
Press krever:

Endring av barnevernloven 
§ 5A, slik at omsorgen for 
barna over 15 år også ligger 
under barnevernet.

Press krever:

• Lovfesting av ansvar for enslige  
asylbarn mellom 15 og 18 år.

• Økt bemanning med krav om  
barnefaglig kompetanse for  
personell på asylmottak.

• Bedre bosituasjon for barn på  
asylmottak.

• Tilbud om fritidsaktiviteter til  
barn på asylmottak.

Bedre 
sent 
enn 
aldri
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Hvorfor bryter dette med 
barns rettigheter?
Artikkel 1: Barns alder
Alle mennesker under 18 år er barn. Det er pro-
blematisk når den norske stat lager et skille og 
behandler de over 15 år som voksne.

Artikkel 2: Ingen diskriminering
Å systematisk gi dårligere omsorg for barn mel-
lom 15 og 18 år med asylbakgrunn er diskrimine-
ring av en gruppe barn som vi ikke kan godta.

Artikkel 3: Barns beste
Barnekonvensjonen sier at i alle beslutninger som 
angår barn, skal barnets beste alltid skal bli tatt 
hensyn til. Omsorgssituasjonen for barna over 15 
år er ikke til barnets beste og gir usikre rammer og 
dårligere levestandard. 

Artikkel 20: Barn uten omsorg fra familien
Barn uten familiemiljø har særlig rett på beskyt-
telse og omsorg. For eksempel ved plassering i 
fosterhjem, eller om nødvendig, ved egnet insti-
tusjon. Det er på tide at barna over 15 år også får 
dette.  

Diskrimineringen må ta slutt 
Barnevernet skal sikre at alle barn i Norge får 
god omsorg. Barnevernet har omsorgsansvar for 
enslige asylsøkende barn under 15 år, mens UDI 
(Utlendingsdirektoratet) tar seg av barna over 15 
år. Dette er fordi det ikke er lovfestet noen sted 
hvem som har ansvar for barna over 15 år. Hos 
UDI er den barnefaglige kompetansen svakere 
enn hos barnevernet, og bemanningen er dårlige-
re. Dette fører til at barna over 15 år får dårligere 
oppfølging og dårligere omsorg enn andre barn. 

Dette er en systematisk diskriminering som må ta 
slutt nå. Politikerne har lenge sagt at de vil endre 
på dette, men det har ennå ikke skjedd noe. Vi 
mener at nok er nok. Nå må politikerne ta grep. 
Diskrimineringen skulle tatt slutt for lenge siden, 
men det er bedre sent enn aldri!


