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Det har oppstått et sterkt 
engasjement for asylbarn 
i Norge. Som oftest med 

utgangspunkt i et enkelt barn. 
Kan hun ikke få bli? Følelses-
messig sier vi alle ja i møte med 
det ene barnet. Det er når man 
trekker oss tilbake og tenker 
over konsekvensene at tvil 
melder seg. I alle fall om man 
ikke er for fri innvandring eller 
et sterkt liberalisert asylregel-
verk. Jeg kjenner få, om noen 
som er det. 

Tvert imot er det en allmenn 
aksept for at Norge må sette 
ned gjerdestolper, lage regler 
som klargjør grunnlaget for å 
innvilge eller avslå søknader om 
asyl. Et bredt flertall på Stor-
tinget står bak dagens regelverk 
som en samlet regjering 
forvalter. 

Rettferdighet er det bærende 
prinsippet i norsk asylpolitikk. 
Asylsøkere som har behov for 
beskyttelse får opphold i Norge. 
Noen får opphold på humani-
tært grunnlag. Hensynet til 
barn veier tungt, men trumfer 
ikke alle andre hensyn. Det er 
synd på mange barn i verden, 
men løsningen er ikke at alle 
kommer til Norge. 

Hvis vi åpner for at foreldre 
med barn som har vært i Norge 
i et antall år, tre år er nevnt, av 
den grunn skal få bli, vil vi i 
praksis innføre en ordning som 
inviterer til å holde ut etter 
endelig avslag på søknaden. 
Isåfall får asylsøkerne opphold 
nettopp fordi de har brutt norsk 
lov ved ikke å returnere til 
hjemlandet. Det er urettferdig i 
forhold til asylsøkere som lojalt 
reiser når de får avslag. Og det 
vil oppleves urettferdig av barn 
som faktisk har behov for 
beskyttelse, men som må leve 
lengre i usikkerhet fordi kapasi-
teten i forvaltningen presses av 
voksne som utnytter systemet.

Debatten den senere tid 
avdekker et evig dilemma. En 
regel kan virke stivbent, ja nær 
sagt uforståelig overfor enkelt-
mennesker, for eksempel en 
sympatisk familie med barn 
som får avslag. Som ikke får 

innvilget asyl i Norge fordi far 
og mor, etter regler som alle er 
enige om, ikke har krav på 
beskyttelse og som dermed 
plikter å reise ut. Slik må det 
nødvendigvis være. Uansett 
hvor stolpene settes vil noe bli 
stående på feil side av gjerdet.

Det gjelder også om vi sier ja 
til amnesti for akkurat de forel-
drene med barn som i dag har 
vært i Norge i mange år. Hvis vi 
nå i mars setter grensen på tre 
år, vil vi i april og mai møte nye 

barn som har vært her i tre år. 
Er det rettferdig å si nei til dem 
når vi nylig har sagt ja til andre? 
Selvsagt ikke, og i mellomtiden 
risikerer vi at menneskesmu-
glere oppfatter at Norge liberali-
serer asylpolitikken. Det gir 
dem argumenter for å lokke nye 
foreldre til Norge. Og vi risi-
kerer å skuffe flere barn enn 
dem vi sa ja til i mars 2012. 

Jeg skriver dette for å dele 
med dere reelle dilemmaer som 
leder til at den tilsynelatende 
enkle løsningen, å la asylbarna 
bli, hverken er enkel eller rett-
ferdig. Det hører med i bildet at 
det ikke er slik, heldigvis, at en 
politiker kan gripe inn i en 
enkeltsak. Utlendingsdirekto-
ratet (UDI) gir asylsøkeren 
opphold eller avslag etter en 
individuell behandling av 

søknaden. Får asylsøkeren nei 
har hun eller han rett til å klage 
til Utlendingsnemda (UNE) 
som fatter endelig beslutning. I 
siste instans kan UNEs vedtak 
prøves for en vanlig domstol.

Politikerne har frivillig sagt 
fra seg innflytelse over enkelt-
saker. Er regjeringen eller Stor-
tinget misfornøyd må vi endre 
lov eller forskrift. Hverken UNE 
eller en domstol kan instrueres 
via «et politisk signal» som 
noen har hevdet. Ingen, aller 
minst barna, er tjent med tvilen 
som vil oppstå når et «signal» 
skal tolkes. 

Regjeringen skal legge frem 
en stortingsmelding om barn på 
flukt før sommeren. I denne 
meldingen vil vi drøfte spørsmål 
om barns rettigheter. Vi ser at 
det kan være argumenter for å 
gjøre mindre endringer i regel-
verket. Samtidig er det flere 
gode argumenter for ikke å 
gjøre endringer. Uansett vil det 
bli slik også i fremtiden at fami-
lier med barn som har fått 
endelig avslag på sine søknader, 
må reise hjem.

