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Hvor mange asylmottak finnes det i dag og hva slags; har de tilstrekkelig
kapasitet?
Hvem får tilbud om mottaksplass?
Hvilke rettigheter har beboerne?
Hvordan er standarden på mottakene?
Hvilke grupper blir ansett som sårbare og hvordan blir disse identifisert. Har de
tilgang til tilrettelagte mottak – «sikre soner»?
I hvilken grad brukes internering og i hvilke tilfeller?
Hvordan er forholdene ved internering?

Innledning
Antallet migranter og flyktninger som har ankommet Bulgaria de seneste årene
har variert mye. Fra 2015 til 2020 gikk antallet personer som søkte om beskyttelse
i landet kraftig ned, fra omtrent 20 400 i 2015 til rundt 3500 i 2020. Dette skyldtes
først og fremst at flyktningeruten på Vest-Balkan ble stengt etter avtalen mellom
EU og Tyrkia i mars 2016 (Boček 2018, s. 4). I 2021 var det imidlertid en
markant oppgang i antall asylsøkere, til rundt 11 000 (SAR u.å.).
Etter krigen i Ukraina startet i februar 2022 har også Bulgaria tatt i mot et stort
antall ukrainske flyktninger. Ukrainske borgere med biometrisk pass kan
oppholde seg visumfritt i 90 dager i Bulgaria. I medhold av EUs Temporary
Protection Directive vil personer som flykter fra krigen i Ukraina, automatisk få
midlertidig beskyttelse i ett år med mulighet for forlengelse. Det er etablert et
registreringssystem, og ukrainerne får utstedt et «Registration Card of a foreigner
who has been granted temporary protection». En slik midlertidig beskyttelse
utløser en rekke rettigheter som rett til arbeid, bosted, sosialhjelp, helsehjelp
(nødhelsehjelp, mens sårbare grupper har fulle helserettigheter), gratis utdanning
og barnehage (Bulgaria for Ukraine u.å.-b). Ukrainske myndigheter anmoder

ukrainere i Bulgaria om å søke Temporary Protection Status og ikke
flyktningestatus (Ukrainian Government u.å.).1
I denne responsen belyser vi enkelte forhold knyttet til asylmottak og
interneringsentre som utlendingsmyndighetene har ønsket informasjon om. Den
omhandler ikke konkret forhold knyttet til ukrainerne som får midlertidig
beskyttelse.
Responsen bygger i hovedsak på lov om asyl og flyktninger av 2002 med
endringer av senest 2020 samt informasjon fra ECRE (European Council on
Refugees and Exiles), som driver databasen AIDA (Asylum Information
Database), og som har utgitt rapporten Country Report: Bulgaria 2021, forfattet
av Iliana Savova ved Den bulgarske Helsinkikomiteen (Savova 2022). AIDArapporten er en godt oppdatert kilde på asyl- og mottakssystemet i Bulgaria. Den
siste rapporten er datert februar 2022 og er i hovedsak oppdatert per 31. desember
2021. Helsinkikomiteen har vært svært kritiske til mange av lovendringene som
bulgarske myndigheter har gjennomført på utlendings- og asylfeltet de senere
årene.
Responsen er en oppdatering av en respons fra 2019 om tilsvarende tema. Det
vises for øvrig til Landinfos respons av 14. mars 2022 om asylsystemet i Bulgaria
(Landinfo 2022).

Asylmottak
Asylmottakene («reception centers») drives av State Agency for Refugees (SAR)
(Lov om asyl og flyktninger 2002, art. 47(2); Savova 2022, s. 60).
Antall mottak og kapasitet
Per 31. desember 2021 var det fire åpne asylmottak med følgende kapasitet
(Savova 2022, s. 66):2
• Sofia (i Sofia,) med plass til 2060 personer3
• Banya (i sentral-Bulgaria), med plass til 70
• Pastrogor (i sørøst-Bulgaria), med plass til 320
• Harmanli (i sørøst-Bulgaria), med plass til 2710

1

Per 27. april 2022 hadde bulgarske myndigheter registrert 87 534 ukrainere for midlertidig
beskyttelse i landet (Bulgaria for Ukraine u.å.-a).
2

Iliana Savova, forfatter av AIDAs rapport Country Report: Bulgaria, viser til at informasjon er
fra Ministry of Interior.
3

