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UNHCR recognizes that some of the people involved in mixed movements may 
also have mixed motivations. When a person decides to leave her or his own 
country and seek admission to another state, she or he may be prompted by a 
combination of fears, uncertainties, hopes and aspirations which can be 
difficult to unravel. This is particularly so when people are leaving countries 
that are simultaneously affected by human rights violations, armed conflict, 
ethnic discrimination, unemployment and deteriorating public services. 

 















Figur 1: Asylprosessen 



Figur 2: Regelendringer for vurdering av oppholdstillatelse for enslige mindreårige 
   

Bakgrunnen for bestemmelsen er at det har vært en stor økning i ankomstene av enslige 
mindreårige asylsøkere. En del av disse søkerne vil ikke ha annet grunnlag for opphold i Norge 
enn at de er mindreårige og norske myndigheter ikke finner omsorgsperson i hjemlandet. Hadde 
disse søkerne vært myndige, ville de fått avslag på søknaden om asyl. Departementet mener at 
en bør søke å forebygge at barn som ikke har beskyttelsesbehov sendes til Norge, kanskje av 
økonomiske grunner. Mindreårige som er over 16 år når søknaden avgjøres, vil være kort tid i 
Norge før de er myndige og vil som regel ha sin største tilknytning til hjemlandet. Dersom 
manglende omsorgsperson er det eneste grunnlaget for at søkeren får innvilget opphold, bør 
søkeren returnere til hjemlandet når vedkommende er myndig.

Ordinær oppholdstillatelse etter utl. § 38 for søkere mellom 16 og 18 år forutsetter i 
utgangspunktet at det foreligger «annet grunnlag» for opphold enn mangel på forsvarlig 
omsorg ved retur, jf. utlf. § 8-8. Manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i 



internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen kan ikke alene 
begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse etter utl. § 38

Effektiv beskyttelse

ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter 
anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur





Tabell 1: Justis- og beredskapsdepartementets ansvar i migrasjonskjeden 



Tabell 2: Andre departementers ansvar innenfor asylpolitikken 



Figur 3: Enslige mindreårige asylsøkere i EU (2008-2016). Antall 



Figur 4: Andel enslige mindreårige asylsøkere i EU etter land og statsborgerskap, 2015 



Figur 5: Antall asylsøknader fra enslige mindreårige i Norge, Sverige og Danmark (2012-
2017) 

















Figur 6: Antall asylsøkere som kom til Norge etter landbakgrunn, 2014-2017 



Figur 7: Ankomster av enslige mindreårige asylsøkere fra utvalgte opprinnelsesland i et 
tiårsperspektiv. Antall 

 





Tabell 3: Beboere i mottak i 2017 etter nasjonalitet og alder. Antall 



Figur 8: Vedtak om midlertidig oppholdstillatelse og avslag for enslige mindreårige fra 
Afghanistan 2015- 2017. Antall 



Figur 9: Asylvedtak etter utvalgte statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere 
(2017)* 

 

 



Figur 10: Enslige mindreårige som har forsvunnet fra mottak 2013-2017 med ukjent 
oppholdssted etter forsvinningsår og statsborgerskap. Antall 



Figur 11: Uttransporteringer av avviste asylsøkere i perioden 2012-2017. Antall 

 



Tabell 4: Assistert retur av enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap (2013-2017)  



Figur 12: Utdanningsbakgrunn for ansatte ved enslige mindreårige mottak og omsorgssenter 



Figur 13: Andel av ufaglærte ansatte ved enslige mindreårige mottak og omsorgssenter 



Figur 14: Ansatte på mottak med  barnefaglig kompetanse (Høgskolenivå eller mer) 

Jeg har erfaring 4 år fra kommunens sosialtjeneste med stor andel av 
flyktninger i porteføljen, og erfaring med 1 år arbeid ved metodisk 
ungdomssenter for adferd. Jobbet også som leder for barneverninstitusjon 
§4.24 og noe § 4.12. 

