ULEDSAGEDE FLYGTNINGEBØRN – FACTSHEET
Definitioner
De danske udlændingemyndigheder opererer med tre kategorier for asylansøgende børn:
1. Et uledsaget flygtningebarn er et barn under 18 år, der er kommet til landet for at søge
om asyl uden sine forældre eller andre voksne ledsagere.
I international sammenhæng bruges forkortelsen ”UASC” – unaccompanied asylymseeking children.
2. Hvis et barn ved indrejse i Danmark er ledsaget af en eller flere voksne, som ikke er
barnets forældre, men er trådt i forældrenes sted ved at påtage sig ansvaret for barnet, er
barnet ikke uledsaget men et ledsaget barn.
3. Medfølgende børn er børn, der har søgt om asyl i Danmark sammen med en eller flere
forældre.
Uledsagede og ledsagede børn har deres egen individuelle asylsag, mens medfølgende børn
tilknyttes forældrenes asylsag.
Tal og statistik
Mellem 2005 og 2015 blev antallet af flygtningebørn på verdensplan registreret hos UNHCR
fordoblet – fra 4 millioner til 9 millioner.
I 2016 var 28 millioner børn tvunget på flugt, hvilket inkluderer 12 millioner flygtningebørn og
asylansøgerbørn samt 16 millioner børn der var internt fordrevne1.
Der er sket en markant stigning i antallet af børn, der søger asyl i DK.
I 2016 udgjorde 41 % af asylansøgere i Danmark børn under 18 år.
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Tallene inkluderer ikke 7 millioner børn tvunget på flugt pga. naturkatastrofer.
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Statistik over uledsagede flygtningebørn – antal og nationalitet.

Præcise tal:
2013 = 354

2014 = 818 2015 = 2144 2016 = 1184 2017 = 462

Særlige regler for uledsagede mindreårige asylansøgere
Som udgangspunkt skal uledsagede flygtningebørn opfylde de samme betingelser som andre
asylansøgere, men da de er en særligt sårbar gruppe, gælder der særlige retningslinjer for
behandling af deres asylansøgning. Deres ansøgninger bliver behandlet hurtigere, og børnene
indkvarteres på asylcentre med andre børn og med ekstra personale.
Dublin-forordningen finder af hensyn til barnets tarv alene anvendelse på uledsagede mindreårige
under særlige betingelser.
Peronlig repræsentant og advokatbistand
Derudover får en uledsaget mindreårig asylansøger udpeget en personlig repræsentant, som skal
varetage barnets interesser og støtte barnet under asylsagens behandling.
Hvis barnets sag indledningsvist afvises, får barnet automatisk gratis advokatbistand.
Udlændingelovens § 9 c
Det fremgår at udlændingelovens § 9 c, stk. 1, at der kan gives opholdstilladelse til en udlænding
under 18 år, hvis ganske særlige grunde herunder barnets tarv taler herfor.
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Hvis en uledsaget mindreårig får afslag på asyl, vil barnets familiemæssige netværk i hjemlandet
blive vurderet af myndighederne. Vurderes det, at barnet vil være i en reel nødsituation ved
tilbagevenden til hjemlandet, kan der gives en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk.
3.
Hvis det vurderes, at den uledsagede mindreårige asylansøger er for umoden til at gennemgå en
asylprocedure, kan der også gives en tidsbegrænset opholdstilladelse efter § 9 c, stk. 3.
Opholdstilladelsen er tidsbegrænset og kun gyldig indtil barnets 18. år eller til at barnet er moden
nok til at gennemgå en asylprocedure.
Når barnet fylder 18 år ophører opholdstilladelsen, og der vil ikke længere være adgang til gratis
advokatbistand. Barnet skal dermed selv aktivt søge retshjælp og undersøge mulighederne for
ansøgning om asyl på andet grundlag.
Familiesammenføring
Uledsagede børn der får opholdstilladelse, har under bestemte forudsætninger mulighed for
efterfølgende familiesammenføring med deres forældre. Hvis forældrene kommer til Danmark,
mens børnenes sag bliver behandlet, betragtes børnene ikke længere som uledsagede, og deres
sag skal behandles sammen med forældrene. Hvis forældrene får asyl, kan alle blive i Danmark.
Hvis de får afslag, sendes alle hjem sammen.
Aldersvurderingen
I sager hvor en mindreårig asylansøger ikke har de tilstrækkelige ID-dokumenter, eller hvor der er
væsentlig tvivl om alderen, foretages der er en aldersvurdering på retsmedicinsk institut.
Denne undersøgelse står alene som bevis.
Undersøgelsen består af tre elementer:
1. En fysisk modenhedsundersøgelse af kroppen, hvor en læge ser på kroppen afklædt og
vurderer kropsbygning og andre udviklingstegn.
2. Røntgenbillede af håndens knogler.
3. Røntgenbillede af tandsættet – en odontologisk bedømmelse af alder ud fra tandmodning.
På denne baggrund laves der en skriftlig udtalelse med en sandsynlighedsvurdering af alderen
med en vis usikkerhedsmargin, som Udlændingestyrelsen så fortolker.
I 2016 har Udlændingestyrelsen truffet 929 afgørelser om alder, heraf blev 76 procent vurderet at
være 18 år eller derover.
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Læs mere om aldersvurderingen og dens usikkerheder her.