Asylmottaket i Sofia har også tre avdelinger: Ovcha Kupel med 860 plasser, Vrazhdebna med
370 plasser og Voenna Rampa med 800 plasser (Savova 2022, s. 66).
Respons Bulgaria: Asylmottak og interneringssentre
LANDINFO –28. APRIL 2022 2

Det bodde i underkant av 2500 personer i asylmottak i slutten av 2021. Dette
utgjorde 47 prosent av den totale kapasiteten (Savova 2022, s. 66).4
I tillegg til åpne asylmottak for personer som har søkt asyl, finnes det også
lukkede mottak. Lukket mottak er ikke det samme som interneringssentre (se
nærmere om interneringssentre nedenfor).5 Det er adgang å internere personer i
lukkede mottak for å avklare identitet/nasjonalitet, avklare anførsler som ikke kan
finne sted om søkeren ikke er plassert i et lukket mottak, for å beskytte nasjonale
interesser eller for å avklare hvilket land som skal behandle søknaden (Lov om
asyl og flyktninger 2002, art. 45b (1)).
I alt 31 asylsøkere ble plassert i lukkede asylmottak i 2021. Det ble i disse sakene
vist til at enten vilkåret om verifisering av identitet/nasjonalitet eller vilkåret om
beskyttelse av nasjonal sikkerhet var til stede i disse sakene (Savova 2022, s. 78).
Blokk 3 i interneringssenteret Busmantsi fungerer som et lukket asylmottak, og
var per desember 2021 det eneste lukkede asylmottaket (Savova 2022, s. 75-76).6
Senteret har en kapasitet på 30 plasser, og ved årsslutt 2021 var 11 asylsøkere
plassert der (Savova 2022, s. 76). Gjennomsnittlig botid i lukkede asylmottak var
50 dager i 2021.7 Det er praksis for at asylsøkerne blir boende i lukkede mottak til
endelig svar på asylsøknaden foreligger. Den rettslige standarden for lengden av
oppholdet er satt til «kortest mulig tid» (Savova 2022, s. 81).
Asylsøkere har også rett til å bo privat gjennom egenfinansiering ved at de gir
avkall på retten til støtte i søknadsperioden (Lov om asyl og flyktninger 2002, art.
29 (9)).8
Tilbud om mottaksplass
Personer som fremmer søknad om asyl, har rett til mottaksplass. Dette gjelder
ikke ved behandling av en omgjøringsbegjæring («subsequent applications»)9
(Lov om asyl og flyktninger 2002, art. 29 (1) og (7)).
Dersom det er begrenset kapasitet i mottakene, er det de mest ressurssvake
asylsøkerne som prioriteres (Savova 2022, s. 61). Direktørene ved sentrene har
kompetanse til å beslutte om en asylsøker skal få mottaksplass. Dette gjelder dog
ikke plass i lukkede mottak (Lov om asyl og flyktninger 2002, art. 51 (2)).
Beslutningene skal være skriftlige, men i praksis blir søkerne informert muntlig.
4

Savova viser igjen til at informasjonen er fra Ministry of Interior.

5

Interneringssentre drives av Migrasjonsdirektoratet, mens lukkede asylmottak drives av SAR.

6

Pastrogor kan også tas i bruk som lukket mottak om nødvendig (Savova 2022, s. 83).

7

Tilsvarende tall for 2020 var 48 dager, mens tallene for 2019 og 2018 var henholdsvis 109 dager
og 196 dager (Savova 2022, s. 81).
8

Ifølge opplysninger fra Ministry of Interior bodde 405 asylsøkere per 31. desember 2021 utenfor
mottak (Savova 2022, s. 67).
9