Jeg jobbet i skole, barnehage, institusjon, forebyggende ungdomsarbeid fra 
både kommunal, fylkeskommunal -og statlig sektor. 



Jeg jobbet i over 20 år i barnehage, 3 år som informasjonsansvarlig på 
ordinær avdeling og som avdelingsleder på mottak for enslige mindreårige 
asylsøkere i 2 år nå. 

Figur 15: Antall enslige mindreårige som bor på mottaket/omsorgssenteret 



Figur 16: Andel enslige mindreårige med botid over ett år ved mottaket/omsorgssenteret 

Mange har vært i mottakssystemet lenger enn 1 år, men har nylig kommet til 
oss fordi deres tidligere mottak ble lagt ned…0-25 prosent har bodd ved dette 
mottaket. 51-75 prosent har bodd ved flere forskjellige mottak som er lagt 
ned. De er overflyttet til dette mottaket. 



Figur 17: Andel beboere som har fått avslag eller begrenset oppholdstillatelse ved 
mottaket/omsorgssenteret 



Figur 18: Antall innbyggere i vertskommunen for mottaket/omsorgssenteret 





Første intervju var veldig vanskelig. Mange ulike dialekter. Jeg var 
kjemperedd, visste ingenting. Jeg sa noe, men de sa at det ikke stemte overens 
med et annet intervju…  

Jeg var så trett, ville bare sove. Fortalte det samme igjen og igjen. Jeg husker 
ikke hva de snakket med meg om  





NOAS gav mye informasjon om hva som var viktig å huske på. De sa at det 
var viktig å være presis i hva man sa, og fortalte hvordan man skulle være det 

 

NOAS var viktig i starten for å få vite om asylprosessen. Vi var også flere 
gutter som ble registrert på samme tid og vi kunne forklare til hverandre 

. 

Det går lang tid fra ankomst til ungdommene får gjennomføre asylintervjuet. 
Det er et problem, og kan få konsekvenser for hvordan asylsøknaden 
behandles. Særlig i situasjonen vi har hatt nå der reglene har endret seg. 
Ungdommer som kom samtidig, men som har fått gjennomført asylintervjuet 
på forskjellig tidspunkt, får sine søknader behandlet på ulikt grunnlag 

.  



Alle ungdommene har en individuell kartleggingsplan der det står litt om 
familie, hvor de kommer fra, om oppvekst, flukt, helse, aktiviteter. Og så 
oppdaterer vi med våre observasjoner, vi oppdaterer hver eneste måned 

  



Tabell 5: Bruk av kartleggingsverktøyene IKTP/KOPP- Prosent 

Alle beboerne har egne kartleggingsplaner og tiltaksplaner. Disse er levende 
dokumenter og oppdateres fortløpende. 

Oppdateres minimum hver uke, sendes Bufetat hver 3. måned. Spesielle 
hendelser/opplysninger overføres uavhengig av innsendingsintervall. 

Tabell 6: Grad av innflytelse enslige mindreårige har på kartleggingsarbeidet. Prosent 



 
Det er viktig å vite mest mulig, samtidig som vi vet at når de kommer hit har 
mange liten grad av tillit til voksne og forteller lite. Dette er helt naturlig, da 
mange har opplevd at de ikke kan stole på voksne. 

Dette avhenger av alder og modenhet, og i hvor stor grad de er trygge nok 
på å dele informasjon... Det varierer veldig i hvilken grad barna er 
klare/trygge på å dele informasjon med ukjente mennesker etter så kort tid. 
Det tar tid å trygge og bygge opp tillitt. 

