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Asylprosessen

1. VEILEDER TIL KURSHOLDER

a) Innledning og begrunnelse for valg av tema

Asylprosessen er en periode i en asylsøkers liv 
hvor veldig mye står på spill. Enten barnet eller 
ungdommen er sammen med foreldrene, eller er 
en enslig mindreårig asylsøker, vil de ha behov for 
informasjon som er spesielt tilrettelagt, og som tar 
for seg temaer som er spesielt relevant for dem. 
Det vil si å ha oppmerksomheten rettet mot barns 
rolle i asylsaken. 

Det er viktig å involvere barn/ungdom slik at de 
blir inkludert i selve prosessen. Det å passivt 
vente uten noen form for deltakelse, kan føre 
til usikkerhet og kan gi følelse av skyld dersom 
utfallet ikke går slik barnet/ ungdommen tror eller 
håper. 

I 2008 kom forskningsrapporten «Å høre barn 
i utlendingssaker», som ser på prinsippet om 
barnets rett til å uttale seg i saker som vedrører 
det, og få synspunktene tillagt vekt. Barn berøres 
av utlendingsmyndighetenes avgjørelser i et stort 
antall saker, og rapporten slår fast at eksisterende 
lovverk og praksis ikke ivaretar barns uttalerett i 
alle sakstyper. 

Endringen i asylgangen vil medføre at UDI er 
tilstede allerede under registreringen av en 
asylsøker hos politiets utlendingsenhet (OPU). 
Resultatet av aldersundersøkelsen av enslige 
mindreårige asylsøkere vil foreligge før det tas 
asylintervju.

Det kan være hensiktsmessig å informere de unge 
om norsk og internasjonal flyktningpolitikk, og i 
den sammenheng for eksempel invitere frivillige 
organisasjoner til å orientere om sitt arbeid ute.

b) Mål

Informasjon om asylprosessen skal bidra til å 
redusere usikkerheten rundt det å være asylsøker. 
Retten til informasjon skaper trygghet og øker 
kompetansen rundt egen livssituasjon. 

c) Barnekonvensjonen

Art. 12,13,22 

I denne modulen skal Barnekonvensjonens 
artikkel 12 vektlegges:

Å SI SIN MENING OG BLI HØRT: Barnet 
har rett til å si sin mening i alt som vedrører 
det og barnets meninger skal tillegges vekt. 

d) Tema

• Aktører og roller: UDI, UNE, politiet,
mottaksansatte

• Saksgangen

• Registrering/politiet

• Intervju – Utlendingsdirektoratet

• Opphold og bosetting

• Arbeidstillatelse

• Avslag (UDI, UNE)

• Konsekvensene av avslag og opphold

• Retur, tilbakevending, frivillig retur,
uttransportering

• Menneskesmugling

• Ventetid

• Foreldres reaksjoner

2. GJENNOMFØRING

Tidsbruk og innhold i arbeidsøktene 

Modulen foreslås å deles opp i to økter à
2 - 3 timer. 

Første økt

• Ord for dagen

• Noen antatte sannheter og myter om det å
være  asylsøker. Gruppeoppgaver i forkant av
forelesning for å avdekke uriktige oppfatninger/
myter og/eller bekrefte det som stemmer.
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• Forelesning med innlagte diskusjonsoppgaver
(PP 1-12).

• Gå igjennom svarene på gruppeoppgavene for
å bekrefte eller avkrefte hva som er sannhet

• Case oppgave

• Avsluttes med utdeling av saksflytskjema
til  arbeidsboken (siste PowerPoint i
presentasjonen).

Andre økt 

• Forelesning med innlagte diskusjonsoppgaver
(PP 13 - 24).

• Diskusjonsoppgaver i grupper og case

• Quiz med premie

3. FORSLAG TIL METODEBRUK

• Gruppeinformasjon, maks 3 språkgrupper.

• Informasjon gis i samlet i gruppe, men med
mulighet for oppfølging individuelt

• Eksempler på dilemma som grunnlag for
diskusjon i gruppen (vedlegg 10)

• Dialogspillet (se eksempler i vedlegg 12 – 15).
Kursholder kan lage egne påstander til andre
moduler.

• Se flere forslag til metoder i vedlegg 9 - 20.

• Vi har laget en ekstratekst i form av beretningen
om familien Refuge der vi beskriver

asylprosessen fra start til mål i fortellingsform. 
Anvendelsen er opp til kursholder. Man kan  
lese den, gjenfortelle den, eller bruke deler  
av den. Vi har også tenkt at fortellingsformen  
kunne være en inngang til lavere alderstrinn,  
eller de som åpenbart har problemer med å  
ta inn kursopplegget (til slutt i dokumentet). 

4. FORSLAG TIL SAMARBEIDSPARTNERE

• Politiet

• Information and Counselling on Return and
Repatriation (INCOR)

• Flyktningrådet

• NOAS

• SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

• Røde Kors, oppsporingstjenesten

• Overformynderiet/Norsk Folkehjelp

• Advokatfirma

• Hjelpeverge

5. AKTUELLE EKSKURSJONER

• Besøk på eller fra UDIs regionkontor og/eller
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

• NOAS

• SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

• Røde Kors, oppsporingstjenesten
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•  Overformynder/Norsk Folkehjelp 

•  Advokatfirma 

6. MATERIELL
 
•  Informasjon fra organisasjoner. 

•  På UDI sine internettsider vil du finne   
 mye nytting informasjon. Gjennomgang 
 av e-læringsprogram under beskyttelse 
 (asyl) anbefales. 

7.  NETTADRESSER OG     
 LITTERATURHENVISNINGER

•  Informasjonsskriv om frivillig retur: 
 - http://www.udi.no/upload/Publikasjoner/ 
  Hjemreise/Tilbakevending/tilbake.pdf
 
•  Saksgangen i asylsaker
 
•  48-timersprosedyren 
 -  Grunnløse asylsøknader, kort intervju for 
  å kartlegge årsak til ønsker om asyl.

•  Dublin-prosedyren 
 -  Førstelandsregelen, alle skal få behandlet 
  sin søknad i det første landet en søker  
  asyl i. 

•  Prosedyren for enslige mindreårige asylsøkere 
 -  Asylsøker under 18 år som kommer til Norge  
  uten foresatte, får oppnevnt hjelpeverge som  
  skal ivareta rettssikkerheten.

•  Tre-ukersprosedyren 
 -  Asylsøkere som kommer fra land som UDI  
  normalt vil avslå asylsøknaden fra, skal få  
  behandlet sin søknad innen 3 uker.
 
•  Prosedyren for ordinære saker 
 -  Alle andre saker, varierende behandlingstid. 

•  Fakta-ark på 19 språk blant annet om asyl. 

•  Fakta-ark om asylprosessen - flere språk 
 på UDIs nettsider. 