Mer utfyllende informasjon om «subsequent applications» kan finnes i AIDA-rapporten Country
report: Bulgaria 2021 (Savova 2022, s. 51-52).
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Innen syv dager kan beslutningen bringes inn for aktuell regional administrativ
domstol. Juridisk representasjon ytes først når saken er sendt inn til domstolen.
Søkerne kan ha vansker med å bevise tidspunktet for når de ble informert om
avslaget på mottaksplass, noe som kan resultere i at rettsforhandlingene stanses
(Savova 2022, s. 63).
Hvorvidt Dublin-returnerte får plass i asylmottak ved retur til Bulgaria, avhenger
av status på asylsaken. Dersom søkeren har fått endelig avslag vil vedkommende
ikke ha et oppholdsgrunnlag, men bli plassert i et interneringssenter i påvente av
uttransportering. Dersom behandlingen av asylsaken har blitt midlertidig stanset
og kan gjenåpnes, har returnerte fått plass på asylmottak dersom de ønsker det,
men dette er avhengig av om det er kapasitet på sentrene (Savova 2022, s. 62).10
Dersom en asylsøker er forsvunnet, åpner loven for at vedkommende mister
mottaksplassen. SAR anvender denne begrunnelsen overfor Dublin returnerte.
Flertallet blir nektet mottaksplass, dette gjelder dog ikke familier med barn,
enslige mindreårige og andre sårbare søkere som får mottaksplass og mat (Savova
2022, s. 63).11
Det har vært uoffisiell praksis at ulike nasjonaliteter samles på forskjellige
mottak: syrere på ett mottak, og afghanere og pakistanere på andre mottak (Boček
2018, s. 15; Savova 2022, s. 66).
Beboernes rettigheter
Asylsøkernes registreringskort bekrefter søkerens oppgitte identitet, at
vedkommende har rett til å oppholde seg i landet mens søknaden blir behandlet,
og er samtidig en forutsetning for tilgang til ulike rettigheter. Personer som bor i
mottak skal ifølge loven få mat, et månedlig kontantbeløp, helseforsikring og
helsehjelp samt psykologhjelp (Lov om asyl og flyktninger 2002, art. 29).
Tilgang til helsehjelp gis også til asylsøkere som har valgt å bo utenfor
asylmottak. Siden 2015 har asylsøkerne i mottak kun hatt tilgang til mat og
grunnleggende helsetjenester, da ingen av de øvrige rettighetene i praksis gjøres
tilgjengelig av myndighetene (Savova 2022, s. 61-62). Beslutningen om å ikke
utbetale et månedlig kontantbeløp, har blitt brakt inn for retten, men ble avvist
(Savova 2022, s. 63).

10

Savova viser i sin redegjørelse her til Lov om asyl og flyktninger 2002, art. 67a (2) (1) og 67a
(2) (2).
11

Savova viser her til Lov og asyl og flyktninger 2002, art. 29 (8) for sin redegjørelse.
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I praksis vil Dublin-returnerte som har fått gjenåpnet saken sin, erfare en
utsettelse på et par måneder før de får tilgang til helsetjenester igjen (Savova
2022, s. 71).12
Den eneste assistansen som ellers tilbys fra myndighetene, er sanitærpakker.
Kostnader til reseptbelagte medisiner, helseundersøkelser eller andre medisinske
tiltak utover det som dekkes av myndighetene, må asylsøkeren selv betale.
Morsmelkerstatning, bleier og personlige hygieneartikler er heller ikke dekket
(Savova 2022, s. 67).
Dersom behandlingen av søknaden tar mer enn tre måneder, har asylsøkeren rett
til å arbeide (Lov om asyl og flyktninger 2002, art. 29 (3)). I 2021 ble det utstedt
146 arbeidstillatelser til asylsøkere. I praksis var det vanskelig for asylsøkere å
finne arbeid grunnet språkproblemer og høy arbeidsløshet. I underkant av 100
asylsøkere hadde dog arbeidet i 2021 (Savova 2022, s. 69).13
Asylsøkerbarn har rett til gratis utdanning (Lov om asyl og flyktninger 2002, art.
26 (1)). Barn i lukkede mottak har ikke tilgang til skolegang, da det ikke har
kommet på plass sikker transport av barna til offentlige skoler. Voksne har rett til
yrkesopplæring (Savova 2022, s. 70).
Vurdering av standard på mottak
Med unntak av avdelingen Vrazhdebna i Sofia og de trygge sonene for enslige
mindreårige asylsøkere i avdelingen Voenna Rampa og Ovcha Kupel, beskriver
AIDA-rapporten bostandarden i mottakssentrene som dårlige («poor») – enten
under eller på nivå med minimum standard – til tross for at det i perioder er
gjennomført oppussingsarbeid. Det er fortsatt problemer med vannforsyning,
tilgang til varmt vann samt manglende reparasjon av baderomsutstyr, rom og
fellesarealer (Savova 2022, s. 67).
Maten ved mottakene leveres av cateringfirmaer, og både kvaliteten og
kvantiteten av maten er de mest vanlige grunnene til klager fra asylsøkere bosatt i
mottak. I tillegg er det dårlige hygieneforhold og det oppgis at det er dystre
(«dismal») leveforhold (Savova 2022, s. 63).
I 2021, etter Covid 19-pandemien, ble aktiviteter for barn i mottakene tatt opp
igjen, men aktiviteter på jevnlig basis synes avhengig av bidrag fra NGOer. Det er
videre satt av plass til bønnerom, men disse er ikke vedlikeholdt, uten at det
fremgår hva dette innebærer. I den grad det arrangeres språkkurs, er det i regi av
NGOer (Savova 2022, s. 67-68).

