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I de siste foregående årene har det norske offentlige ordskiftet i større grad blitt 
preget av vanskelige personsaker når det kommer til immigrasjonspolitikk. 
Enkeltsaker hvor barn har blitt tatt med av sine foreldre til Norge, for så å bli 
utsendt i voksen alder fordi deres foreldre løy om opprinnelsesland har skapt 
økende harme mot UD, UDI og den norske statens evne til empati.  
 
Bakgrunnen for sakene er som nevnt at immigranter som blir brakt til Norge av 
sine foreldre som barn, i stor grad kan måtte bære konsekvensene av sine 
foreldres handlinger. Dersom foreldrene lyver om opprinnelsesland for å oppnå 
sterke grunnlag for vern, kan dette medføre utsendelse for barna i voksen alder. 
Det er klart at det er urettferdig overfor barna som vokser opp i Norge, tar 
utdannelse, jobber og betaler skatt, får deres liv opprevet når de ikke lengre har et 
særskilt vern som barn.  
 
Den norske stat er avhengig av tillit hos befolkningen for å fungere. UDI gjør i dag 
en jobb som etter lovverket er korrekt. Derimot har de flere ganger grunnet press 
fra befolkningen som følge av mediesaker måtte snu i utsendelsessaker. Dette 
skaper et uoversiktlig, lite forutberegnelig og uhensiktsmessig system og praksis.  
 
Det er Stortinget som lovgiver som må legge til rette for at UDI kan gjennomføre 
vedtak som også Norges befolkning i større grad kan stille seg bak og forstå. 
Lovverket må derfor endres slik at foreldrenes feilaktige opplysninger overfor 
staten ikke kan gi utslag for barnet i form av utsendelse både mens personen er 
barn eller voksen. Enkelte grep slik som at familiære relasjoner behandles 
sammen, eller kontrolltiltak slik som utvidet behandling av flere saksbehandlere i 
førstegangsbehandling kan styrke rettssikkerheten til barna.  
 
Det er viktig at loven formuleres i en slik form at andre legitime 
utsendelsesgrunnlag som manglende beskyttelsesbehov eller utsendelse som 
følge av kriminelle handlinger fremdeles gjelder overfor alle som kommer til Norge. 
 
Høyres Studenter ønsker derfor: 

• Utrede om UDI bør gis adgang til å gi personer som kom til Norge da de var 
under 15 år opphold hvor særegne forhold tilsier det. I vurderingen av om 
forholdet er særegent skal det blant annet legges vekt på om foreldrene 
kan bebreides for å ha opplyst om feil hjemland, hvor godt integrert 
personen er og tilknytning til hjemlandet. 



• At familiære relasjoner behandles samlet. 