Figur 19: Grad av viktighet av ulik bakgrunnsinformasjon. Prosent 







Figur 20: Informasjon som vurderes som særlig relevant for enslige mindreårige asylsøkere 



Veldig opptatt av asylsaken, lang ventetid og usikkerhet, lite kunnskap om 
prosessen skaper usikkerhet, lite forståelse for systemet skaper usikkerhet… 

Nå har jeg svart ut fra dagens situasjon med en returprosent på over 60. 
Norsk skolesystem og integrering er helt uaktuelt for returungdom… 

Det blir lange dager og mye frustrasjon. Mye av arbeidet med de som har fått 
avslag handler om å dempe frustrasjon.  

Utfordringen er asylpolitikken og at så mange får avslag. Det blir veldig 
vanskelig å skape noen meningsfylt hverdag for ungdommer som er satt på 
vent og ikke skal ha noen fremtid i Norge. De ser ikke meningen, og det er 
vanskelig å motivere disse ungdommene. Hele grunnlaget for hverdagen og 
meningsfullt liv er borte . 

Jeg kom til Norge da jeg var 14 år, nå er jeg 16 år og har akkurat fått svar 
fra UDI om begrenset opphold. Det er ingen god grunn til det, jeg har klaget 
på vedtaket. Hvorfor har jeg fått avslag? Det er ingen begrunnelse der, det 
er helt urettferdig. I to år har jeg vært her og skal være her to år til før de 
sender meg ut, det er lenge. Jeg har mistet håpet .  



Med den nye situasjonen og med de økende avslagene har det naturlig nok 
blitt mer fokus på retur. Det er ikke lenger så tabu å snakke om retur, og det 
er mer en reell problemstilling som gjelder flertallet av ungdommene. 
Dermed er det på et vis lettere å ta opp temaet og gi informasjon om de 
alternativene som finnes   

Det er ikke noen lett oppgave å informere om retur. Problemet er at retur ikke 
er noe alternativ for disse guttene. Ingen forestiller seg at det er en mulighet 
å returnere til Afghanistan 

Vi har måttet endre strategi i vår informasjonsformidling. Før informerte vi i 
første rekke rundt de to alternativene mellom frivillig retur eller tvang. Nå 
må vi også fokusere på det tredje alternativet som er å forsvinne fra mottaket. 
Det har sittet litt langt inne å ta opp dette som tema tidligere for vi har jo ikke 
villet oppfordre ungdommene til å forsvinne. Men i en situasjon der 
ungdommene kun mener at de har valget mellom tvangsutføring eller å 
forsvinne så er det viktig at de i alle fall er så godt informert som mulig om 
hva de to valgene innebærer og mulige konsekvenser det kan ha for dem 



Utfordring med info om familie og nettverk da det er vanskelig å skaffe… 

Vi gir ikke ungdommene informasjon om deres familie og nettverk... Men 
dette er noe som er viktig for dem, derfor snakker vi om det i 
kartleggingsprosessen og i noen tilfeller hjelper vi/representant de å lete etter 
savnede familiemedlemmer. 



Figur 21: Grad av dekning av ulike informasjonsbehov. Prosent 



Det gis mye informasjon men vi opplever at det ikke alltid er tillit til det som 
blir formidlet samt at manglende systemforståelse og kjennskap til prosesser 
vanskeligjør forståelsen og påvirker de valg og mål barna setter seg. De har 
høye forventninger og mye frustrasjon og føler seg urettferdig og strengt 
behandlet. 

Vi informerer mye med gode intensjoner, men strever med å finne 
hensiktsmessige måter og kunne gjenta ting ofte nok. 



I de fleste sakene er ikke hensynet til barnets beste nevnt som en del av 
vurderingen av om det skal gis midlertidig opphold, selv om UDI etter 
barnekonvensjonen og derav norsk lov er forpliktet til å tillegge barnets beste 
vekt som et grunnleggende hensyn ved behandling av asylsaken… Midlertidig 
opphold er gitt ungdom som av flere årsaker er særlig sårbare (Redd Barna, 
FO og NOAS 2017, s. 7. 21). 