Hva er beskyttelse (asyl)?, Hvem behandler 
søknaden?, Hva skjer når du søker asyl?
Hvor lang tid tar behandlingen av søknaden?, Hva 
skjer dersom du får avslag? Annen informasjon: 

EØS, Oppholdstillatelse, familieinnvandring, 
utdanning, statsborgerskap og visum
 
•  UNHCR – De forente nasjoners    
 Høykommisariat for flytninger FNs   
 Flyktningkonvensjon av 1951 om flyktningers  
 rettslige stilling – spørsmål og svar 
 http://www.unhcr.se/no/Protect    
 qa_1951convention_no.html#1 
 Konvensjonens historie. Hvem er flyktning?  
 Hvorfor er konvensjonen viktig? Hva inneholder 
 FNs flyktningkonvensjon av 1951? Hvem  
 beskytter flyktninger? Hvilke plikter har   
 en flyktning? Hvem omfattes ikke av   
 konvensjonen? Hva er midlertidig beskyttelse?  
 Med mer.

•  Utlendingsnemda
 
 -  Hovedside: sakstyper – saksgang – praksis –  
  statistikk - aktuelt – om UNE.
 
 -  UNE behandler klager på avslag fattet 
  av UDI. 

 -  Utenlandsforvaltningen har en egen fagenhet  
  for landinfo. 

 -  Fagdepartementet for regelverk og politikk 
  er Justis- og politidepartementet .

•  Informasjon til asylsøkere om rettigheter og  
 plikter gitt i ankomsttransitt, oversatt til flere  
 språk. 

Bøker
 
• H. Lidén, H. Rusten, M.F. Aarset (2008): Å høre  
 barn i utlendingssaker. Oslo: 
 Institutt for samfunnsforskning.

Beskrivelse av øktene: 

Første økt 

a) Ord for dagen
 
Ord for dagen er en innleding til dagens modul. 
Ord for dagen kan de unge få utdelt etter endt 
modul til å ha i arbeidsboken. 
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b) Gruppeoppgave

Hensikten med å begynne med en gruppeoppgave 
er å få de unge til å reflektere over hva de allerede 
kan. Vi vet at foreldre og unge hører mer på ”sine 
egne” og andres erfaring i systemet og etablerer 
sine sannheter på bakgrunn av andres ofte 
feilaktige informasjon. 

1.  Hvem kan søke beskyttelse (asyl)?

2.  Hvem bestemmer hvem som får opphold
i Norge?

3.  Hvem bestemmer hvem som får avslag?

4.  Hvem kan få arbeidstillatelse?

5. Hvem er UDI?

6. Hvem kan få advokat?

7. Hva må en gjøre når en får avslag?

8. Hva vil det si å være ”Dubliner”?

9. Hvem får beskyttelse (asyl)?

La de unge sitte i grupper på maks 5 personer. Gi 
dem 15 - 20 minutter på å svare på spørsmålene 
på et ark. Når de er ferdige legges arket med 
svarene bort. Dere skal gå gjennom dem etter 
forelesningen for eventuelt å avdekke gale 
oppfatninger/myter og/eller bekrefte det som 
stemmer. 

c) Forelesning

Gå gjennom manus og tilhørende PowerPoint 
slides (PP 1 – 12). 

d) Case (kan gjennomgåes etter forelesningen).

Dublin Avtalen 

Mohammad reiste fra hjemlandet sitt, Syria, 
sammen med Aisha, Ahmed og Ali. Da de etter en 
lang og farlig reise kom til Italia, ble Mohammad 
oppdaget av politiet. Han måtte avgi fingeravtrykk 
på politistasjonen. Etter noen dager fant han 
reisefølget sitt igjen og de drog videre til Norge. 
Da Mohammad registrerte seg hos politiet i Norge 
med fingeravtrykkene sine fant politiet raskt ut at 

Mohammad hadde vært i Italia. Hva skjer med 
Ahmed nå?

Diskuter i grupper i 5 minutter, så tar vi svaret i 
fellesskap fra hver gruppe. 

MANUS for “Asylprossesen”

ORD FOR DAGEN

Alle mennesker har lov til å reise fra landet sitt. Det 
kan ingen nekte dem. De kan bare bestemme seg. 
De kan bare si at nå vil jeg ikke bo og leve i dette 
landet lenger, nå reiser jeg. De må selvsagt ordne 
med noen papirer og saker, men det er helt greit.  
De trenger ikke si til noen hvorfor de reiser, de kan 
bare si adjø, hjemland! Slik er det i alle frie land. 
Slik er det i landet du har kommet til nå. Norge er 
ikke et fengsel. 

Men noen land er faktisk det. De er ufrie land, og 
de kan nekte folket sitt å forlate landet. Da har de 
grensevakter med våpen som skal passe på at 
ingen flykter fra landet. Øst-Tyskland var et slikt 
fengselsland helt til 1990. I den Øst-tyske delen 
av Berlin bygget de til og med en høy mur. Da 
var landet blitt et skikkelig fengsel. Ville man ut, 
måtte man flykte, og det var livsfarlig. Heldigvis ble 
muren revet og folk kunne gå fritt, og nå kan de 
forlate landet sitt hvis de vil. 

I alle frie land er det en åpen dør ut. Hvis den 
norske familien med mamma og pappa, Ola og 
Kari, og barna Jon og Anne, ville ut av Norge kan 
de bare dra sin vei. De kan for eksempel kjøpe 
flybilletter til mange land i Europa, og ingen spør 
dem om hva de skal der når de går inn i landet. 
De bare viser passet sitt. De får bare lov å være 
på besøk. Dersom de vil kjøpe hus for å bo og 
arbeide i landet, må de gå til politiet og si fra, og 
de må søke om å få lov, og de må regne med å 
få negativt svar. Når det gjelder det å få opphold, 
har mange land stengt døren på forhånd, de har 
bestemt det vi kaller innvandringsstopp. Hvis 
landet har bestemt innvandringsstopp betyr det at 
alle får nei til opphold. Hvis Ola og Kari vil besøke 
et land utenfor Europa, må de undersøke på 
forhånd om det er visumplikt. Hvis Ola og Kari ikke 
har visum, sender politiet dem tilbake med første 
fly. Det at du har visum, betyr ikke at du får lov til å 
bo i landet. Visum skal du få høre mer om på dette 
kurset.
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Alle som har forlatt sitt land, sitt hjemsted, hus, 
slekt og venner for å søke beskyttelse i Norge, 
mener det veldig alvorlig. Som regel vet de som 
flykter til Norge ganske mye om mulighetene på 
forhånd. Det viktigste de vet er at Norge og de 
fleste land har plikt til å ta i mot mennesker i nød 
og livsfare. Mange land har skrevet under på en 
avtale om og lovet å beskytte de som har behov 
for det. Før noen flykter, har de ofte hørt om noen 
fra deres hjemland som har fått opphold, men de 
har også hørt om mange som er blitt sendt hjem 
igjen fordi de norske myndighetene mener det er 
trygt nok der de bor. De som har vært i mottak en 
stund, har også møtt de som har vært der lenge, 
kanskje flere år. De håper fortsatt på at de skal 
få positivt svar på sin asylsøknad til slutt. Dette 
kurset handler om den lange veien fra søknaden 
til det siste svaret. Den veien heter asylprosessen. 
Det er ikke så vanskelig å forklare hva som skjer, 
det vanskeligste er å forstå det. Vi skal gjøre vårt 
beste for at du og dere skal forstå det som nå skal 
skje på veien mot ja eller nei. Og vi har hele tiden 
i tankene hvor alvorlig dette spørsmålet er for deg 
og dine. 

