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Enstemmig vedtatt i styremøte 13.11.17:  

 

Situasjonen for unge asylsøkere:   

Oktoberbarna må få sakene sine revurdert!  

 
130 ungdommer er returnert, eller risikerer retur til Afghanistan fra september til desember i 

år, fordi de fyller 18 år, og med det går deres midlertidige oppholdstillatelse i Norge ut.    

 

Det slås nå alarm fra flere hold om at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er betydelig 

forverret. På regjeringens egne nettsider skriver Utenriksdepartementet selv at,  - 

«Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært utfordrende. Det skjer hyppige angrep, og det 

pågår sikkerhetsoperasjoner i størstedelen av Afghanistan. I tillegg er det mye alvorlig 

kriminalitet.”.  

 

Til tross for UDs klare beskjed og fraråding, får 70% av alle afghanske asylsøkere i Norge 

avslag på deres asylsøknad. Samtidig har vi sett en stor økning i midlertidighet blant enslige 

mindreårige asylsøkere, og det stilles spørsmål ved om Norges praksis er i tråd med våre 

internasjonale forpliktelser.   

Det anslås at rundt halvparten av ungdommer bosatt i norske mottak med midlertidig 
oppholdstillatelse har flyktet på nytt, og lever i skjul i Norge eller andre europeiske land, i 
frykt for retur til hjemlandet. Dette er ungdommer i en risikofylt situasjon, og sårbare for 
utnytting.   

Tromsø Arbeiderparti er svært bekymret for situasjonen, og har følgende forventning 
til Arbeiderpartiets stortingsgruppe:   

 - Sårbarhetskriterier i behandlingen av søknader fra unge asylsøkere må på plass så raskt 
som mulig.   

- Om ikke regjeringen raskt kan redegjøre for at det er trygt å returnere til Afghanistan, må 
returer stanses inntil man har fått en grundig vurdering av sikkerhetssituasjonen, og det 
anses sikkert å returnere.   

- De enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan – de såkalte Oktoberbarna - må få 
sakene sine revurdert.   

- I likhet med signalet som har kommet fra Oslo AP, Bergen AP og Trondheim AP, forventer 
også Tromsø AP at stortingsgruppa samarbeider med resten av opposisjonen for å danne et 
flertall som ivaretar landsmøtets forventning om å få ned bruken av midlertidighet til et 
minimum.   

- Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer. UNHCRs anbefalinger skal tillegges 
vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en forsvarlig situasjon for de 
som skal returneres. Returnering og deportasjon til land Utenriksdepartementet klassifiserer 
som usikkert og/eller farlig skal stoppes umiddelbart. 
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