Tabell 7: I hvilken grad ivaretar informasjonsarbeidet rettssikkerheten til enslige mindreårige. 
Prosent 

Advokaten og representanten deres påser at de får de rettighetene de har krav 
på… 

Det er ikke akkurat vi som kan ivareta rettsikkerheten, men vi sørger for å gi 
de den informasjonen de trenger sånn at de selv kan være obs på hva de har 
rett på. 

Det er ikke lett å gi troverdig informasjon. En side er at ting endrer seg raskt 
og det som var fakta i går trenger ikke være det i dag. En annen side er at vi 
formidler det UDI sier vi skal informere om, som for eksempel at de vil få 



informasjon om deres vedtak før eventuell uttransportering. Så kommer 
politiet om natta og henter en av guttene uten at vedtaket er forkynt. Hva da? 
Da får vi et troverdighetsproblem 

Figur 22: Behov for særlig tilpasset informasjon etter ulike kategorier av enslige mindreårige 
asylsøkere. Prosent 



problemene med å sortere sakene, fikk store 
konsekvenser

 



Figur 23: Vurdering av enslige mindreåriges tiltro til offentlig informasjon knyttet til ulike 
aspekt i asyltiden. Prosent 

Opplever at de har en skepsis til det som blir fortalt dem. Ser blant annet at 
flere som sitter med opphold frem til fylte 18 år, likevel er redd for å bli sendt 
ut av landet selv om de har blitt fortalt at de ikke blir sendt ut før de har fylt 
18 år. 

UDI går ut med informasjon om saksbehandlertid og tidsfrister som ikke blir 
overholdt. Dette gjør at beboere får liten tiltro til informasjonen som blir 
formidlet. 



 …generelt har mange nå lite tillit til systemet fordi de ser og opplever at noen 
få "klarer seg" på tross av gitt informasjon. For eksempel blir de informert 
om dublinavtalen dersom de stikker av til andre land, mens vennene deres 
som har gjort det samme nå sitter med opphold i Italia, Tyskland og Frankrike 
og ingen har blitt sendt tilbake til Norge som de kjenner til. Og så får de 
informasjon om at et vedtak er endelig og de ikke får flere intervju, men så 
får en på mottaket her plutselig innkalling og vedtak blir omgjort… 

. 

UDI sier ok, hvis du ikke vil reise der du er fra, da kan du bo i Kabul. Men så 
hører vi hele tiden at det er noe som skjer der, eksplosjoner hver eneste dag.. 
Så hva kan man si? Jeg tror ikke vi kan hjelpe dem, det er bare opphold som 
kan hjelpe. Bare det 

Vi får informasjon om retur, men det er ikke aktuelt. Aldri Afghanistan. Å 
snakke om retur skaper usikkerhet og angst – det er våre liv 



Alle tenker jo at om livet står i fare så skal vi selvfølgelig flykte. Jeg reiste 
ikke frivillig til Norge, jeg har flyktet. Jeg skal heller ikke reise tilbake 



Figur 24: Organisatoriske utfordringer som kan svekke informasjonsarbeidet. Prosent 



Figur 25: Elementer i informasjonsformidlingen som bør styrkes ved institusjonen. Prosent 





Figur 26: Vurdering av tolkens bidrag til forståelse og formidling av informasjon. Prosent 



I noen tilfeller er det mer gunstig med uformelle samtaler uten tolk. Det blir 
lettere å prate og vi slipper unna pausene og oppstykkingen av samtalen som 
det ofte blir med tolk til stede 



Figur 27: Uformelle informasjonskilder som er sentrale for enslige mindreårige asylsøkeres 
forståelse av sin situasjon 

 



Figur 28: Uformelle informasjonskilders påvirkning av forståelse av enslige mindreåriges 
situasjon   

 









Vi jobber mye med relasjoner. Vi har bla. egen hovedkontakt, og fokuserer 
på barnas behov når de søker kontakt. Det jobbes bevisst med miljøet, men vi 
opplever at ikke alle beboere går like godt overens. Ulike roller i gruppa kan 
være konfliktfylte. De har venner på skolen og i fritid, men får kanskje ikke så 
nære relasjoner som forventet. De får tilbud om bistand til å kontakte familie 
og venner, men de er tilbakeholdne og har lite eller ingen kontakt som vi er 
kjent med. Ofte har de kontakt med andre de møtte på reisen gjennom sosiale 
medier.  