PP 2  Barnekonvensjonen artikkel 12.
Å si sin mening og bli hørt. 

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører 
det, og barnets meninger skal tillegges vekt. Dette 
betyr at både foreldrene deres og vi som jobber 
i mottak skal lytte til hva dere har å si i saker 
som angår dere. Det betyr ikke at dere alltid kan 
få viljen deres, men de synspunktene dere har i 
viktige saker skal komme frem.

PP 3 HVA BESTEMMER?

Mennesker fra alle land reiser til andre land, og 
de reiser mer og de reiser mye raskere enn før. 
Det er faktisk slik at de fleste flyr. Noen vil bare 
dra på ferie til et annet land, noen vil arbeide i et 
annet land, og noen flykter fordi det er nød og krig 
i hjemlandet. Når det ble så mange som ville flytte 
på seg, måtte landene lage regler. For 60 år siden, 
i 1951, laget FN regler for flyktninger. Reglene 
heter Flyktningkonvensjonen og de land som 
har godtatt den og skrevet under på avtalen, har 
plikt til å slippe inn flyktninger som søker opphold 
fordi de blir forfulgt og lever i livsfare i hjemlandet. 
Norge er et av landene som har lovet å gjøre det. 
Men dette betyr ikke at alle får lov til å bli i Norge 
likevel. Dette vil du få høre mer om senere.

Norge har også sin egen Utlendingslov. Der står 
det regler for hvem som får besøke Norge. En av 
reglene sier at noen mennesker fra utvalgte land 
må få tillatelse til å besøke Norge, denne tillatelsen 
kalles for visum. I utlendingsloven er det også 
regler om hvem som får lov til å komme inn i landet 
for å arbeide. Det er også to bestemmelser som er 
veldig viktig for dere, og det er bestemmelse nr. 28 
om din rett til beskyttelse og bestemmelse nr. 38 
som sier at noen kan få opphold selv om de ikke 
blir forfulgt i sitt eget land. 

PP 4 HVEM BESTEMMER 

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET 

Alle land må styres av en regjering. Sjefen heter 
som regel statsminister eller president. I Norge 
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blir de som skal styre valgt av norske statsborgere 
ved stortingsvalg hvert fjerde år. Det styret som er 
valgt, heter regjeringen.
 
Regjeringen har mange store kontorer som heter 
departement. Ett av de viktigste departementene 
for deg å lære noe om er Justisdepartementet. 
Sjefen der er minister og heter Knut Storberget 
(2011). Han er sjef for politiet, for alle lovene i 
landet, og så er han sjef for UDI som har ansvaret 
for flyktningene i Norge. Han skal passe på at 
alt som står i utlendingsloven blir fulgt, og at de 
flyktningene som søker beskyttelse får en rettferdig 
behandling. Han har mange gode hjelpere med 
kontorer rundt i landet, og den største heter UDI. 

UDI 

UDI heter egentlig Utlendingsdirektoratet og de 
skal snakke med alle som søker beskyttelse. 
De skal passe på at de som er beskyttet av 
Flyktningkonvensjonen og utlendingsloven får 
opphold. UDI vil prøve å finne ut hva asylsøkerne 
risikirer å bli utsatt for ved en eventuell retur. Det 
er en vanskelig jobb, og de som får nei, det vil si et 
negativt vedtak om at de må reise ut av Norge, de 
kan klage på det til Utlendingsnemnda, eller UNE 
som vi bare kaller den. Sjefen for UDI heter Ida 
Børresen (2011).
 
UNE
 
Når advokaten til en flyktningfamilie som har fått 
avslag på opphold sender inn en klage til UNE, har 
UNE flere jurister som kommer sammen og ser på 
saken en gang til, og de har erfaring som tilsvarer 
dommere. Da kan det hende at de finner ut at UDI 
har vært for strenge og bestemmer at familien 
likevel får opphold. Det er likevel ikke så veldig 
mange ganger at UNE kommer til et annet resultat 
enn UDI.

PP 5 HVA SKJER HVOR?
 
POLITIET 

En familie som flykter til Norge, må først gå 
til politiet. Der må personer over 14 år gi sine 
fingeravtrykk, og så får de et kort av politiet som 
beviser at de er kommet hit som flyktninger. De har 
da lov til å være i Norge til UDI eller UNE sier at de 
enten får lov til å bosette seg i Norge, eller at de 
må reise hjem igjen. 

UDI 

UDI har mange spørsmål til dem som har flyktet til 
Norge. For at UDI skal kunne bestemme om folk 
får bli i Norge eller ikke, må UDI finne ut hvorfor de 
flyktet og hvor farlig og dårlig det er på det stedet 
hvor de bodde. Da er det viktig at flyktningene 
som svarer snakker sant. Disse svarene skal 
flyktningen gi i noe som heter asylintervju. Dette 
er en samtale mellom UDI og flyktningen. Det er 
først og fremst voksne som må svare på disse 
spørsmålene. Barn som har foreldrene sine i 
Norge kan også få snakke med UDI dersom de 
har lyst til det, men de må ikke. Men hvis et barn 
kommer alene til Norge uten foreldrene sine, 
så må barnet snakke med UDI for at UDI skal 
kunne bestemme om barnet skal få være i 
Norge eller ikke.
 
Alle som kommer til Norge og søker beskyttelse, 
må fortelle politiet og UDI hvem de er, hva de 
heter, hvor gamle de er og hvor de kommer fra. 
Dette heter identitet. Det er viktig å snakke sant 
om identitet. Hvis noen lyver om sin identitet og 
det blir oppdaget, blir det vanskeligere å få ja på 
søknaden om beskyttelse. 

PP 6 ULIKE MOTTAK 

Transittmottak

Dette er det første stedet en asylsøker vil få tilbud 
om å bo, og de skal bare være der mens det blir 
foretatt helseundersøkelse og asylintervju. De 
får også besøk av NOAS, Norsk Organisasjon 
for Asylsøkere, som gir informasjon og svarer på 
spørsmål.
 
Ordinært mottak

Dette er et sted man flytter til etter at man har 
bodd på transittmottak. Her skal asylsøkerne 
bo mens de venter på svar på søknad om 
beskyttelse. Barn må gå på skole, de får tilbud 
om ulike fritidsaktiviteter, og familien får penger 
til mat og klær. På mottaket får man det man 
trenger i dagliglivet, men alle må delta selv også. 
Det gjelder både rydding, vasking, matlaging, 
deltagelse på møter og kurs. Det vil si at det finnes 
det vi kaller husregler for mottaket. Det er viktig at 
de blir fulgt.
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Mottak for enslig mindreårige asylsøkere – 
EMA 

De barn og unge som kommer som asylsøkere 
uten familie, bor på egne mottak. På disse 
mottakene bor man til man er blitt 18 år, mens 
man venter på svar på asylsøknaden. Dersom 
man får ja på søknaden må man vente på å få 
en kommune å bo i. Ved fylte 18 år må de enten 
over i voksenmottak, eller de må reise tilbake 
til hjemlandet. Noen vil få et begrenset vedtak 
som betyr opphold i mottak fram til de blir 18 år. 
De får da opphold på et mottak som driver med 
kvalifisering. På dette mottaket får de tilbud om 
skole med norskundervisning, engelsk, data  
og yrkesfag. 