Vi må ikke glemme at det 
norske systemet anerkjennes 
internasjonalt som både 
humant og rettferdig. Vi iverk-
satte visse innstramminger i 
asylreglene i 2009 og 2010. Det 
var nødvendig fordi det høye 

antallet saker skapte lange køer 
og mye frustrasjon. Siden har vi 
tilført midler og forenklet saks-
behandlingen. Resultatet er 
redusert saksbehandlingstid, 
noe som er en klar fordel for 
alle involverte. Barna ikke 
minst. Alle som får sin asyl-
søknad behandlet kan bo på 
asylmottak hvor de får bidrag til 
livsopphold så lenge søknaden 
behandles. Det er innført rett til 
nødvendig helsehjelp, og barn, 
gravide og psykisk syke med 
ulovlig opphold er gitt 
tilnærmet full tilgang til helse-
tjenestene. Det er også innført 
endringer slik at asylsøkere på 
mottak kan delta i frivillig 
arbeid.

Dette er endringer vi har gjort 
av hensyn til hver enkelt asyl-
søker, barn og voksne. Det jeg 
ikke kan love er at hver enkelt 
får bli. Jeg har tillit til at folk ser 
forskjell på det å synes synd på 
et barn, og det å skape et regel-
verk som innebærer at foreldre 
med barn som oppholder seg 
lenge nok ulovlig i Norge skal få 
opphold som belønning. Barna 
ikke er tjent med at vi skaper et 
system der de risikerer å bli et 
virkemiddel i de voksnes kamp 
for opphold.

 n Jens Stoltenberg, statsmi-
nister
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Det er synd på 
mange barn i 

verden, men løsnin-
gen er ikke at alle 
kommer til Norge

Å sette gjerdestolper

En regel kan virke stivbent, ja nær sagt uforståelig overfor enkelt-
mennesker, men slik må det nødvendigvis være. Uansett hvor stolpene 
settes vil noe bli stående på feil side av gjerdet.
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FEIL. Hvis vi åpner for at foreldre med barn som har vært i Norge i et antall år, av den grunn skal få bli, vil vi i 
praksis innføre en ordning som inviterer til å holde ut etter endelig avslag på søknaden.  
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De vil nøjes med ti køer, men 
allikevel køre i Mercedes.
Sjefskonsulent Kristian 
Svendsen i det danske bonde-
laget Landbrug & Fødevarer 
trapper opp ostekrigen og ber 
norske melkebønder stikke 
fingeren i jorden i intervju 
med Berlingske Nyhedsbu-
reau.

Er du litt overvektig, har du det 
bedre hvis du sympatiserer med 
partier på venstresiden.
VG forteller leserne om den 
politiske kjøttvekten.

Jeg synes det er fint når 
puppene ser litt fake ut.
Deltager Iselin Michelsen (21) 
forteller kjendis.no hva hun vil 
bruke en eventuell penge-
premie fra «Paradise Hotel» 
på.

Noe koster penger og noe koster 
fokus.
Høyre-leder Erna Solberg 
redegjør om politisk valuta i 
Dagsavisen.

Jeg synes det var en hån mot 
Horten å få se historieløse inter-
vjuobjekter sitte i en Volvo og 
snakke om egne meritter.
Vidar Lønn-Arnesen forteller 
Gjengangeren at han ikke lot 
seg begeistre av NRKs visitt i 
dokumentarserien «Brenner 
– historier fra vårt land».

Lilyhammer faller ikke i smak 
hos alle amerikanske anmel-
dere. Kristenkonservative 
slakter den norske dramaserien.
Ingress i Aftenposten, som 
både rekker å oversette og 
publisere sin sak om Lily-
hammer-anmeldelsen til den 
amerikanske satiresiden 
Christwire før noen i redak-
sjonen skjønner vitsen.

Vi misunner Stockholm på 
samme måte som vi ser opp til 
storebror, men snart er Oslo 
også kommet i puberteten, og 
da er vi kun opptatt av oss selv.
Urbanist Erling Fossen ser 
frem til en hovedstad med 
utestemme og rare klær, i 
Aften.
 
KRAGERØ: En person som var 
ute og gikk onsdag morgen ble 
nesten truffet av steinsprut i 
forbindelse med sprengning i 
Kragerø.  
– Politiet reiste til stedet, 
snakket med skytebas og vil 
lage en rapport om hendelsen, 
melder operasjonsleder Gisle 
Småge ved Telemark politidis-
trikt.
Det skal ikke være skade på 
hverken personer eller 
eiendom i forbindelse med 
steinspruten.
KV–Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

n Alt stoff som le ve res til Da gens  
Næ rings liv, må pro du se res i  
hen hold   til Vær varsom-plakaten.
n Da gens Næ rings liv be tin ger 
seg ret ten til å lag re og utgi alt  

stoff i avi sen i elek tro nisk form,  
også gjen nom sam ar beids part ne re.
n Re dak sjo nen for be hol der seg ret-
ten  til å for kor te inn send te ma nu-
skrip ter .

De batt inn legg ho no re res ikke.
De batt an svar lig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59–932 56 059
debatt@dn.no

Epost: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk: 
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved portrettfoto
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