
 
 
 
 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: 

Christiania torv 5 • www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00  • Org.nr. NO 960 474 341 MVA   

 

 

 

 
 
 
Sendt kun pr. e-post:  
 
Deres ref.:       Vår ref: SAK2021002935      Dato: 17-12-2021 

 

Norske barn i Syria 

Kjære utenriksminister Anniken Huitfeldt, 

Vi skriver advent 2021, og vi er på vei inn i en ny periode med restriksjoner på grunn av covid-19. 

Det er 10 år siden borgerkrigen i Syria startet. Der sitter fortsatt flere norske statsborgere i 

flyktningeleirer. Flere av disse er barn av norske fremmedkrigere. Du kjenner deres situasjon. Den var 

uakseptabel, også før pandemien.  

FNs barnekonvensjon fastslår at alle barn skal ha like rettigheter. Barnerettighetene er del av norsk 

lov. Ansvaret for å ivareta barns rettigheter faller i utgangspunktet på den stat der barnet oppholder 

seg. Der det ikke finnes en stat som kan utøve denne myndigheten må staten der barnet har sitt 

statsborgerskap påse at barnets rettigheter ivaretas. FNs barnekomite har uttalt at statens ansvar for 

å sørge for barnas rettigheter «ikke er begrenset til statens territorium». Komiteen mener staten 

også kan ha jurisdiksjon «utenfor nasjonale grenser». 

Vi kan ikke akseptere at norske barn overlates til en rettsløs tilstand i en flyktningeleir. Vi kan ikke 

akseptere at norske myndigheter begrenser seg til å hente barn hjem ved akutt sykdom eller 

foreldres død. Regjeringen må ivareta norske barns rettigheter gjennom konsulær bistand og sikre at 

de ikke vokser opp i en situasjon der deres mentale og fysiske helse står i fare. 

Legeforeningen og advokatforeningens menneskerettighetsutvalg ber deg, utenriksminister Anniken 

Huitfeldt, til å ta ytterligere initiativ for å ivareta rettighetene til norske barn i Syria. Norske 

myndigheter må sørge for at ventetiden for de siste norske barna fra flyktningeleirene i Syria kortes 

ned.  

 

Vennlig hilsen 

 Marit Halonen Christiansen   Else Leona McClimans  

Legeforeningens menneskerettighetsutvalg  Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg  
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