PP 7 ASYLMOTTAK 

1.  Å bo på et asylmottak er frivillig, det er et tilbud  
 alle asylsøkere får mens de venter på svar på  
 asylsøknaden. Her får du rom og tilgang til dusj,  
 toalett og kjøkken. 

2.  Alle barn som bor på mottak har rett og plikt  
 til å gå på skole. Mottaket arrangerer leksehjelp  
 og fritidsaktiviteter etter skolen. Familier mottar  
 penger to ganger i måneden som skal gå til  
 mat, klær og andre utgifter i hverdagen. Enslige  
 mindreårige mottar penger hver uke. 

3.  De som arbeider på mottaket heter   
 mottaksansatte og de skal sørge for at du og  
 din familie er trygge og at dere får det   
 dere trenger. De som er ansatte har forskjellige  
 oppgaver. Lederen kalles mottaksleder. De  
 ansatte på mottaket har ikke fått noen   
 opplysninger om hvorfor du og familien din kom  
 til Norge. Dette er det bare politiet og UDI som  
 trenger å vite. De vet bare hvor du kommer fra  
 og hvilket språk du snakker. De ansatte kan  
 ikke skrive brev til UDI for å hjelpe deg og  
 familien med saken deres. Det er en sak   
 mellom deg og UDI.  
 
Kun for EMA:
Hvis du har kommet til Norge alene kan du få hjelp 
av advokat og hjelpeverge.

PP 8 HVEM ER ASYLSØKER & HVEM ER   
  FLYKTNING? 

En asylsøker er en person som kommer til et nytt 

land og sier han eller hun trenger beskyttelse. 
Man kan komme alene enten som voksen eller 
barn, eller sammen med familien sin. Dersom 
asylsøknaden innvilges, får man status som 
flyktning. Dette betyr at man får tillatelse til å bli i 
det landet man kom til. Man har fått opphold.

Dersom man får avslag må man reise hjem. 
Asylsøknaden er blitt avslått.

PP 9 HVEM FÅR BESKYTTELSE?
 
I Norge har man en utlendingslov som sier hvem 
som kan få opphold, i denne lover er det to 
paragrafer som bestemmer den ene heter §28 
Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger 
beskyttelse (asyl). De som kan få beskyttelse er: 

 
 Til kursholder: Definisjon nr 1 er for de under 
 15 år og definisjon 2 for de over 15 år: 

1. En flyktning er en person som er forfulgt i  
 hjemlandet sitt fordi noen ikke liker personen på  
 grunn av hudfargen deres, religionen deres,  
 fordi man ikke er enig med de som bestemmer  
 i landet man kommer fra eller fordi man   
 oppfører seg på en måte som myndighetene i  
 hjemlandet ikke liker. 

2. En flyktning er enhver person som med rette  
 frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion,  
 nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial  
 gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, 
 og befinner seg utenfor det land personen er  
 borger av.
 
Med forfølgelse mener vi alvorlige brudd på 
menneskerettene eller andre alvorlige overgrep, 
som for eksempel seksuelle overgrep og annen 
grov vold. Det kan være at noen blir forfulgt 
av myndighetene i hjemlandet, eller av andre 
personer i hjemlandet.
 
Det finnes en annen mulighet til for opphold   
i Norge. Den heter sterke menneskelige   
hensyn. Det står skrevet i utlendingsloven   
§ 38. Der står det at noen kan få opphold selv 
om de ikke trenger beskyttelse her i Norge. Hvis 
foreldrene er veldig syke, eller et barn har en 
sykdom som bare kan behandles i Norge, fordi 
det er dårlige forhold i hjemlandet, kan familien få 
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opphold. Det kan også være  andre grunner. Men 
det er veldig strengt å få opphold i Norge etter 
denne regelen. 

PP 10 DUBLIN II- FORORDNINGEN/DUBLIN- 
    SAMARBEIDET
 
I mottaket har du kanskje allerede hørt de har 
snakket om Dublin, og du vet kanskje at det er 
hovedstaden i Irland. Grunnen til at de snakker om 
Dublin er at europeiske land hadde et møte om 
asylsøkerne der for tjue år siden, i mai 1990. Da 
ble de enige om at flyktningene ikke fikk lov til å 
søke opphold i land etter land eller flere samtidig. 
Dersom de hadde fått avslag i ett land kunne de 
ikke bare reise til neste land. Da ble de sendt 
tilbake til det landet de startet i. Denne ordningen 
har fått navnet Dublin avtalen. Norge ble med i den 
avtalen for ti år siden. Det vil si at en asylsøker 
som for eksempel først har søkt om beskyttelse 
i Danmark, og deretter søker i Norge, må reise 
tilbake til Danmark og få søknaden sin behandlet 
ferdig der.
 
PP 11 SCHENGEN 

De landene som har skrevet under 
Dublinavtalen er med også med i noe som heter 
Schengensamarbeidet. Schengen er en by i 
Luxembourg, og samarbeidet har fått dette navnet 
fordi det var her de bestemte en del felles lover når 
det gjelder for eksempel behandling av kriminelle. 
Det vil si at dersom man gjør noe kriminelt i 
Norge og blir sendt ut, betyr det at dersom en 
reiser videre til et annet land kan man bli kastet 
ut derfra også. Landene er: Belgia, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, 
Latvia, Slovenia, Slovakia, Spania, Sveits, Sverige, 
Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

PP 12 EURODAC 

Eurodac er et elektronisk fingeravtrykksystem hvor 
alle som søker beskyttelse i de landene som er 
med i Dublin-samarbeidet får sine fingertavrykk 
registrert i. Alle personer over 14 år som har søkt 
om beskyttelse i et land, er registrert her. Dette 
gjøres for å identifisere hvilket land som skal 
behandle asylsøknaden, slik som du nettopp 
hørte. Dersom søkeren er registrert i Eurodac, eller 
andre opplysninger knytter søkeren til et annet 
medlemsland, ber UDI myndighetene i dette landet 
om å behandle søknaden om beskyttelse. Dersom 

dette landet sier ja, blir asylsøkeren sendt tilbake til 
dette landet. 

Andre økt
 
a) Forelesning med innlagte    
 diskusjonsoppgaver (PP 13 - 26). 

b) Diskusjonsoppgaver 

 1. Hvordan er det å være asylsøker i Norge? 
 2. Hva er vanskelig? 
 3. Hva lurer dere på? 

c) Quiz 

Sitt i de samme gruppene som tidligere og løs 
quiz. 

1. Hva er UDI? 

2. Hva er UNE? 

3. Hva vil det si å være en asylsøker? 

4. Hvem har rett på advokat? 

5. Hva vil det si å være ”Dubliner”? 

6. Hva er Eurodac? 

7. Hvem er Knut Storberget? 

8. Hvem kan hjelpe deg med å finne familie 
    og slektninger? 

9. Hva står EMA for? 
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Manus til andre økt

PP 13 OPPSPORING

Dersom du har kommet bort fra familiemedlemmer 
på flukten, eller ikke klarer å få kontakt med mor, 
far eller annen familie der hjemme, kan du få 
hjelp av oppsporingstjenesten til Røde Kors. Ta 
kontakt med en mottaksansatt, og de vil hjelpe deg 
med å fylle ut et skjema som så sendes til Røde 
Kors. Røde Kors i Norge vil ta kontakt med Røde 
Kors/Røde Halvmåne i ditt hjemland og bruke de 
opplysninger du har oppgitt til å prøve å finne dem 
du leter etter. 

