ENSAMKOMMANDE UNGA I NORDEN
UNACCOMPANIED MINORS IN THE NORDIC

De nordiska länderna har de senaste åren tagit emot ett stort antal ensamkommande
barn och ungdomar som söker asyl i våra länder. Vi har sett en ökning från år till år
och Sverige är det land som tagit emot flest unga.
De nordiska mottagarländerna har ställts inför en rad
praktiska frågor som varit helt nya för respektive land. Det finns
ett stort behov av kunskap om hur mottagandet och omhändertagandet av dessa barn och ungdomar ser ut i respektive land – och
vad vi kan lära av varandra.

Nordens Välfärdscenter inleder 2016 ett projekt om ensamkommande barn och ungdomar. Projektet ska kartlägga vad som är
gemensam viktig kunskap som behöver lyftas fram och
spridas. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive land men det kan även
finnas gemensamma behov av kunskap där länderna har nytta av
varandras erfarenheter.

Gemensam kunskap som identifierats som viktig är att ta reda på
från vilka länder barnen kommer, hur många som har kommit till
Norden de senaste åren och vad samhället gör för att tillgodose
barnens behov. Frågorna handlar om hur mottagande och omhändertagande arrangeras i de olika nordiska länderna. Hur ser
boendesituationen ut? Har de unga tillgång till skola och hälsooch sjukvård? Projektet ska också leta upp och lyfta fram goda
exempel på hur olika kommuner samordnat mottagandet och
omsorgen av de ensamkommande barnen och ungdomarna.
När kartläggningen är klar vet Nordens Välfärdscenter vilka kunskapsbehov som
finns och hur det fortsatta projektarbetet ska se ut.

In recent years a large numbers of unaccompanied minors asylum seekers have come
to the Nordic countries. The numbers has increased year by year, and Sweden has received the largest amount of these young people.
The Nordic countries have faced a lot of practical challenges which for some are completely new. There is a need for more
knowledge about how the reception and care of these children
and young people differs between countries, similarities, and what
the countries can learn from each other.

The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is starting a project for unaccompanied minors in 2016. The needs and challenges
can be different in each country but there can also exist areas of
knowledge where the countries can benefit from each other’s experiences. The project will initially start by examining which areas
of knowledge that should be developed.
Examples of questions to be addressed are; how does society meet
the children’s needs? How is the reception and care arranged in
the various Nordic countries? What does their living situation
look like? Do they have access to schools and health care?

The project will have a specific focus on and look for examples
of how different regions have managed the reception and care of
these unaccompanied minors
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Sweden 35 369
Denmark 2068
Finland 3024
Norway 5297
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