebærer at ungdom som i
utgangspunktet hadde rett på flyktningstatus i Norge, nå kan få opphold på
humanitært grunnlag.
Dette gjenoppretter ikke bruddet på flyktningkonvensjonen eller uretten som
ble begått mot barn på flukt da Stortinget vedtok å fjerne rimelighetskriteriet.
Men det gjenoppretter noe av skaden som ble påført barn – ikke menn – på
flukt.
Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på
Facebook og Twitter

Mer om flyktninger og asylpolitikk:

UDI-direktør Frode
Forfang: En del
migranter vet godt at
de ikke fyller kravene
for asyl. Likevel
kommer de. Hvorfor?
| Frode Forfang

Flyktninger – hva er
den moralske
utfordringen?

95 «oktoberbarn»
rakk ikke fristen, får
ikke ny sjanse i Norge

Aftenposten mener:
«Oktoberbarna»
trenger ikke asyl

Barnehjem for
enslige mindreårige
asylsøkere i
Afghanistan: – Et
eksperiment med
barns liv

Kommentator
Joacim Lund:
Hvordan kaste ut
utlendinger

Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

Oslo har intet
byvåpen

Jeg kan ikke
forestille meg et liv
uten tvillingbroren
min

Det er stille om andre
norske syriafarere.
Om meg er det
spetakkel. Hvorfor?

Merket som kalles Oslos byvåpen,
bryter med alle regler.

Jeg er for fri abort og at kvinner skal

Les Aisha Shezadis innlegg.

kunne bestemme over egen kropp.
Men å fjerne ett av flere fostre blir
noe helt annet.

Farvel til Oslo-skolen
Nå er det slutt, skriver lærer Bjarne
Rønning.

Dagens velferdsspiral
er farlig for
samfunnsøkonomien
og uheldig for
folkesjelen

Jeg er rektor på en av
Oslos minst
attraktive
videregående skoler.
Vi har alt å vinne på
tillit hos ansatte og
elever.

Les Jørgen Skavlans kronikk.

Det er ikke bilen som
ødelegger byene våre

Derfor er Malkenes-saken bra for
oss.

Bjørn Stærk med rapport fra
verdens nest beste sykkelby.

Studerer ikke
studentene lenger?
Dramatisk fall i kvalitet på
universitetene, skriver Torbjørn L.
Knutsen og Bernt Hagtvet.

Kvinner med dødt
barn i magen får
ordne opp selv
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21 kommentarer
LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

POPULÆRE

Pål Fosheim
for 1 dag siden (redigert)

Disse immigrasjons-aktivistene sørger for å spre informasjon på internasjonale sider, så alle som
kommer er best mulig forberedt på hvilke vilkår som gir opphold. De er også flinke til å spre
informasjon om sosiale og økonomiske rettigheter. Jeg fant NOAS-informasjon (oversatt til en
rekke ulike språk) på flere nettsteder som drives av menneskesmuglere i 2015. De er i tillegg
svært ivrige på å gi juridisk hjelp til immigranter som får avslag på opphold, så saker kan
påklages og ankes i det uend... Vis mer
Logg inn for å svare

60 Anbefaler

Lars E Hansen
svarte Pål Fosheim for 20 timer siden (redigert)

Nedenstående innlegg er to ganger sensurert vekk av moderator. Det inneholder kun fakta
med seriøse henvisninger. Hva har skjedd med Aftenposten? Har Tybring-Gjedde rett?
Å sende barn med kriminelle menneskesmuglere er grov omsorgssvikt, som ikke burde
belønnes med et indirekte sugerør i den norske statskassen (altså midler som sendes hjem).
Å gi enkelte opphold vil medføre at flere unge sendes ut på en farlig reise, fordi alle tror at de
vil vinne i "lotto". Dessuten vil nettverkseffekten tilt... Vis mer
Logg inn for å svare

17 Anbefaler

SE 3 FLERE SVAR

Per Ivar Sandvik
for 2 dager siden (redigert)

Her var en som iallfall var mann nok til å innrømme at han løy på seg både falsk identitet ,
nasjonalitet og flere års feil alder når han ble avslørt.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VmGMV/tidligere-ap-politiker-kastes-ut-etter-asylbloeff
Vil anbefale NOAS å bli litt mere seriøse og realitetsorientere før de sørger for å gjøre seg selv
helt irrelevante og ikke bidragsberettigede. De fleste vet og ser at ordningen med mindreårige
asylsøkere blir misbrukt i stor stil og undergraver asylin... Vis mer
Logg inn for å svare

56 Anbefaler

fedda1n
svarte Per Ivar Sandvik for 21 timer siden

Mener du at UDI og politiet ikke har peiling på det de driver med og at de ikke har endret sine
rutiner, siden vedkommende du viser til - klarte å lure seg inn i 2002?
Leo Osvald Eide
Logg inn for å svare

1 Anbefaler

SE 7 FLERE KOMMENTARER



LES OGSÅ

«Dessverre har ikke alle
tatt inn over seg at det
eksisterer et farlig hat
mot Arbeiderpartiet»

Donald Trumps private
advokat med hemmelig
opptak av samtale om
betaling av Playboymodell

Tidligere Frp-politiker
Karin Woldseth
utestengt fra
Europarådet på livstid

Nok en gang sjokkerte
Trump det politiske USA,
men hans partifeller
støtter han fremdeles.
Hvorfor?

– Det smarteste RBK nå
kan gjøre, er å smelle et
kjempenavn i bordet. Da
vil dette være glemt.

TIL FORSIDEN

Rosenborg-spillerne ba
styret om å gjeninnsette
Ingebrigtsen

TIL TOPPEN
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