PP 14 HJELPEVERGE

Alle som kommer til Norge uten foreldre og er 
under 18 år har rett på en hjelpeverge. Dette 
er en voksen person som skal sørge for at dine 
rettigheter blir ivaretatt. Hjelpeverger oppnevnes 
av kommunen.  

Hjelpevergen skal ta viktige beslutninger for den 
mindreårige i foreldrenes fravær. I tillegg skal 
hjelpevergen se til at asylsøkeren får de tilbud og 
den oppfølging han eller hun har krav på.

PP 15 ALDERSUNDERSØKELSE 

Der de ikke er mulig å fastslå med rimmelig 
sikkerhet alderen til EMA, vil UDI gi tilbud om å 
gjennomføre en aldersundersøkelse. UDI spør om 
tillatelse til dette under asylintervjuet. 

1. Tannundersøkelse gjøres av det Odontologiske
fakultetet i Oslo. Tannlegen undersøker tennene
og deretter tas det et røntgenbilde.

2.  Håndrotsundersøkelse gjøres av Ullevål
universitetssykehus. Legen tar et røntgenbilde
av hånden og håndleddet til søkeren.
Bildet sammenlignes med tabeller som
viser skjelettmodningen innenfor tilsvarende
aldersgrupper. Normal skjelettvekst er vanligvis
avsluttet ved 19-årsalderen for gutter og ved
18-årsalderen for jenter.

3. Hensikten med aldersundersøkelsen er at du
som EMA skal slippe at det er tvil om din alder;
det vil si at UDI tror du har sagt at du er yngre
enn du egentlig er for å bli godtatt som EMA. I
tillegg vet vi og UDI at noen faktisk ikke vet
hvor gamle de egentlig er. Det er viktig
å finne ut alder fordi det har noe å si for hvilket
mottakstilbud en får, og for hvilken klasse
en skal gå i på skolen. Alt dette dreier seg
om medisinske undersøkelser foretatt av
dyktige fagfolk. De tar røntgenbilder av tenner
og hender for å se hvor gammel kroppen din er.
Til slutt skal en ekspert se på resultatet.

PP 16 VENTETID 

Etter at asylsøknaden er levert, må man vente på 
svar fra UDI. Ventetiden kan være lang, alt fra 6 
måneder til over ett år. I saker der vi har en reelI 
EMA, skal saken være prioritert og ferdigbehandlet 
i løpet av seks måneder. I tiden mens du venter, er 
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det lurt å fylle dagene med meningsfulle gjøremål 
som skole og lekser, trening, og deltakelse i 
aktiviteter som arrangeres på mottaket og i 
lokalsamfunnet. 

PP 17 ARBEIDSTILLATELSE 

Du har ikke krav på en slik tillatelse, men UDI kan 
velge å gi deg en tillatelse hvis du:

• har vært til asylintervju

• har levert pass eller nasjonalt identitetskort
som er godkjent av UDI

• ikke er omfattet av Dublin-prosedyren

• er over 18 år

Du kan få en arbeidstillatelse hvis du er over 15 år 
og foreldrene dine eller hjelpevergen din gir deg 
lov.

PP 18 ADVOKAT 

Alle asylsøkere får oppnevnt en advokat som kan 
hjelpe dem med klagesaken når de har fått sitt 
første negative vedtak. Alle får da tilbud om hjelp i 
inntil 5 timer. Dette gjelder ikke for de som har en 
Dublin- eller en 48 timers sak. 

For EMA: De aller fleste EMA får 3 timers 
advokathjelp før første vedtak. Advokaten bruker 
timene på å lese saksdokumenter, møte sin klient, 
og klage på en eventuell aldersundersøkelse som 
EMA mener er feil.

PP 19 ULIKE POSITIVE VEDTAK FRA UDI 

1)  Dersom UDI godkjenner ditt behov for
beskyttelse på grunn av forfølgelse og fare for
liv har du fått beskyttelse i Norge.

2)  Dersom UDI finner at du oppfyller kravene til
å få opphold på grunn av sterke menneskelige
hensyn eller særlig tilknytning til riket, er det ofte
fordi du eller noen i familien har dårlig helse, av
hensynet til barna og fordi det er veldig
vanskelige forhold på ditt hjemsted.

PP 20 AVSLAG 

1. Klagerett

Hvis UDI avslår søknaden din og gir deg et 
negativt svar, har du rett til å klage på vedtaket. 
Det er UDI som behandler klagen din i første 
omgang. UDI vurderer da saken din på nytt. Hvis 
UDI ikke endrer vedtaket, blir klagen sendt til 
Utlendingsnemnda (UNE) for behandling. 

2. Hjelp fra advokat

Hvis du ønsker å klage på vedtaket, sørger UDI 
for at du får en advokat som kan hjelpe deg med 
dette. Advokaten skal være en kontaktperson 
mellom deg og myndighetene (UDI). Advokaten 
skal for eksempel passe på at tidsfristene 
overholdes og at klagesaken din blir behandlet på 
riktig måte. Det er norske myndigheter som betaler 
for advokathjelpen du har krav på.

PP 21 UTSATT IVERKSETTELSE

UDI mottar klagen, og vil da bestemme om du kan 
bli i landet mens klagen blir behandlet. Dersom 
UDI bestemmer at du kan bli i landet, vil du 
motta en beslutning (et brev) som heter “utsatt 
iverksettelse” og du kan da bli i Norge mens klagen 
behandles. Deretter blir klagen din sendt over til 
Utlendingsnemnda. 

PP 22 ENDELIG AVSLAG 

Det er UNE som har siste ord. De kan enten si at 
UDI har vært for strenge, som du har hørt tidligere, 
eller de kan være enige med UDI. Dersom de er 
enige med UDI, kalles det et “endelig avslag” på 
din søknad. Du vil få en dato for når du må dra 
fra Norge. Dette kalles en “utreisefrist”. Du må da 
reise ut av Norge og returnere til ditt hjemland, 
eller til et trygt tredje land. Norge ønsker at de som 
får et avslag reiser hjem frivillig og på egen hånd. 
Men det hender at noen ikke ønsker dette og da 
kan det hende at politiet må hjelpe til med å sende 
folk hjem, dette kalles for “tvangsreturnering”.

De som må reise hjem kan be om hjelp fra en 
organisasjon som heter International Organization 
for Migration (IOM). 
EMA som ikke har kjente omsorgspersoner i 
hjemlandet kan ikke returneres med tvang før 
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fylte 18 år. Omsorgspersoner kan være foreldre, 
søsken eller annen slekt. 

Det kan også i noen tilfeller bli aktuelt å returnere 
til et barnehjem, eller en annen form for 
omsorgsintitusjon.

