Uttalelse vedtatt av Press sitt 19. ordinære landsmøte avholdt i Oslo den 17.- 19. april 2015

Uttalelse om forsvinninger:
10. april markerte Press at vi savner 42 barn. Vi savner de 42 barna som forsvant fra norske mottak i
2014. Press sitt 19. ordinære landsmøte regner med at også Høyre savner disse barna. Vi må gjøre
mer for å finne barna som forsvinner og vi må gjøre mer for å hindre at barn forsvinner.
42 forsvinninger i 2014 er en gledelig nedgang fra 72 i 2013, men de er fortsatt 42 barn som ingen vet
hvor er. De 42 barna som forsvant er enslige mindreårige asylsøkere. Det er en ekstra sårbar gruppe
barn, barn som er i et fremmed land uten foreldre.
Når et barn forsvinner, er risikoen stor for at det blir utsatt for rettighetsbrudd. Barn som forsvinner
fra asylmottak kan være utsatt for menneskehandel eller havne i organisert kriminalitet, og de får
nesten helt sikkert ikke den utdanningen, beskyttelsen og omsorgen de har rett på. Når staten ikke
setter alt inn på å hindre at barn forsvinner, er det et klart brudd på barnekonvensjonen.
Barn som søker asyl alene blir ofte blir mistenkeliggjort. Når det er snakk om disse barna er det aldri
snakk om at omsorgen de mottar av Norge ikke er god nok og at deres rettigheter blir brutt, men om
at de enten lyver på alderen, selger narkotika eller kommer til Norge for å utnytte asylsystemet og
begå kriminalitet. Fremstillingen går på bekostning av omsorgen og er en medvirkende faktor til at
så mange forsvinner.
UDI har omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere som er over 15 år. Press mener at en av
de viktigste grunnene til at så mange barn i denne gruppen forsvinner, er at den omsorgen de får,
ikke holder mål. Redd Barnas nylig lanserte rapport om barnevernets ansvar for asylbarn bekrefter
dette. For at disse barna skal få den omsorgen de har rett på, burde omsorgsansvaret falle på
barnevernet. Press har forståelse for at det er en endring som vil ta tid, men fastholder at det må
være målet. På veien dit er det essensielt med mindre enheter, høyere bemanningstetthet og mer
barnefaglig kompetanse.
Også etter at et barn har forsvunnet er det mye som svikter. Når et norsk barn forsvinner blir himmel
og jord satt i bevegelse. Sånn skal det være. Men når et asylbarn forsvinner, blir alt for lite gjort. Både
i politiet, UDI og asylmottakene trengs det endring. I rapporten «Savnet» fra 2013 kommer Press
med mange anbefalinger til tiltak.
Det aller viktigste er likevel at vi som nasjon savner disse barna. Vi må ta vare på dem og gi dem
omsorg mens de er her, det innebærer også at vi må savne dem når de blir borte. Vi må savne dem,
vi må lete etter dem og vi må være villige til å sette himmel og jord i bevegelse for å få dem trygt
tilbake.