I forhold til representant så varierer dette veldig... Her trenger både ansatte, 
beboere og representanter mer informasjon sammen sånn at alle får samme 
forståelse for hva som egentlig er representant sin oppgave og hva 
ungdommene kan forvente av de. 

De fleste ungdommene sier at de ikke har kontakt med familie i hjemlandet. 
Etter hvert har de fleste bodd så lenge i Norge at de har noen tidligere 
asylsøkere og tidligere, eller nåværende, representanter som de besøker 
innimellom. Dette er veldig viktig for dem 



Figur 29: Respondentenes vurdering av enslige mindreåriges mulighet for å bli inkludert i 
lokalmiljøet 



Ser at det er en utfordring å kunne møte ungdommer fra bygda i uformelle 
settinger. Guttene ved mottaket får blant annet ikke mulighet for å spille 
fotball på det lokale fotballaget. 

For å bli inkludert i nærmiljøet må det komme fra ungdommen selv. Noen er 
utadvendt og kontaktskapende. 

Vi har ikke vært så heldige med inkludering i nærmiljøet fordi både skole og 
aktivitet er arrangert bare for beboerne, men vi skal jobbe med dette. 

Vi opplever at lokalt barnevern toer sine hender når det gjelder tiltak overfor 
suicidale, dypt deprimerte og utagerende ungdommer. 



Figur 30: Risikofaktorer som påvirker enslige mindreåriges helse og mestring negativt. Prosent 

 

Senteret dekker barnets behov i det daglige, oppstår konflikter om materielle 
ønsker og opplevde behov ikke innfris, lang saksbehandlingstid skaper 



usikkerhet, tror det er noe galt med saken og at de må reise hjem, ikke får 
opphold, lang tid i mottak reduserer troen på muligheter for fremtiden. 
 
Ser at det er en stor belastning for enkelte med lang botid på mottak. Dette i 
tillegg til liten grad av ressurser knyttet opp imot psykiske helse hos beboere, 
samt vanskelig å få hjelp i det kommunale tilbudet, så sitter mottakene med 
store belastninger. 

Situasjonen har endret seg helt sammenlignet med tiden i fjor. Nå har 
mesteparten av beboere avslag… Mottakene legges ned og de beboerne som 
er igjen og som sendes nå til oss er de som har avslag. Mesteparten av våre 
beboere har avslag. Stemningen på mottaket er nå annerledes… mange er nå 
deprimerte og har snudd døgnrytmen… Skolefravær har økt. Tidligere var 
beboere positive og interesserte i aktivitetstilbud. Nå er de deprimerte og 
konfliktnivået har økt   

Akkurat nå har vi i en periode som er veldig vanskelig både for ansatte og for 
ungdommer. De sliter mye med søvn, med mareritt. De er redd ... De fleste 
har fått begrenset opphold til de er atten, og noen blir atten snart … Nei, de 
går ikke på skole … De er redd, de sover lite. De er redd … Vi har meldt 
savnet to gutter i forrige uke … I løpet av fire uker har vi mistet fire gutter. 



