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Dokument 8:102 S (2021-2022) Representantforslag om å hente hjem 
norske barn og kvinner fra interneringsleirer i Syria, overført fra Justis- og 
beredskapsdepartementet: Svar på anmodning om uttalelse 

Jeg viser til representantforslag om å hente hjem norske kvinner og deres barn fra 
interneringsleirer i Syria. Justiskomiteen ba 01.03. om en uttalelse fra Justis- og 
beredskapsdepartementet i forbindelse med behandlingen av forslaget, med frist for 
tilbakemelding 14.03. Komiteens anmodning ble 15.03 overført til 
Utenriksdepartementet. 

Jeg deler forslagsstillernes bekymring for barn av norske borgere i Syria. Disse barna 
lever under særdeles vanskelige forhold og er satt i en alvorlig situasjon av sine foreldre. 

Det foreligger ikke en folkerettslig plikt til å aktivt repatriere kvinner og barn fra Syria. 
At staten har jurisdiksjon er en nødvendig forutsetning for at barnekonvensjonen skal 
komme til anvendelse, og for at staten har et ansvar etter den. Barn av norske borgere i 
leire i Syria befinner seg ikke innenfor norsk jurisdiksjon. Denne situasjonen må derfor 
løses på annet grunnlag enn statenes folkerettslige forpliktelser. 

Alle norske statsborgere i utlandet kan be om konsulær bistand fra utenrikstjenesten. 
Konsulær bistand gis på individuelt grunnlag og etter individuelle vurderinger i hver 
enkelt sak. Det er frivillig både å be om, og å ta imot eventuelle tilbud om konsulær 
bistand. Foreldre med foreldreansvar har rett og plikt til å ta avgjørelser for egne barn. 

I likhet med forslagsstillerne, ser jeg at det er en rekke hensyn som taler for å hente 
hjem barna. Jeg deler forståelsen av at den humanitære og sikkerhetsmessige 
situasjonen i leirene er svært alvorlig, at barn som vokser opp der er utsatt for 
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radikalisering, og at videre opphold i leirene er skadelig. Uten samtykke fra den eller de 
som har foreldreansvar, kan utenrikstjenesten ikke bistå med å reise til Norge. 
 
Det medfører ikke riktighet at alle barnas mødre har bedt norske myndigheter om 
bistand. Den ene kvinnen som har bedt om konsulær bistand til å reise til Norge, har 
advokat i Norge. Opplysninger som utenrikstjenesten blir kjent med i konsulære saker 
er underlagt lovpålagt taushetsplikt. En annen kvinne har på et tidspunkt, via en 
tredjepart uttrykt at hun hadde til hensikt å be om konsulær bistand.  
 
Jeg mener det vil være uheldig dersom Stortinget skulle fatte vedtak om hvordan en eller 
flere eventuelle konsulære enkeltsaker skal håndteres. Dersom det skulle bli aktuelt å 
bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i Syria med å reise til Norge, vil vi av 
hensyn til sikkerheten til de involverte, ikke kommentere dette offentlig.  
 
Når det gjelder vurderinger knyttet til forebygging av radikalisering og 
straffeforfølgning i Norge, hører dette inn under Justis- og beredskapsministerens 
konstitusjonelle ansvar. 
 
 
Med hilsen 
 

 
Anniken Huitfeldt  
 
 
  
 
                   
 
  
 
                  
 