PP 23 ETTER ENDELIG AVSLAG
 
Dette er dine valgmuligheter etter endelig avslag:
 
1.  Frivillig retur = verdig retur. Du får støtte fra  
 IOM (International Organization for Migration),  
 har ingen gjeld til Norge. Skulle du etter en  
 tid ønske å komme tilbake til Norge er det  
 mulig. Hva man må gjøre for å komme tilbake  
 avhenger av saken du har hatt tidligere, noe vi  
 vil komme nærmere tilbake til. 

2. Tvungen retur = uverdig. Politiet følger deg  
 til ditt hjemland, du kan ikke komme tilbake  
 til Norge og du har gjeld til den Norske stat.  
 Dersom du ved en senere anledning ønsker  
 å komme tilbake til Norge og ikke har betalt  
 gjelden din kan du bli bortvist. Kan du betale  
 gjelden har du mulighet til å få bli.
  

3.  Nytt land i Europa. Du er allerede registrert  
 i Eurodac og må leve i skjul for myndighetene  
 i landet du kommer til. Blir du tatt, blir du sendt  
 tilbake til Norge. Lett bytte for kriminalitet og  
 utnyttelse. 
4.  Bo ulovlig i Norge – ingen rettigheter. Du får  
 ikke penger eller medisinsk hjelp, må leve i skjul  
 og i frykt for å bli tatt av politiet, og får ikke gå  
 på skole. 

PP 24 ASYLPROSESSEN
 
1. Du kommer til Norge, og registreres som   
 asylsøker hos politiet. 

2. Du overføres til ankomsttransitt. 

3. Du intervjues av UDI, går gjennom helse   
 undersøkelse og evt. aldersundersøkelse.

4.  Antatt grunnløse asylsøknader avslås i 
 løpet av 48 timer.

5. Du flyttes til et annet transitt mottak eller 
 et ordinært mottak. 

6.  Asylsøknaden behandles, og behandlingstiden  
 kan variere. Tiden det tar å behandle første  
 vedtak kan ta fra seks måneder til ett år.
 
7. Søknader fra barn som kommer alene går  
 raskest.

8.  Du får svar på asylsøknaden din. Får du   
 opphold, vil arbeidet med å finne en   
 bostedskommune begynne (A). Får du avslag,  
 kan du klage eller reise hjem (B). Du må   
 klage innen 3 uker, og advokaten din vil   
 hjelpe deg med dette. Hvis ikke UDI omgjør  
 vedtaket vil saken gå videre til UNE. Hvis  
 UNE  avslår klagen, er vedtaket endelig, og  
 du må reise hjem. Du kan gå til en sivil domstol,  
 men du må betale dette selv. Er du enslig  
 mindreårig har vi en lov som sier at du kan få  
 en begrenset opphold tillatelse frem til du er  
 18 år på grunn av manglende omsorgspersoner  
 i hjemlandet.
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Familien Refug bor i landet Baluba og 
hovedstaden heter Koas. Faren som heter Sir ble 
gift med Miss og de fikk to barn som nå er 14 og 
16 år. Jenta heter Sjarm, og hun er 14. Gutten 
heter Win, og han er altså 16. Faren, Sir kjører 
lastebil, og Win har sluttet skolen, og han er 
hjelpemann på pappas bil. Det var nødvendig for 
at de skulle få nok penger. 

Sjarm har sluttet skolen for flere år siden fordi det 
ikke var mer skole for jenter i landet Baluba. Hun 
og moren arbeider på en systue, men de tjener 
veldig lite enda de arbeider lange dager. De bor i 
et dårlig hus og veldig mye av pengene de tjener 
må de spare til vinteren som er veldig kald i landet. 
Og fordi huset er dårlig må de bruke mye strøm og 
kjøpe veldig dyr olje til alle de ekstra ovnene de 
må skaffe seg. 

PP1 

Pappa Sir sa en dag de sitter rundt bordet og 
snakker om situasjonen i landet: ”Vi lever et 
elendig liv. I fjor var det fire mennesker som frøs 
i hjel her i blokka vår.” Moren Miss ble lei seg og 
dårlig, og hun måtte går og setter seg i stuen. 
Sjarm fulgte etter henne inn på soverommet for å 
trøste henne. Da sa moren: ”Jeg tror vi må flykte 
fra dette landet. Pappa lever et farlig liv også. Han 
er med i et hemmelig parti hvor de snakker om at 
landet vårt må få nye lover og ny president. Noen 
av vennene hans har kommet i fengsel. Dette må 
du aldri snakke om!” 

PP2 

Ute på kjøkkenet sitter pappa og Win igjen. De 
spiser uten å si noe, men så sier Win: ”Hvorfor 
flykter vi ikke fra dette Baluba landet? Det gjorde 
jo de som bor på den andre siden av gaten her.” 
Pappa forteller at han og mamma har snakket med 
onkel Yus som arbeider i politiet, og han kan hjelpe 
de til nabolandet Krazy. Da blir Win helt forskrekket 
og utbryter: ”Men der er det jo enda verre enn her!” 
Pappa forklarer at de skal ikke bo der, men de 
kommer aldri til å få anledning til å fly ut av Baluba, 
derfor må de komme seg til nabolandet og fly 
derfra. 

PP3

”Men hvor skal vi reise, da?” Sier Win. Pappa har 
hørt om, og lest om og så kjenner han noen fra 
Baluba som han har fått hemmelige brev fra, og 
de bor i det nye landet pappa vil at de skal flykte 
til. Landet heter Harmonica. Det er et veldig bra 
land. Det er trygt i landet. Det er et rikt land, og de 
trenger folk som kan arbeide, for eksempel trenger 
de veldig gode sjåfører til buss og lastebil.

HISTORIEN OM FAMILIEN REFUG SOM FLYKTET FRA LANDET BALUBA TIL LANDET 
HARMONICA. I fortellingsform har vi laget en historie om asylprossesen fra start til mål.
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PP4 

Pappa sier at de skal dra til det landet, men så 
sier han: ”Vi har et problem. Og det er at ingen 
fra vårt land kommer inn i det landet uten visum. 
Visum er det samme som å få et stempel i passet 
om at myndighetene i Harmonica har sagt ja til at 
vi reiser inn i landet. Det får vi aldri, fordi de ikke 
vil slippe inn i landet de som kommer fra fattige 
land, eller de som de tror vil bli flyktninger. Det 
med visum har de funnet på for å stoppe dem, så 
de ikke kommer inn.” Da tenker Win at det ikke 
blir noe av det likevel, men så begynner pappa å 
snakke igjen.

”Men vi har fått fikset noen falske pass så vi 
kommer med på flyet til Harmonica, og før vi 
kommer fram dit, kaster vi alle reisedokumentene 
våre. Når vi har landet må vi til politiet fordi vi ikke 
har visum, og da kan vi si at vi søker om asyl i 
Harmonica. Det å søke asyl er det samme som å 
be om oppholdstillatelse i landet. Da må vi si at 
vi er flyktninger fordi det er farlig for oss å leve i 
Baluba.”

PP5 

Win ser forskrekket på pappa. Han tenker at det 
faren forteller betyr at de kommer til å gjøre noe 

ulovlig. Han vet jo allerede at det med å kjøpe 
falske pass ikke er lovlig. Han tør ikke spørre 
pappa direkte, men han kjenner at han er blitt 
urolig. Han har vært redd for at pappa skulle bli 
tatt av politiet og satt i fengsel sånn som fedrene 
til kameratene hans. En av de som ble satt i 
fengsel var faren til bestevennen til Win, og han 
har snakket om at han tror de har drept faren hans 
i fengselet. Da tenker Win at det er bedre at vi gjør 
noe ulovlig for å komme bort enn at pappa blir 
drept.