De stakk av.  Vi er forbedret at det er flere som skal forsvinne snart 
   

Situasjonen er veldig vanskelig … Jeg har en sånn føles at vår jobb akkurat 
nå … det er håpløst. Jeg er engstelig at noe alvorlig kan skje. Det som vi er 
bekymret er at noen av dem skal ta livet sitt, og det er jo stor sjanse for at det 
kan skje. Eller at de skal gå direkte på an av ansatte. Det kan skje 

  

I løpet av mine snart syv år på mottak, er dette den tyngste situasjonen jeg 
har stått i. Vi ser hvor traumatiserte og apatiske de er, hvor redde de er og 
samtidig hvor tomme de er i blikket. Redselen for å finne dem døde er det 
verste.21 



Figur 31: Kategorier av enslige mindreårige asylsøkere som vurderes som mest utsatt 



Når en enslig mindreårig fra Afghanistan får opphold i et annet mottak blir 
dette fort kjent …vi får informasjon via andre afghanere … Vi har 
vennegrupper på internett som gir oss informasjon om dette. Vi blir glad når 
vi får høre om dette … Jeg klager på vedtaket og håper på å få positiv … Ja, 
jeg vet om andre som fikk positiv etter at de klaget. De bor ikke her … nei, 
jeg kjenner ikke mange som fikk positiv etter klage, bare noen få… 

 



… Først sa de at vi kom til å få svar på asylsøknaden om tre måneder. Etter 
tre måneder sa de at vi må vente noen måneder til … og etter det at vi måtte 
vente enda mer… Noen av oss kom nesten samtidig og er fra samme land og 
området. Vi er i samme situasjon hvis vi blir sendt tilbake. Likevel får noen 
positiv og vi fikk negativ   

Jeg forstår det ikke … De bestemmer seg bare å endre regler og sier at 
Afghanistan er trygg. Hvor har de det fra? ... De vil sende oss til Kabul, men 
vi er ikke fra Kabul, og vi kjenner ingen de … Bare det at vi blir returnert fra 
Europa og kommer i vestlige klær kan være farlig… 



Jeg har lært meg norsk, sagt alt om min situasjon da jeg var på asylintervju. 
Jeg gjorde alt som de ønsket at jeg skulle gjøre og jeg likevel fikk avslag. De 
sier at jeg kan dra tilbake til Irak. Flere andre Kurdere som var på samme 
mottak har fått opphold, men ikke jeg. På hvilken måte vi er forskjellige?... 
Jeg er redd for politiet. De var allerede på mottaket og spurte etter meg 

Nå venter vi på svar på klage. Jeg vet hva som kommer til å skje når jeg fyller 
atten… Det er vanskelig å gå på skole. Det er vanskelig å tenke på skole når 
du tenker på andre ting. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre… jeg kan ikke søke om 
asyl andre steder… de har mitt fingeravtrykk her og vil sende meg tilbake til 
Norge. Det er urettferdig at de ikke gir oss en mulighet til å søke om asyl i 
andre Europeiske land. Norge gir oss ikke positiv… Jeg har venner som har 
fått positiv i andre land, men vi kan ikke søke der… Jeg skjønner det ikke. Det 
er urettferdig… 

Jeg vet ikke hvor skal jeg være om ett år. Jeg blir trist av å tenke på det. Jeg 
må ta ting som de kommer. Jeg venter nå på å få svar på min klage… Etter at 
jeg har fått svaret vil jeg tenke hva jeg må gjøre 

De forteller oss om retur, men flere av oss har vært i kontakt med dem som 
ble returnert og vi vet hvordan de har det… de har det veldig vanskelig og de 
prøver å dra ut igjen … UDI sier at det er trygt i Afghanistan. Det er løgn… 
Det er politikk… De bryr seg ikke om hva vil skje med oss. Jeg vet ikke hva 
kommer til å skje med meg… Jeg kan ikke gjøre noe nå annet enn å vente 

  



Jeg kjenner gutter som forlot mottaket og reiste til Frankrike, men de bor ikke 
på mottak der. Det bor hos venner eller på gata… det er ikke lett å bo på gata. 
Det er ikke trygt her heller… Vi har ikke en løsning… Jeg venter på å få 
opphold… tror du at politikere kommer til å endre regler og gir oss opphold 
likevel? 