12

En lovendring ble vedtatt i 2020 for sikre helsehjelp til denne gruppen. Det vises til Lov om asyl
og flyktninger 2002, art. 29 (8).
13

Tallene som er oppgitt, er fra SAR.
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Med unntak av avdelingen i Vrazhdebna i Sofia, er sikkerheten til asylsøkerne i
mottakssentrene ikke fullt ut garantert. Det har blitt meldt at narkotikaselgere og
prostituerte har hatt tilgang til sentrene på nattestid, uten forsøk på innblanding fra
de innleide private vaktene (Savova 2022, s. 68).
Sårbare grupper og identifisering
Loven om asyl og flyktninger definerer sårbare grupper til å være barn, enslige
mindreårige, funksjonshemmede, eldre, gravide, enslige forsørgere, ofre for
menneskesmugling, personer med alvorlige helseproblemer, mentale lidelser eller
ofre for tortur, voldtekt eller annen form for seksuell vold (Lov om asyl og
flyktninger 2002, Additional Provisions § 1 (17)).
Ved plassering i asylmottak spesifiserer loven at sårbare grupper skal hensyntas.
Det skal også sørges for å sikre medisin og særlig ernæring til personer med
spesielle lidelser som for eksempel diabetes og epilepsi. Med unntak av de to sikre
sonene for enslige mindreårige, åpnet i henholdsvis 2019 og 2020 i avdelingene
Voenna Rampa og Ovcha Kupel i Sofia, er det ikke separate boenheter for sårbare
søkere, familier, enslige kvinner eller traumatiserte asylsøkere. De sikre sonene
for enslige mindreårige har en kapasitet på 288 plasser, og drives av IOM
(International Organisation for Migration) i Bulgaria, og finansieres av EUmidler. Noen afghanske enslige mindreårige skal ha vært plassert i
mottakssenteret Harmanli i 2021 sammen med voksne som de ikke kom sammen
med (IOM u.å.; Savova 2022, s. 60, 71-72).
I 2018 vedtok SAR nye interne prosedyreregler slik at sosialarbeidere yter bistand
under den første medisinske undersøkelsen av asylsøkere, noe som vil muliggjøre
tidlig identifisering av sårbare grupper og deres spesielle behov. Dersom en søker
blir identifisert som sårbar, blir dette inkludert i registreringsskjemaet med en
detaljert forklaring og en oppfølgingsvurdering som beskrives i et vedlegg.14 Slik
behovsvurdering ble gjennomført i omtrent 40 % av de 350 tilfellene der sårbarhet
eller spesielle behov faktisk ble etablert, men oppfølgingsplanen ble kun arkivert i
asylsøkerens personmappe i nesten 10 % av disse sakene. Praksisen fremstår å
være bedre for enslige mindreårige, hvor behovsvurderingen ble gjenfunnet i
nesten 55 % av personmappene (Savova 2022, s. 71-72).
Det er tatt i bruk et spørreskjema for tidlig identifisering av asylsøkere som har
opplevd traumatiske hendelser for å avdekke særlige behov og lette henvisning til
adekvat psykologisk eller medisinsk behandling. I mange mottak, og særlig i
Sofia, blir gruppekonsultasjoner fortsatt brukt for å identifisere mulige medisinske
eller sosiale forhold blant de nyankomne asylsøkerne (Savova 2022, s. 72).