PP6

Inne i stuen har mamma Miss fortsatt å fortelle 
datteren Sjarm noe om at de skal flykte fra Baluba 
fordi det er farlig å bo der, og fordi det aldri vil bli 
noen god framtid for barna. Hun må ikke snakke 
med noen om det, men om ikke så lenge skal de 
bli kjørt natt og dag til landet Krazy, og derfra ta fly 
til et land som heter Harmonica. Miss forteller ikke 
datteren sin alt det faren fortalte til Win. Det med 
de falske passene, og at de skal kaste dem før de 
lander i Harmonica.

PP7

Fjorten dager etterpå sitter de faktisk på flyet 
til det nye landet. Det hadde nesten gått galt et 
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par ganger underveis, men pappa hadde vist et 
falskt brev fra politiet i Baluba. Det hadde onkel 
Yus laget, og da hadde de kommet gjennom den 
farlige kontrollen. De hadde fått problemer i landet 
Krazy også, men da hadde pappa bare betalt dem 
penger. Familien Refug, Sir, Miss, Sjarm og Win, 
er på vei til det nye landet. Pappa har bestemt at 
de skal snakke lite sammen på flyet. De skal bli 
så lite lagt merke til som mulig. Flyet skal lande i 
en by som heter Frankfurt, der skal de vente noen 
timer i noe som heter transit til flyet til Harmonica 
er klart for avgang. Pappa sier at han er ikke trygg 
før de lander i Solo, det er navnet på hovedstaden 
i Harmonica. På den siste turen fra Frankfurt til 
Solo, ser Win som sitter med pappa at han driver 
og ødelegger passene og river i stykker papirer 
som han skal dra ned på toalettet på flyet. Han sier 
ikke noe, og han har ikke tenkt å si noe til søsteren 
sin heller om det ulovlige de har gjort for å komme 
inn i det nye landet.

PP8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da de går fra flyet i Solo, går de til kontrollen og 
sier de er flyktninger, og det er politiet som nå tar 
seg av familien Refug. De virker snille og greie, 
og de snakker engelsk med pappa. Win og Sjarm 
står nå sammen bak de voksne, og de hører de 
sier noe om transit. Sjarm blir redd og ser på ham 
og sier at hun er redd de blir sendt tilbake. ”Det 
kan de ikke, fordi vi har ikke pass lengre, men hysj 
dette må vi ikke snakke om!”

Bagasjen deres blir nøye kontrollert i tollen, og 
så sier politiet at de skal bli kjørt til et mottak, det 
heter transittmottak fordi de skal bare være der 
en kort tid mens det blir ordnet med papirene de 
trenger. Etterpå kommer de til å få tilbud om å bo 
i vanlig flyktningmottak mens de arbeider med 
søknaden om opphold og mens de venter på svar.

I transittmottaket bor alle i familien Refug på ett 
rom med køyesenger, og maten serveres i en stor 
sal. Allerede første dagen treffer de noen som har 
flyktet fra Baluba, og derfor snakker samme språk. 
En av mennene går tur med pappa, og både Win 
og Sjarm vet at de skal snakke om noe de ikke vil 
at andre skal høre. 

PP 9

En dag går Win og Sjarm for seg selv også og da 
spør hun plutselig: ”Jeg vil at du skal fortelle meg 
alt jeg ikke vet om hvordan vi ble flyktninger til 
dette landet, og om alt det ulovlige. Win forteller 
henne alt om passene og om pengene de har 
betalt for å bli smuglet ut, og hun begynner å gråte. 
”Vi er blitt forbrytere!” sier hun. ”Vi er kriminelle! 
Jeg vil heller fryse i Baluba!”  Da sier Win: ”Pappa 
sa at det ikke er galt å redde livet så lenge en ikke 
skader andre. Det mener jeg og. Pappa sa at de 
fredlige landene som skulle ta i mot mennesker i 
nød, har gjort oss til lovbrytere når de hindrer oss i 
å komme inn i landet for å søke asyl.” ”Jeg vet ikke 
hva asyl er, er det ingen som forklarer oss noe, vi 
er jo nesten voksne,” sier Sjarm.

Dagene går, alle fire blir undersøkt grundig av 
doktor og helsesøster, og det viser seg at de er 
helt friske. De må også svare på mange spørsmål 
om hvor de kom fra, om situasjonen der, hvor farlig 
det var. De forteller alt, mest spør de pappa, men 
mamma og Sjarm og Win blir også spurt. Pappa 
har sagt at de ikke må si noe om passene og det 
de har kastet. En dag får de vite at de kan få bo 
i et mottak som i en by i Harmonica som heter 
Heven. Den ligger langt borte fra Solo, og de reiser 
nesten hele dagen med tog.
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PP 10

Win og Sjarm har begynt å lære seg mange nye 
ord på harmonisk. De kan si takk, god dag, hvor 
mye koster det, har du klokke – nei hvor mye er 
klokken, når går bussen, vi skal på skolen, og 
mange flere. De skal gå på skole i Heven, og 
det gleder de seg til, veldig, selv om de ikke kan 
språket ennå.
Den første kvelden i Heven Mottak får de mat laget 
av noen fra deres eget land. De har vært i mottaket 
lenge, og mamma og pappa snakker mye med 
dem. Win og Sjarm sitter og hører, men de forstår 
ikke så mye selv om det er på deres eget språk. 

PP 11 

Når de er kommet for seg selv og sitter rundt 
bordet og drikker te og kaffe, ser Sjarm at mamma 
og pappa ser veldig trøtte ut. De har nesten sunket 
sammen på en måte, de ser ganske gamle ut, 
enda de ikke er det. Hun synes synd på dem fordi 
de har så mange problemer, og hun begynner å 
gråte. 

PP 12 

Win som også nesten er på gråten setter seg 
nærmere henne og klapper henne på skulderen. 
Da tørker Sjarm tårene og sier: ”Nå vil jeg vite 
hva asyl er for noe, hvorfor det er så vanskelig 
å få asyl, hvorfor vi må snakke med politiet hele 
tiden, og alle de andre som skal vite alt!” Pappa 
ser nesten sint ut, men mamma bryter inn og sier: 
”Ja, det skal du få vite i dagene som kommer, 
men akkurat nå er vi alle for slitne og trøtte. Vi kan 
begynne å snakke om det i morgen, og så sa de vi 
møtte at det er et eget kurs for ungdommer her, for 
alle mellom 12 og 18, og da skal dere får forklaring 
på alt dere spør om som gjelder asyl i landet 
Harmonica. Men i morgen skal vi fortelle dere det 
vi vet.”

PP 13

Neste dag har de det mye bedre og de har bestemt 
at de skal ha snakketid hver gang de trenger det. 
De har valgt å kalle det husmøte. Akkurat nå sitter 
alle rundt bordet, spiser kjeks og drikker juice og 
snakker om asyl. Pappa begynner.

