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Andrea (14 år) har søkt om asyl i Norge med sin mor og far. De kommer fra Kongolia. Dette er et 
fattig land preget av korrupsjon, vanstyre og en årelang borgerkrig. Krigen er i dag over. Formelt 
styres landet av en samlingsregjering, men den reelle makten ligger hos de største klanene og 
deres militser. Det er mye uro i landet. Kriminaliteten er høy. For å få beskyttelse fra 
myndighetene må man enten kjenne noen i militsen eller betale polititjenestemenn.   

Andrea og hennes foreldre tilhører en etnisk minoritet. Denne minoriteten blir ikke forfulgt på 
generelt grunnlag, men lever i fattigdom og blir utsatt for diskriminering. Hun og familien bor i et 
slumområde. Hun har gått på skole og fått grunnleggende helsetjenester, men skole- og 
helsetilbudet er dårlig, særlig for hennes gruppe. Barn med hennes etnisitet får ikke behandling 
for traumer eller psykiske lidelser.  

Den generelle sikkerhetssituasjonen i landet er vanskelig. Det er ikke lenger krig eller åpen 
konflikt. Men det er stadige trefninger mellom ulike militser. Amnesty melder om at enkelte 
militsene kidnapper unge jenter til å utføre slavearbeid og seksuelle tjenester. Dette rammer 
særlig unge jenter fra hennes etniske gruppe. De har ingen milits til å beskytte seg. For noen år 
siden ble Andrea forsøkt kidnappet utenfor familiens bolig. Heldigvis ble forsøket oppdaget av 
noen naboer, slik at hun klarte å gjemme seg. De har ikke kommet tilbake siden.    

Andrea og hennes foreldre fikk avslag av Utlendingsdirektoratet. Direktoratet påpekte blant annet 
at hennes etniske gruppe ikke blir forfulgt på generelt grunnlag, at generell diskriminering ikke gir 
grunnlag for asyl og at kidnappingsforsøket ligger noen år tilbake. Avslaget ble opprettholdt av 
Utlendingsnemnda like etterpå. Hun og foreldrene har oppholdt seg i Norge i 4 år, for det meste 
ulovlig. De ønsker ikke returnere frivillig. Foreldrene sier at Andrea vil få en tryggere og bedre 
oppvekst i Norge. De kan heller ikke uttransporteres til hjemlandet fordi foreldrene nekter å legge 
frem reisedokumenter som er nødvendig for 

å gjennomføre tvangsretur. Hun har gått på skole, snakker godt norsk og har fått mange venner. 
Hennes sak har fått stor oppmerksomhet i media. Men hun har blitt stresset og deprimert av all 
usikkerheten. Ifølge en psykologerklæring har hun utviklet en depresjon. Foreldrene er fortsatt 
friske.  

Du er ansatt i Justisdepartementet. Justisministeren vil at du skal skrive et internt notat, 
hvor du redegjør for de rettslige problemstillingene i saken og ditt syn på utfallet. Notatet 
skal også gi en generell drøftelse av spørsmålet om barnefamilier bør få opphold på 
humanitært grunnlag på grunn av langvarig ulovlig opphold. Ministeren ønsker 
argumenter for og imot at det bør innvilges opphold til denne gruppen. 

 