14

Savova viser her til artikkel 29 i SARs Internal Rules of Procedure og SARs Internal Rules of
Procedure for assessing and granting international protection, vedtatt 17. desember 2018.
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Interneringssentre
Internering
Internering av migranter er hjemlet i lov om utenlandske borgere i Bulgaria (Law
on Aliens 1999) (Matevžič 2019, s. 12-13). En utenlandsk borger kan bli internert
når:
• Det er uklarhet knyttet til identitet
• Vedkommende vil unndra seg uttransportering
• Vedkommende trolig vil gå i skjul (Lov om utlendinger 1999, art. 44 (6))
Det er erfaringen til Bulgarias Helsinkikomité at de fleste interneres med
henvisning til en kombinasjon av de tre grunnene for internering (Savova 2022, s.
76).
Det er to typer «interneringsregimer» for utenlandske borgere (Matevžič 2019;
Savova 2022, s. 77 og 80):
• Korttidsinternering ved ankomst (maks tid 30 dager) (Lov om utlendinger
1999, art. 44 (13))
• I påvente av uttransportering (maks tid 18 måneder) (Lov om utlendinger 1999,
art. 46a (3) (4))
Interneringssentrene (som begge huser personer i både korttidsinternering og i
påvente av uttransportering) er:
• Busmantsi (i Sofia), med plass til 400 personer.
• Lyubimets (i sørøst-Bulgaria), med plass til 660 personer (Savova 2022, s.
82).15
I 2021 ble i alt 10 799 personer holdt i kortvarig internering, hvorav 8592 var
asylsøkere (Savova 2022, s. 75). Ved utgangen av 2021 var i alt 728 personer
internert i sentrene (Savova 2022, s. 82).
Etter en lovendring som trådte i kraft i 2018, kan ikke enslige mindreårige
asylsøkere under 14 år interneres. Dersom den enslige mindreårige er mellom 14
og 18 år, kan vedkommende bli «forbundet» til en voksen i den gruppen
vedkommende kom sammen med, og vedkommende får ingen separat
interneringsordre. I 2021 ble 1296 barn internert, hvorav 882 enslige barn,
inkludert barn som var «forbundet» til en voksen eller feilaktig registrert som
voksen (Savova 2022, s. 79-80).

15

Det er planer om å gjenåpne senteret i Elhovo med plass til 1768 personer, men dato for åpning
har ifølge Savova ikke vært tilgjengelig (Savova 2022, s. 82).
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Dersom en utenlandsk borger søker asyl fra et interneringssenter, skal politiet i
henhold til loven om asyl og flyktninger henvise vedkommende til et vanlig
asylmottak innen seks arbeidsdager.16 I 2021 var den gjennomsnittlige
oppholdstiden i interneringssentre for personer som søkte asyl syv dager.
Tilsvarende tall for 2019 og 2020 var henholdsvis 12 og åtte dager (Savova 2022,
s. 81).17
Savova skriver at i praksis blir asylsøkerne først overført til mottakssentre og får
tilgang til asylprosedyre etter domstolsbehandling av en klage på interneringen og
etter at SAR har registrert søknad om asyl.18 Dette vil i praksis gjelde søkere som
anses som returnerbare med gyldig pass eller nasjonale identitetsdokumenter. To
søkere fikk i 2021 avgjort sin søknad om asyl, mens de var internert (Savova
2022, s. 76).
Forholdene i interneringssentrene
Bulgarske myndigheters tall for internerte de siste tre årene viser en gradvis
økning (Savova 2022, s. 82-83). Slik Landinfo ser det, var belegget per 31.
desember 2021 godt under kapasiteten, men fremtidig utvikling i antallet
internerte og eventuell overbefolkning er vanskelig å forutse.
Europarådets torturovervåkingskomité (CPT) besøkte interneringssentrene
Busmantsi og Lyubimets siste gang i desember 2018. I deres rapport datert juli
2019 viste komiteen til at de har sett noen materielle forbedringer i forhold til
tidligere besøk. Det nevnes at noen toaletter og bad har blitt pusset opp og nye
møbler innkjøpt. Det var renere i lokalene, men utøy («bedbugs») var ikke helt
utryddet. Det var færre problemer med tilgangen til hygieneartikler for kvinner og
bleier for barn, men det var for eksempel klager på at beboerne selv må betale om
de ønsket å rengjøre. CPT setter forbedringene som ble observert i sammenheng
med at begge sentrene opererte under offisiell kapasitet på tidspunktet for
besøkene (CPT 2019a, s. 15-16).
CPT trakk videre frem at sovesaler ikke gir noe privatliv samt at noen toaletter og
bad var nedslitte og skitne. Det var også klager på mangelfull oppvarming (CPT
2019a, s. 16).
For aktiviteter observerte CPT også forbedringer, som for eksempel flere TVer og
bøker. Begge steder skal de ha mottatt datamaskiner, men de var på tidspunktet
for besøkene ikke operative (CPT 2019a, s. 17-18).
CPT fant at det hadde skjedd få forbedringer med hensyn til helsetjenester, selv
om det var helsepersonell til stede døgnet rundt. Tilgangen til gratis medisin var
16

Referanse er gitt til Lov om asyl og flyktninger art. 58 (4).