Jeg har ikke penger og kjenner ingen i andre land. Jeg kjenner få Irakere. De 
som jeg ble kjent med fikk opphold og er nå bosatt… Jeg er veldig redd for 
politiet. Jeg er red at de skal komme og sende meg til Irak … Jeg tenker på 
det hele tiden, men jeg er fortsatt på mottaket siden jeg ikke har noe sted å 
dra til. Når jeg er redd for politiet oppholder jeg meg utenfor mottaket, men 
jeg har ikke noe sted å gå til. Jeg bare går til byen…En gang har jeg gått i 
byen og rund mottaket hele natten. Jeg våget ikke å komme tilbake til mottaket 



Figur 32: Utfordringer som er utbredt blant enslige mindreårige asylsøkere 

Dette er selvfølgelig ut fra dagens situasjon, det er svært varierende. Opphold 
eller avslag er "leve eller dø". 



Dette er situasjonen akkurat nå. Vi har også hatt perioder med mye 
selvskading og selvmordtrusler, andre perioder med mye utagering, 
depresjon og psykiske plager. 

De er redd fordi de hele tiden hører hva som skjer i Afghanistan. Og de vil 
ikke hjem. De er redd for at politiet skal hente dem. Vi har gutter som nekter 
å sove på sitt rom der politiet lett kan finne dem … De sover på stua så de 
kan se når politiet kommer … Mange sliter med søvnproblemer og bruker 
sovemedisin … vet ikke om det hjelper . 

Da jeg fikk avslag ville jeg først ikke fortelle det til noen andre venner. De 
fikk opphold og det var vanskelig for meg. Jeg likte meg på mottaket mens jeg 
ventet på svar og da jeg fikk avslag forsvant alt. Jeg gikk opp til toppetasjen 
og jeg sto der lenge og jeg ville drepe meg selv … hadde ikke en av ansatte 
kommet til meg og snakket med meg ville jeg kanskje gjort det … Hun var 
veldig snill … Vi er fremdeles i kontakt også etter at jeg ble flyttet til et annet 
mottak. Vi snakker ofte på telefon. Hun er nå som en søster for meg … 

En del har problemer med søvn, og selvskading også ... Det var en periode 
da det skjedde ofte … Vi hadde også en gutt som prøvde å ta livet sitt.  Det 
var da han hørte om begrenset opphold, så han tok kniven og satt den i magen. 
Ja, det skjedde faktisk på dette kontoret. Han hadde telefonsamtale med 
advokaten sin, og hans verge var til stede…Og ingen oppdaget at han tok kniv 
med seg…egentlig er han veldig rolig gutt… og han bare tok kniven og stakk 
seg i magen…Det var en veldig dramatisk opplevelse (mottaksansatt).     



Sak 12: Later å ha utviklet tilknytningsforstyrrelse. Har også depressive symptomer og 
elementer forenelig med PTSD. Hans mange symptomer på PTSD har hatt stor innvirkning på 
livskvalitet. Har ikke klart å gå på skole … Sak 15: Sterk angst. Sliter med mareritt, og klarer 
ikke å sove på nettene. Konsentrasjonsproblemer. Har selvmordstanker, og får tanker om å 
skade seg selv. Har fysiske skader etter en arbeidsulykke … Sak 24: Innlagt på sykehus på 
grunn av selvskading. Henvist til BUP på grunn av mistanke om alvorlige psykiske reaksjoner 
etter traumer/krise og mistanke om depresjon. Tilbakevendende suicidale tanker/impulser … 
Sak 29: Går til behandling hos BUP. Har psykotiske symptomer, PTSD, alvorlig depresjon, 
søvnvansker, suicidal. Mulig begynnelse på schizofreniutvikling. Anbefalt antipsykotisk og 
Antidepressiv behandling flere år fremover (Redd Barna, FO og NOAS 2017, 32-38). 

A. Ikke relevant. Informasjon om hjemland, tilbakevending og retur har ikke betydning for meg.
Jeg skal bli i Norge.
B. Latent relevant. Det vil si at den kan bli relevant. Informasjonen om returfeltet er relevant
for meg, men den oppleves ikke slik, og i hvert fall ikke nå. 



