
             

           
c/o Hilde Krogh 

 Friis gt. 6 

 0187 Oslo 

 

13. 01. 2015 

 

Politiets Utlendingsenhet 

 v/ teamleder Christian Havstad 

 Postboks 8102 Dep, 0032 Oslo 

 

Vedr. kritikkverdige forhold for enslige mindreårige asylsøkere i Politiet Utlendingsenhets (PU) nye 

lokaler i Økernveien 11 – 13. 

I løpet av den korte tiden PU har befunnet seg i sine nye lokaler i Økernveien har det kommet inn en 

rekke bekymringsmeldinger fra Vergeforeningens medlemmer. Representantene opplever at 

forholdene som tilbys de nylig ankomne enslige mindreårige asylsøkerne er kritikkverdige og 

uakseptable. 

Kritikken omfatter følgende: 

 De mindreåriges og familienes venterom er plassert bortest i en krok i bygget. For å komme til 

dette rommet må en gjennom en rekke låste dører. I det hele tatt virker det som om 

kjennetegnet ved de nye lokalene er et særdeles stort antall låste dører.  

 Selve rommet hvor asylsøkerne befinner seg i blir låst fra utsiden. Dette vil med andre ord si 

at mindreårige som kommer til Norge, ofte med en svært vanskelig bakgrunn, blir låst inne 

uten mulighet til å komme seg ut. Likheten med et fengsel er slående. 

 Det er foreløpig ingen ansatte på dette rommet. De mindreårige er overlatt helt til seg selv, 

uten å ha noen de kan spørre om hva som foregår. Dersom de blir redde eller får alvorlige 

problemer, er det absolutt ingen å henvende seg til. 

 Rommet i seg selv er gjennomført trist. Rekker av stoler er festet til gulvet og gir inntrykk av at 

en er i en flyterminal eller i ventehallen på Oslo S. Tre sofaer som tidligere befant seg i 

Christian Krohgs gate står bortest mot veggen. Her skal de mindreårige som må overnatte, 

sove. 

 Den tilgjengelige tørrmaten er - som i Christian Kroghs gate - et lite styrkende utgangspunkt 

for den mindreårige som ofte skal gjennom mange timer med registrering. Bestående 

hovedsakelig av tørt brød, sukkerpålegg og saft, er maten så godt som blottet for proteiner 

og viktige næringsstoffer.  



 Rommet befinner seg i et hjørne av bygget med en rekke av vinduer mot Finnmarksgata og 

Økernveien. Her er det fullt innsyn for folk som går forbi, og ingen steder for de som er 

innenfor å gjemme seg for forbipasserendes blikk. De sitter – og sover - på utstilling. 

Vergeforeningen anser disse forholdene som uholdbare. Det dreier seg om sårbare unge mennesker, 

som er helt alene og ofte ekstremt utslitte når de ankommer politiet. Det å bli låst inne som i et 

fengsel, ofte over natten og uten tilgang til bistand, er med på å forsterke den allerede utsatte 

tilstanden de befinner seg i. Barn som kommer hit alene har krav på å bli tatt i mot og ivaretatt på en 

anstendig måte. De uverdige forholdene de blir tilbudt hos politiet er noe vi aldri ville ha tillatt for 

norske barn. 

Vergeforeningen ble i sin tid invitert til å delta på prosjektet ved PU som la forholdene til rette for å ta 

i mot enslige mindreårige asylsøkere. Tilretteleggingen omfattet så vel trivelige lokaler som trening av 

saksbehandlere i samtaler med barn. Det kan virke som om dette prisverdige prosjektet i løpet av de 

nesten 5 årene som er gått siden den gang, er lagt til side. Vi anmoder PU på det sterkeste om å 

gjenoppta fokus på mottak og behandling av de enslige mindreårige. 

Vi har forståelse for at flytteprosessen fra Christian Krohgs gate til Økernveien har vært vanskelig. 

Dette betyr imidlertid ikke at en skal godta uverdige forhold. Vi forventer og at har troen på at PU vil 

foreta snarlige endringer til akseptable forhold for de mindreårige. Vergeforeningen møter for øvrig 

gjerne PU for å drøfte nødvendige endringer og forslag til forbedringer. 

 

 

Vennlig hilsen 

Hilde Krogh 

Sign.        

Vergeforeningen Følgesvennen       

 

Kopi: 

Barneombudet 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Norsk Folkehjelp 

 

 

 


