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Barneombudet ønsker dialog med UD om norske barn i leirene i Syria 
 
 
Barneombudet  
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser 
blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge med på at norsk lovgivning 
og praksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vi 
skal av eget tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og 
utredning på alle felter, og foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet.  
 
Barneombudet er bekymret for barns situasjon i leirene etter krigen i Syria 
Barneombudet er bekymret for situasjonen til de barna som befinner seg i leirene etter krigen i Syria. 
FN rapporterer om forferdelige forhold, blant annet fra leiren Al hol, der barn dør av dehydrering og 
diare. Dette er en uholdbar situasjon, og det haster med å få inn humanitær hjelp og finne en løsning 
for de menneskene som befinner seg i leirene.  
 
Grunnet Barneombudets mandat, dreier vår henvendelse seg kun om bistand til de barna som har 
norsk statsborgerskap. Slik vi forstår debatten i media, er det på det rene at det befinner seg et antall 
norske barn i disse leirene, som lever under svært vanskelige livsvilkår og som har et prekært behov 
for hjelp fra norske myndigheter. 
 
Norske myndigheters ansvar for å bistå norske barn i leirene i Syria 
Utenrikstjenesten er pålagt oppgaven om å yte bistand til nordmenn i utlandet. Det følger av 
utenrikstjenesteloven at det er utenrikstjenestens oppgave å gi bistand til norske borgere i utlandet, 
inkludert i forbindelse med strafforfølgning, ulykker, sykdom og dødsfall. Stortingsmelding 12 (2010-
2011) presiserer at det skal gis prioritet til saker hvor det er fare for liv, brudd på menneskerettigheter 
og der mindreårige er involvert. Bistand til norske barn i leirene i Syria bør etter dette være høyt 
prioritert av norsk utenrikstjeneste. 
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Barneombudet ønsker et møte med UDs konsulærtjeneste om vurderingene som er gjort 
Barneombudet mottar mange henvendelser om situasjonen og rettighetene for de norske barna i 
leirene i Syria. Vi er imidlertid ikke kjent med hvilke vurderinger norske myndigheter har gjort i 
saken.  
 
Grunnlovens § 104 og FNs barnekonvensjon pålegger norske myndigheter å vurdere barnets beste i 
alle saker som vedrører barn. I beslutningen skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, og 
dersom andre hensyn vektlegges sterkere, skal dette dokumenteres. Selv om det en knyttet usikkerhet 
til om disse forpliktelsene vil bli lagt til grunn når norske barn befinner seg i utlandet, er 
Barneombudet av den oppfatning at norske myndigheter også i denne saken bør ha vurdert hensynet 
til barnets beste. 
 
Barneombudet forstår at det foreligger ulike hensyn i en sak som dette. Blant annet sikkerheten til 
eventuelt personer som skal bistå, og hvilke muligheter man har til å verifisere barnas identitet. 
 
Barneombudet ønsker en dialog med utenrikstjenesten om hvordan norske myndigheter vurderer 
barns rettigheter i denne saken, og hva som kan gjøres for at barn med norsk statsborgerskap får den 
hjelpen de har krav på. Vi er kjent med at Røde Kors har tilbudt sin bistand, og er interessert i å høre i 
hvilken grad norske myndigheter vil benytte seg av andre samarbeidspartnere for å sikre barna hjelp. 
 
Vi har tidligere blitt informert om at det er gjort vurderinger av hvilken bistand man kan tilby barna 
dersom de kommer til Norge. Vi setter pris på om vi også kan få kort informasjon om dette. 
 
Vi imøteser en snarlig respons på vår henvendelse, og håper et møte kan fastsettes før påske. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Camilla Kayed 
fagsjef 

Elin Saga Kjørholt  
seniorrådgiver 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
 
 