C. Apatisk holdning. Jeg vet at dette er relevant for meg, men jeg bryr meg ikke.
D. Bevisst. Jeg vet at dette er relevant for meg. Jeg bryr meg, men har ennå ikke snakket med
andre om dette, eller foretatt meg noe i saken.
E. Aktiv. Jeg er klar over viktigheten av denne informasjonen og at retur kan bli aktuelt. Denne
bevisstheten har utløst handling, enten i form av forberedelse til retur, eller strategier for å
likevel bli i Norge



Når vi diskuterer med enslige mindreårige retur til hjemlandet, blant annet 
det at alternativet til assistert retur er tvangsuttransportering uten noen 
økonomisk støtte vet både de og oss at det finnes et tredje alternativ, nemlig 
livet utenfor systemet i skjul for myndighetene... De har venner som har gjort 
det… mange flytter til Frankrike og noen har også blitt sendt tilbake derfra 
og hit så de vet mye om dette alternativet (mottaksansatt).  

Funnene viser at det er en klar sammenheng mellom avslag på søknad om beskyttelse og 
forsvinninger. Forståelsen av at de ikke har en fremtid i Norge og at de risikerer å bli 
tvangsreturnert fremstår, som forventet, som den viktigste årsaken til at personer forsvinner fra 
mottak. Tidspunktet for forsvinningen ligger derfor tett opp til tidspunktet for vedtak fra UDI 
eller UNE. Det er sannsynlig at hoveddelen forsvunnede asylsøkere på det nåværende tidspunkt 
reiser ut av Norge. De returnerer ikke til hjemlandet, men reiser til andre europeiske land for 
å søke beskyttelse der eller leve i skjul for myndighetene. Andelen personer som lever i Norge 
med endelig avslag på søknad om beskyttelse fremstår i denne studien som vesentlig lavere enn 
tidligere antatt (PU 2017:3).  



Jeg er i kontakt med venner som bor i andre land og de forteller meg hvordan 
de har det der… noen sier til med at jeg bør glemme Norge og komme til dem, 
at jeg skal ha det bedre der… andre ganger sier de at de har det vanskelig og 
at jeg ikke bør komme… det er vanskelig 

Jeg kjenner folk som bodde flere år i Europa og så ble de sendt tilbake, men 
de reiste på nytt til Europa og bor nå der… jeg tror ikke at de har fått opphold, 
men de har jobb. Hvis de returner meg skal jeg prøve å dra til Europa igjen, 
men ikke til Norge… Hvis jeg reiser til Frankrike nå blir det vanskelig for 
meg. Jeg har venner der, men jeg kan ikke bo hos dem lenge 

En jeg kjenner fortalte meg om at han gikk med på å bli returnert. Men så 
reiste han igjen til Europa, søkte asyl og fikk opphold. Har du hørt om slike 
regler? Betyr det at hvis jeg bestemmer meg for å reise frivillig at de kommer 
til slette min sak i Norge og at hvis jeg kommer igjen til Europa for å søke 
asyl i et annet land at de ikke vil avvise min søknad? 



Hver dag leser jeg aviser, leter på internett om ting som kanskje kan hjelpe. 
Vi er også i kontakt med forskjellige folk…her i Norge og i andre land…via 
internett, mobil og venner…  En norsk dame sa til meg at hun ville hjelpe 
meg. At jeg kunne bo hos henne…Jeg vet om folk i Frankrike og Tyskland. De 
forteller hvordan de har det der     

For noen kan 40 eller 50 000 tusen kroner i returstøtte høres mye ut, men det 
er ingenting. Dette løser ikke problemet mitt…Hva skal vi gjøre når disse 
pengene blir bruk opp?…Vi har mange problemer i Afghanistan…Det er ikke 
trygt…det kan være rolig ett sted i dag, men det kan være farlig i morgen…De 
pengene er ikke nok til å betale reise ut av Afghanistan 
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