17

Tiden i koronakarantene er trukket fra.

18

En klage utsetter ikke iverksettelsen av interneringen, men domstolen er forpliktet til å behandle
disse sakene umiddelbart (Matevžič 2019, s. 14).
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svært begrenset. Tilgangen til spesialisthelsetjenestene var også begrenset. CPT
var særlig bekymret for mangelfull tilgang til psykisk helsevern. Det var også
språkproblemer som sterkt begrenset muligheten for tilgang til helsetjenester
(CPT 2019a, s. 18-19).
Bulgarske myndigheter opplyste i svar på CPTs rapport at det jobbes fortløpende
med holdningene til de ansatte, blant annet ved hjelp av psykologer ved sentrene.
Beboerne blir fordelt på soverom/sal etter nasjonal og religiøs identitet (CPT
2019b, s. 7-8).
Det opplyses at i Lyubimets er alle sove- og oppholdsrom blitt malt, senger og
nattbord vasket og reparert, og toalett og bad er vasket og reparert. Det har også
vært gjennomført reparasjon og vedlikehold ved senteret i Sofia, herunder
utbedring av varmesystem. Videre er enkelte luftavkjølingsanlegg blitt installert.
Desinfeksjon gjennomføres og sengetøy byttes hver 14. dag. Med støtte fra
Bulgarias Røde Kors er vaskemaskiner og tørketromler tilgjengelig for beboerne.
Rengjøringsprodukter er også tilgjengelig (CPT 2019b, s. 8-9).
En ny kontrakt for cateringmat ble ifølge bulgarske myndigheter inngått i
september 2019, noe som bidrar til bedre kvalitet og kvantitet på maten. Det tilbys
egen mat til små barn opptil tre år, og for personer med f.eks. diabetes (CPT
2019b, s. 10).
Flere TVer med satellittantenner og datamaskiner er operative i sentrene. Planer
for uteområder for lek og sport for barn og voksne skal ha blitt ferdigstilt i slutten
av 2019 (CPT 2019b, s. 11-12).
Det opplyses videre at bulgarske myndigheter har inngått avtale med et
barnesykehus for å sikre spesialisthelsetjenester. Diverse medisinsk utstyr er også
innkjøpt. Myndighetene trekker frem at alle beboerne har tilgang til
psykologhjelp.19 Enkelte ansatte har tatt språkkurs i engelsk og arabisk, men ikke
pashto og urdu. Myndighetene skriver at samarbeidet med tolkene er ettertraktet
for å kunne gjennomføre informasjonsmøter med de innkvarterte (CPT 2019b, s.
14-17).
Global Detention Project (GDP), som er et uavhengig forskningssenter i Sveits,
skrev i sin rapport fra juni 2020 til FNs torturkomité at forholdene i
interneringsleirene var svært dårlige («extremely poor») (GDP 2020). Rapporten
viser imidlertid til rapportene fra CPT etter besøk i henholdsvis 2017 og 2018, og
altså ikke til nyere oppdatert informasjon.
I AIDA-rapporten, oppdatert per 31. desember 2021, opplyser Savova at
forholdene for å kunne opprettholde personlig hygiene og generelt renhold er ikke
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I svaret fra bulgarske myndigheter gjøres det nærmere rede for hvordan dette arbeidet er
organisert, følges opp og hvor mange som har vært omfattes av tilbudet (CPT 2019b, s. 14-16).
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tilfredsstillende. Det er for få toaletter og dusjer og de er i dårlig stand. Om de
internerte ønsker å vaske selv, må de bekoste rengjøringsmidler mv. Klær blir ofte
tilbudt gjennom NGOer og sengetøyet blir vanligvis bare vasket en gang per
måned. Savova skriver videre at maten er dårlig, og at det ikke er særlige tilbud til
barn eller gravide Hun presiserer at i 2021 som i tidligere år, er det ikke tilpasset
og oversatt informasjon for de internerte (Savova 2022, s. 83-84).

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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