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Stopp alle tvangsreturer til 
Afghanistan! 
 

 
Norge er det eneste landet i Europa som ikke anvender rimelighetsvilkåret, når mennesker sendes 
tilbake til internflukt. Og ikke nok med det; Norge er blant landene som tvangsreturnerer flest til 
Afghanistan, og vi sender dem til Kabul, der det er svært utrygt å være. 

18. januar 2018 stemte Stortinget ned to forslag: om midlertidig stans i alle tvangsreturer til 
Afghanistan - og å gjeninnføre rimelighetsvilkåret. 

Rimelighetsvilkåret krever at det må være «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt i trygge 
deler av hjemlandet. I tillegg til trygge forhold, så stilles det krav om at personen blant annet må ha 
et sosialt nettverk - og vil kunne klare seg i området vedkommende returneres til. 

I ukene etter Stortingsflertallets avslag, har terrorangrepene i Afghanistan økt ytterligere.  

FN, amerikansk etterretning, ulike lands ambassader og internasjonale humanitære organisasjoner 
slår fast at sikkerhetssituasjonen i landet er blitt dramatisk forverret, og at den er svært farlig og 
uforutsigbar.  

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, er uvanlig klar når han nå krever stans i alle returer 
til Afghanistan. Han peker på at Afghanistan blir stadig mer utrygt for landets egne borgere, for den 
store strømmen av tvangsreturnerte, og for hjelpearbeidere. Terrorhandlinger stenger sykehus, 
ambulanser bombes, og mange hjelpeorganisasjoner trekker seg ut av landet. Den store strømmen 
av tvangsreturnerte er med på å destabilisere landet. En ny undersøkelse som Flyktninghjelpen nylig 
publiserte, viser at 7 av 10 som blir returner, må legge ut på ny flukt. 

Samtidig som situasjonen blir stadig farligere, er det en drastisk nedgang i antallet afghanere som får 
asyl i Norge, og økning i antallet som sendes tilbake til Afghanistan. 

Agder SV oppfordrer partiene som stemte mot disse vedtakene på Stortinget, om å endre standpunkt 
og kreve stans i alle utsendinger. Ingen land må lengre tvangsreturnere mennesker til Afghanistan. 
Dette er ikke tiden for å deportere familier, verken fra Europa eller Afghanistans naboland.  


