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Markering for humanitet lørdag 22.mars 2014 

Appell v/Triangelen i gågata, Hamar v/biskop Solveig Fiske 

I et år hvor vi feirer 200-årsjubileet for Grunnloven er det et paradoks at vi på 

nytt er nødt til å rette oppmerksomheten mot asylsøkere her i landet, og i 

særdeleshet de lengeværende asylbarna og regjeringens intensjon om å etablere 

lukkede asylmottak.  Dette viser behovet for å få inn i Grunnloven flere lover 

som dekker klare menneskerettigheter.  Slik det er nå synes det som om FNs 

barnekonvensjon ikke har nevneverdig betydning før innholdet om elementære 

rettigheter for barn nedfelles i Grunnloven. 

 

Asylbarna 

Lengeværende asylbarn betaler en høy pris for en politikk som i mange år har 

satt innvandringsregulerende hensyn først.  Nå fremmer Regjeringen et forslag, 

basert på avtale med Krf og Venstre, om en engangsløsning for langtidsboende 

barn og deres familier.  Den skal gi oppholdstillatelse for barn som pr. 30.sept. 

2013 har bodd her i landet mer enn 3 år siden søknad om asyl ble fremmet. 

Forutsetningen er:  

1) at den enslige mindreårige asylsøkeren selv, foreldrene, eventuelt andre 

slektninger, medvirker til å avklare egen identitet,  

2) at de kommer fra land med returavtale,   

3) at søknaden om opphold er registrert før returavtalen trådte i kraft, eller før 

barnet ble født.  

 

Det er stor fare for at betingelsene for å få oppholdstillatelse blir så 

innsnevrende at mange barn kommer til å falle utenfor bestemmelsen, jfr. bl.a. 

betingelsen om at de skal komme fra et land med returavtale. 

Det er fortsatt aktuelt å hevde behovet for en rausere asylpolitikk, der det i 

forskrift nedfelles at barnas beste skal gå foran innvandringsregulerende hensyn! 

La asylbarna få sin rett mens det ennå er tid! 

 

Lukkede asylmottak 

Avtalen mellom Regjeringen og Krf og Venstre inneholder også bestemmelser 

som i verste fall kan true vanlige folks oppfatninger av moralsk integritet og 

rettsfølelse. 

Sentralt her står forslaget om differensierte retursentre, vurdert etter sivilstand, 

alder og farlighet-/sikkerhet.   
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Retursenter med høy grad av sikkerhet er det samme som lukkede asylmottak.  

Det skal etableres og utvides til 500 plasser ved Gardermoen/Trandum.  Her kan 

både enslige og familier med barn bli plassert, selv om det vil bli vurdert egne 

sentre for barnefamilier. Rettssikkerheten trues ved at forslaget innebærer 

mulighet for fengsling av personer som i dag får vurdert saken sin i løpet av 48 

timer.   

 

Det er bra med rask retur av de som ikke har grunnlag for opphold i Norge.  

Mange har fått ødelagt år av sine liv i opphold på asylmottak i påvente av retur.  

Men det blir galt når mennesker behandles som kriminelle uten rettslig 

behandling, eventuelt ved en summarisk rettergang.  Når ble det kriminelt å 

kjempe for retten til et anstendig liv? 

 

Muligens bør det vurderes om saker som angår asylsøkere burde vært behandlet 

av en nøytral domstol, og ikke av utlendingsmyndighetene, slik enkelte har 

foreslått.  Koplingen mellom innvandringspolitikk og en rettferdig(juridisk) 

behandling synes å ha en slagside mot innvandrings- 

politiske hensyn, og taler i mange tilfelle ikke til fordel for asylsøkerne. 

 

Jeg vil også nevne et par andre ting jeg er opptatt av: 

1.Den lange ventetiden i asylmottak før bosetting skjer i kommunene, 

 jfr. Brennpunkt på NRK 1 tirsdag 18.mars.  Det må bli et sterkere press på 

norske kommuner til å ta i mot de som har fått opphold slik at de kan starte 

integreringsprosessen langt raskere enn nå.  Det handler også om humanitet. 

 

2.Personer som konverterer til en annen religion blir ikke trodd av 

utlendingsmyndighetene.  Oftest ser vi det når muslimer konverterer til 

kristendommen, enten før de kommer til Norge, eller etter ankomst.                                      

Kravene som UNE stiller til kunnskap om kristendommen går langt over det en 

kan forvente at en vanlig folkekirkelig nordmann/kvinne kan gjøre rede for.  Her 

må UNE stole mer på det norske prester vet om konvertittens religiøse liv. 

 

Avslutning                                                                                                                          

Vi som er samlet her bruker stemmen vår for asylbarna!                                                     

Vi hever stemmen og roper et varsku. Et varsku fordi vi er opptatt av asylbarnas 

situasjon og rettigheter. Budskapet er kort og godt: 

La asylbarna få sin rett mens det ennå er tid! 
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