
  

 

 

 

 

 

       

 

 Trondheim, 12.05.2017 

 

REGJERINGEN 

VED STATSMINISTER ERNA SOLBERG 

PB 8001 DEP 

0030 OSLO 

 

ÅPENT BREV 

 

ANMODNING OM, SOM SIGNAL OG SOM FØRSTE LEDD I EN REVIDERT 

ASYLPOLITIKK, UMIDDELBART Å GI UDI, UNE OG PU INSTRUKS OM Å 

STOPPE ALL TVANGSUTSENDELSE AV AVVISTE ASYLSØKERE TIL 

AFGHANISTAN 

 

Fenomen – Unge asylsøkere som forsvinner fra mottak 

Afghanske ungdommer som gjenfinnes som uteliggere i Paris. Signalene de sender, 

bør også tas på alvor. De vet hva de flykter fra. De flykter fra noe som er verre. Frykten deres 

er gjerne genuin. Den kjenner best til frykten som har båret den på. 

 

Tvungne forsvinninger 

De siste årene har Politiets Utlendingsenhet årlig transportert ut mer enn 7000 avviste 

asylsøkere med tvang. Dermed er de borte. Vi får ingen ting vite hva som videre skjer med 

disse menneskene; hvor mange som klarer å etablere seg på verdig vis, og hvor mange som 

ikke klarer det, hvor mange som flykter videre, hvor mange som fanges opp av mafia, 

trafficking, milits eller hellig krig og hvor mange som frister tilværelse i leir, slum eller 

fangenskap. De forsvinner. Det er grunn til å tro at et betydelig antall av uttransporteringene 

er brudd på det som kalles non-refoulment. Non-refoulment vil si et absolutt forbud mot å 

sende noen til et sted eller en situasjon hvor de risikerer forfølgelse. Forfølgelse vil si alvorlig 

mangel på og krenkelser av menneskeverd og menneskerettigheter. Praksisen er i konflikt 
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med FNs konvensjon mot tvungne forsvinninger. Jf. Verdenserklæringens artikkel 9: «Ingen 

må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.»    

 

Mulighetene for verdig repatriering i Afghanistan er små. 

Det man først og fremst trenger ufaglærte unge menn til, er å bære våpen. På den ene 

siden krigsherrer, militære og politi. På den andre siden Taliban og andre milits- og jihad-

grupper. Taliban betaler bedre enn myndighetene.  

Det man først og fremst trenger ufaglærte unge kvinner til, er bruk og misbruk. En 

kvinne som er utstøtt eller har flyktet fra familie og lokalsamfunn har ikke en snøballs sjanse 

til å etablere et verdig liv. 

Den største sivile næringen er jordbruk. Den delen av jordbruket som gir størst 

avkastning, er dyrkning av opium. En vesentlig del av afghansk økonomi er basert på opium. 

Opium er en av grunnene til at Taliban betaler mer.  

En håndverkstradisjon som gir inntekter av betydning, er produksjon av håndvevde 

tepper. Det som er et problem, er at denne teppeproduksjonen er en av de virksomhetene i 

Afghanistan som i vesentlig grad er basert på barnearbeid.  

Det er i transportsektoren vi finner de største prosjektene for utvikling av den sivile 

økonomien, Afghanistan i posisjon som transittland. I 2019 ventes ferdig en olje- og 

gassledning som går fra Turkmenistan til Afghanistan, Pakistan og India.  

En gang var også Afghanistan rikt og mektig, materielt og kulturelt, fordi Afghanistan 

lå der det lå, som knutepunkt i det sentralasiatiske veinettverket, det som kaltes Silkeveien, 

med forbindelser til både India og Kina, Persia og Europa. Ideen og strategien er å bygge Den 

Nye Silkeveien, å utvikle rollen som nye knutepunkt, som grunnlag for ny rikdom, materielt 

og kulturelt. Men denne utviklingen går ikke fort.  

Likevel, det finnes en transportsektor som allerede i dag gir høy avkasting, den som 

kalles trafficking; trafficking av narkotika, mennesker og våpen. 

 

Afghanske fremmedkrigere  

Vi har ikke statistikker å slå i bordet. Hvor mange som etablerer seg i legal 

virksomhet, og hvor mange som havner i uverdig virksomhet, hvor mange som ender som 

narkovrak under broene i Kabul, hvor mange som flykter videre, og hvor mange liv som går 

tapt.  

Foranledningen til dette anskriket er opplysninger vi har fått om innsats av afghanske 

fremmedkrigere i Syria. Det er informasjon fra asylsøkere som har kommet til Norge etter 

mange år som illegale flyktninger i Iran. Om tilbud fra iranske religiøse myndigheter om å dra 
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til krigen i Syria, for å forsvare moskeen som bærer Zaynabs navn. Betalingen kan være at 

familien får oppholdstillatelse i Iran. Det dreier seg ikke bare om tilfeldige enkeltpersoner. I 

følge Wikipedia er det en avdeling på mer enn 10.000 unge afghanske menn knyttet til slikt 

oppdrag. 

Enslige Afghanske unge menn. Redde. Frustrerte. Som skremmes eller sendes bort fra 

Norge. Hvor stor er risikoen for at noen av dem blir smittet av jihadisme og terrorisme? 

Hvordan hjelpe dem til å bli immune mot slik smitte?  

Trolig er beste medisinen den de har bedt om; trygghet, tilhørighet og skole, å kunne 

legge til rette for en god fremtid. Jf. følgende sitat fra Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i 

åpningsforedrag 01.09.2016 ved konferansen «European Jihadis in the ‘Caliphate’ Era»: 

In our local communities, efforts to prevent radicalisation are vital. Offering job and 

career opportunities to marginalised groups is important. Unequal societies are likely 

to be more polarized and present a more fertile breeding ground for radicalization.  

 

Jihadisme og terrorisme er virksomhet i skremmende vekst.  Medvirkende årsak er veksten i 

antall flyktninger. Det er en ond spiral: Jihadisme og terror sender mennesker på flukt. Det 

betyr at flere blir rekruttert til jihadisme og terror, som igjen betyr flere mennesker på flukt, 

og flere jihad- og terrororganisasjoner.  Vi er vitne til kjedereaksjoner som akselererer og fort 

kan nå kritiske størrelser og komme helt ut av kontroll. 

Det beste vi kan gjøre, er å medvirke til å lette på trykket. En god begynnelse er å ta 

vare på de flyktningene som har kommet til oss, og inspirere andre land til å gjøre tilsvarende. 

En god fortsettelse er å ta til seg mottoet «Refugees Welcome!» og gå sammen med andre 

europeiske land i dugnad for flyktninger i Midtøsten og Nord-Afrika.    

 

Med dette anmodes regjeringen om, som signal og første ledd i en revidert asylpolitikk, 

umiddelbart å gi UDI, UNE og PU instruks om å stoppe all tvangsutsendelse av avviste 

asylsøkere til Afghanistan. 

 

Med hilsen 

For Rådgivningsgruppa i Trondheim 

 

Bekes Berwari    Bernt Hauge 

Styreleder     Daglig leder       


