
  

Biskop Solveig Fiskes appell for lengeværende asylbarn                                                                         

Triangelgården i Gågata, Hamar lørdag 12. januar 2013  

 

Kjære alle sammen!  

Det er godt å stå sammen med folk over hele landet i markering for de lengeværende 

asylbarna i Norge.   

Jeg vil takke og honorere dere som hører til Abba sin klasse og som har tatt initiativet til 

denne markeringa på Hamar. Dere gjør en betydningsfull innsats for å synliggjøre hvordan vi 

i Norge behandler asylbarn som har bodd mange år, ja noen hele livet, her i landet.   

Abba er en viktig representant for alle de barna som vi uten store problemer kunne sagt et 

rungende ja til! 

I stedet ser det ut til at myndighetene skyver Abba og andre barn og unge foran seg som 

innvandringsregulerende brikker. Barna settes på vent, og det viktigste blir å straffe foreldrene 

som ikke reiser frivillig tilbake.   

Over tid er det både tungt og krevende å leve med usikkerhet og opplevelse av å være 

uønsket. Jeg er glad for at vi er mange som sammen hever stemmen for Abba og for de andre 

lengeværende barna og ungdommene- og deres rettigheter.   

Stortingets Barn på flukt-melding uttaler at dagens praksis overfor lengeværende barn er for 

dårlig i forhold til lovens intensjon. Den holder fram at barnas beste skal vektlegges mer enn i 

dagens praksis.  

Dommen i Høyesterett 21.desember viser at dagens lovverk og forskrifter likevel ikke gir 

tilstrekkelig beskyttelse for barna. Til tross for god vilje får en ikke gjennomslag.  Derfor må 

Stortinget endre utlendingsforskriften slik at det blir tydelig at barns beste skal gå foran 

innvandringspolitiske hensyn, og at FNs barnekonvensjon skal ha forrang, også i 

utlendingssaker 

Oppfordringa til politikerne er derfor følgende: Hvis dere virkelig mener at dagens praksis er 

for streng, så sørg for at FNs barnekonvensjon får forrang også i utlendingssaker og la 

asylbarna få en ny behandling i UDI med vekt på deres tilknytning til Norge.  

Her fra Gågata i Hamar melder vi med tydelighet:                                                    

La den tilknytninga til Norge som Abba og de andre barna har, bli vektlagt.                                              

La Abba og de andre barna få opphold!  

 