Ny rapport fra UNICEF
UNICEF har i start 2018 udgivet ny rapport ”Protected on Paper?”, om asylbørns rettigheder i
Norden med udgangspunkt i Børnekonventionen. Bliv klogere på Børnekonventionen her.
UNICEF undersøger beskyttelsen af asylbørnenes rettigheder igennem blandt andet
asylproceduren og kommer med en række forslag til hvordan de 5 nordiske lande - Danmark,
Finland, Island, Norge og Sverige, som rapporten omhandler, kan blive bedre til at sikre asylbørns
rettigheder på lige fod med andre børn.
Enkelte nedslagspunkter i rapporten ift. Danmark
•

DK har ratificeret Børnekonventionen, men vi har ikke inkorporeret den i dansk lovgivning,
da man fra politisk ikke finder det nødvendigt. I asylsystemet vil Udlændingeloven derfor
ofte få forrang over Børnekonventionen, hvilket betyder at børn i asylsystemet først anses
som flygtninge og dernæst som er i strid med Børnekonventionen.
Vi har heller ikke nogen selvstændig lovgivning om beskyttelse af børn i modsat andre
nordiske lande.

•

Uledsagede flygtningebørn er generelt i DK og også i de andre nordiske lande den gruppe
af asylbørn, som er bedst beskyttet Uledsagede børn får automatisk tildelt en
repræsentant modsat medfølgende børn, der ikke bliver informeret om asylproceduren og
meget sjældent bliver hørt i deres asylsager, da de ikke har deres egen individuelle asylsag.
Udsendelse af medfølgende asylbørn sker derfor ofte uden at barnet er blevet hørt.
Barnets tarv er helt centralt i Børnekonventionen. Der findes ikke en fast betegnelse for
”barnets tarv” i dansk ret/praksis, hvilket kan resultere i, at der i en asylsag ikke tages
højde for barnets bedste.
Læs desuden mere om problematikkerne i dansk praksis her.

•

Ingen nordiske lande herunder Danmark lever op til retningslinjerne fra Børnekomiteen
2017 vedrørende aldersvurdering. Komiteen har udtalt, at stater skal stoppe med at
benytte sig af medicinske undersøgelser som blandt andet knogle- og
tandsætsundersøgelser, for at fastsætte alder, fordi de har en for stor usikkerhedsmargin
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og desuden kan være traumatiserende for barnet.
Rapporten kritiserer Danmark for at aldersvurderingen er det vigtigste bevis og at
sandsynlighedsvurderingen ikke lader tvivlen komme barnet til gode. I praksis vil barnet
automatisk blive registreret som en voksen, hvis barnet ikke indvilliger i at få foretaget
undersøgelsen, hvilket vil have alvorlige konsekvenser, hvis der er tale om et barn.
•

Børnekomiteen har i februar 2018 anmodet EU om at forbyde ”detention”
(tilbageholdelse) af asylbørn. Europarådet har også udtalt at tilbageholdelse af asylbørn
aldrig kan retfærdiggøres og flere domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
understreger ulovligheden også i tilfælde hvor barnet er med sine forældre.
I de nordiske lande er der en udpræget brug af tilbageholdelse af asylbørn. Hvad angår
Danmark er det særligt påfaldende i forbindelse med udrejsecentre, hvor børn kan blive
tilbageholdt i meget lang tid ad gangen med alvorlige konsekvenser for barnets udvikling.

Generelle konklusioner
Rapporten konkluderer generelt, at der trods de nordiske landes gode ry for at beskytte børns
rettigheder, er en længere række kritikpunkter vedrørende beskyttelsen af asylbørns rettigheder,
der ikke behandles som børn på lige fod med andre børn.
Det er en generel tendens at børnene bliver behandlet som flygtninge først og børn dernæst.
Derudover er det en generel tendens at Børnekonventionen rangerer lavere end andre love.
Særlig skarp er kritikken angående tilbageholdelse af børn i asylsystemet.
Læs desuden rapportens generelle anbefalinger til de nordiske lande og landespecifikke
anbefalinger på forskellige afgrænsede områder bagerst i rapporten.
God læselyst ☺
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Liste over benyttede kilder foruden de løbende indsatte links:
Børn i asylsystemet i Danmark – Refugees.dk
Children on the move – Key facts & Figures – UNICEF, Februar 2018
Uledsagede flygtningebørn + 25 spørgsmål og svar – Dansk Flygtningehjælp
Familiesammenføring som barn i Danmark – Nyidanmark.dk
Tal og fakta på udlændingeområdet – Udlændinge og integrationsministeriet
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