”Dere vet jo at det er derfor vi er her. vi orket ikke 
lengre å bo og leve så dårlig som det var hjemme 
i Baluba. Nå har de snakket med oss i UDI. Det er 
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de som bestemmer om vi skal få opphold i Norge. 
Vi fikk hjelp av advokaten og nå har vi fortalt hvor 
farlig det var for meg å fortsette å leve i Baluba, 
og at kameratene mine er blitt arrestert og at vi er 
redd for at noen er blitt drept. Advokaten sier at 
han tror vi kan få opphold. Det er det som heter 
asylsøknad. Nå går vi inn i det som er ventetiden. 
Vi får prøve å gjøre det beste ut av den.”

PP 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da spør Sjarm: ”Hvor lenge må vi vente da? Det 
var jo noen som hadde vært her i flere år. Må vi 
også vente i flere år, da tror jeg at jeg blir gal. Hvis 
jeg skal ha hjertebank hver dag posten kommer!”

Mamma sier: ”De sa i norske nyheter at det tok 
over et halvt år å vente på svar. Så det er viktig 
at dere tenker at det er bra å gå på skolen, og at 
vi lærer oss så mye norsk som mulig, for vi har jo 
godt håp.”
Dagene går for familien Refuge, ungdommene går 
på skolen, deltar i fritidsaktiviteter, får de første 
norske venner, og de blir invitert på turer med dem. 

Det kan gå dager og uker uten at de snakker noe 
særlig om opphold. Mamma og pappa virker slitne 
innimellom, men de går også på kurs og de gjør 
mye i mottaket for at det skal bli bedre for alle som 
bor der.

PP 15

En dag ringer advokaten og sier at han har fått 
brev fra UDI og der står det at de får avslag. De 
får ikke opphold i landet Harmonica fordi det ikke 
er godt nok bevist at pappa er forfulgt og i fare i 
hjemlandet Baluba. Men advokaten tror det er håp 
dersom de kan bringe ny informasjon om vennene 
til pappa som er tatt av politiet. Hvis de kan bevise 
at det er alvorlig for dem, sier UDI at det kan bli 
vurdert på nytt. Det vil si at det bare er et halvt nei 
de har fått. Pappa melder fra til advokaten at de 
vil prøve å skaffe bevis ved hjelp av onkel Yus. 
Han er mammas bror og arbeider i politiet. Han 
er i trafikkpolitiet så han har ingenting med slike 
saker å gjøre, men han skal prøve hos kamerater 
i politiet. Han må være veldig forsiktig for det kan 
være livsfarlig for ham å få tak i opplysninger om 
personer som er fengslet for ulovlig, politisk arbeid.

PP 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det blir mange og lange uker med ventetid 
i mottaket, men en dag kan de sende ny, 
skremmende informasjon til UDI. Bare én av 
pappas kamerater er i live og han har flyktet nord i 
sitt eget land og lever i skjul der. 
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PP 17 

Det blir en gledens dag for familien Refuge når 
det siste brevet fra UDI kommer om at de har fått 
opphold. Når de sitter rundt bordet i mottaket i den 
norske byen Heven, er de unge likevel litt triste 
fordi bestevennene deres gjennom hele tiden i 
mottaket har fått endelig avslag. De fikk først to 
avslag fra UDI. Da klaget de til UNE. Advokaten 
hjalp dem med nytt brev og fikk fram nye 
opplysninger om at moren i familien var veldig syk. 
De ventet lenge på svaret fra UNE fordi det var 
så mange som skulle ha behandlet klagene sine. 
Og nå, to dager før familien Refuge fikk opphold, 
fikk vennene melding om at de måtte reise ut av 
Norge. De hadde grått mye sammen med Sjarm 
og Win. Win sier at det vanskeligste blir å fortelle 
vennene om at de har fått opphold.

PP 18 

Når de sitter rundt bordet, som de har gjort så 
mange ganger, sier moren: ”Ja, nå vet dere hva 
asylprosessen er. Først må vi til politiet og bli 
flyktning. Så sier far: ”Så må UDI intervjue oss om 
situasjonen i hjemlandet.” Da sier Win: ”Så fikk vi 
avslag, og så fikk vi nye bevis, og så fikk vi bli.” 

Da spør Sjarm: ”Dersom vi hadde fått et avslag til 
fra UDI, hadde dere klaget til UNE da?” Da sier 
mor: ”Det hadde vi nok, de fleste gjør det, vi kunne 
ikke gitt opp før vi hadde prøvd siste mulighet, selv 
om sjansene for å få ja hadde vært små.” 

PP 19 
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Modul 2 - Asylprosessen
Fra ankomst til opphold eller avslag

Barnekonvensjonen artikkel 12
Å si sine meninger og bli hørt

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører 
det og barnets meninger skal tillegges vekt.

Hva bestemmer?

Flyktningkonvensjonen
‐ Vedtatt av FN i 1951
‐ Definerer flyktningbegrepet
‐ Fokus på menneskerettigheter

Utlendingsloven
‐ Bestemmer utlendingers opphold
og adgang til Norge

Hvem bestemmer?

Hva skjer hvor?

• Politiet

• UDI

• Transittmottak

Ulike mottak

• Ordinært Mottak

• Kvalifisering

PowerPoint 0 PowerPoint 1

PowerPoint 2 PowerPoint 3

PowerPoint 4 PowerPoint 5
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Asylmottak

• Frivillig botilbud

• Rettigheter og plikter

• Mottaksansattes rolle

Hvem er asylsøker & Hvem er flyktning

Hvem får beskyttelse? Dublin II – forordningen

Schengen Eurodac

PowerPoint 6 PowerPoint 7

PowerPoint 8 PowerPoint 9

PowerPoint 10 PowerPoint 11
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OPPSPORING
Hjelpeverge

Aldersundersøkelse

1. Tannundersøkelse

2. Håndrot undersøkelse

3. Medisinsk uttalelse

Ventetid

Arbeidstillatelse Advokat

PowerPoint 12 PowerPoint 13

PowerPoint 14 PowerPoint 15

PowerPoint 16 PowerPoint 17
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Ulike positive vedtak fra UDI

1. Beskyttelse (Asyl)

1. Opphold på grunn av særlige menneskelige hensyn eller 
særlig tilknytning til riket

Avslag / Negativt vedtak

1. Klagerett

2. Hjelp fra advokat

Utsatt  iverksettelse Endelig avslag
Hva skjer nå?

FRIVILLIG RETUR

TVUNGEN RETUR NYTT LAND

BO ULOVLIG I NORGE 

Asylprosessen

PowerPoint 18 PowerPoint 19

PowerPoint 20 PowerPoint 21

PowerPoint 22 PowerPoint 23
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Modul 2 - Tilleggsstoff

PowerPoint 0 PowerPoint 1

PowerPoint 2 PowerPoint 3

PowerPoint 4 PowerPoint 5

HISTORIEN OM FAMILIEN REFUG
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PowerPoint 6 PowerPoint 7

PowerPoint 8 PowerPoint 9

PowerPoint 10 PowerPoint 11
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PowerPoint 12 PowerPoint 13

PowerPoint 14 PowerPoint 15

PowerPoint 16 PowerPoint 17
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PowerPoint 18 PowerPoint 19


