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År Totalt antal ensamkommande  minderåriga Afghanistan 
2010 2.393 1.153 
2011 2.657 1.693 
2012 3.578 1.940 
2013 3.852 1.247 
2014 7.049 1.547 
2015 35.369 23.480 
  TOTALT 31.060

  
 Totalt antal ensamkommande minderåriga 
År Syrien    Irak Somalia Eritrea  
2010 11 93 533 78 
2011 18 64 251 64 
2012 120 50 452 105 
2013 364 48 576 345 
2014 1.233 84 1.118 1.456 
2015 3.777 1.097 2.058 1.939 
ANTAL 5.523 1.436 4.988 3.987 
SAMMANLAGT    15.934 

Ovanstående siffror borde ge anledning att reflektera över varför det kommit nästan 
dubbelt så många afghaner som syrier, irakier, somalier och eritreaner sammanlagt, till 
Sverige under de senaste sex åren.  

I Syrien pågår krig, därifrån har det under 2915 kommit 5.523 ensamkommande 
minderåriga asylsökande till Sverige. Antalet afghanska dito som kom var cirka 5,7 gånger 
större. När det gäller Irak, där det också är konstant instabilt och osäkert, har det kommit 
nästan 22 gånger fler ensamkommande minderåriga asylsökande från Afghanistan än just 
därifrån! 

I Afghanistan pågår inget krig och även om det inte är ett tryggt och säkert land för alla 
att leva och bo i, så bor där ändå kring 31 miljoner människor. De ensamkommandes 
familjer, syskon, släkt och vänner finns kvar där. Något tydligt, mer eller mindre 
allomfattande generellt behov av skydd i till exempel Sverige i enlighet med kriterierna i 
svensk utlänningslagstiftning har Afghanistans befolkning inte - särskilt inte de unga som 
ger sig av från sitt hemland.

Fakta

Av alla asylsökande i EU + Norge och Schweiz 2015, som sade sig komma från 
Afghanistan (196.170), sade sig 25 procent vara ensamma minderåriga (49.042). Nära 
hälften av dem (23.490) sökte asyl i Sverige. Nära hälften av alla ensamma minderåriga 
asylsökande afghaner som kom sökte sig således till ett enda land: Sverige där bland 
annat åldersbedömning inte är regel. (EASO 8 juli 2016).
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Att en del kan ha individuella skäl för att söka och få asyl eller skydd kan alltid vara fallet, men 
den ”folkvandring”, eller snarare ”barn- och ungdomsvandring” som vi ser från Afghanistan 
saknar motstycke. Och någon lagstiftning som ger dessa tiotusentals barn och unga rätt till 
uppehållstillstånd existerar inte i Sverige.  

I rapporten framgår att det handlar just om en ”folkvandring”, att man söker ett bättre liv, att 
man vill ha en god utbildning utan kostnad för en själv, att man söker försörjning genom jobb 
eller bidrag samt bostad ordnad av svenska staten, är vad det i de allra flesta fall handlar om. 

Detta har uppmuntrats av Sverige, eftersom man inte satt stopp för den här typen av icke 
lagreglerad invandring, därför fortsätter unga afghaner att vallfärda hit. 

Innan relevanta citat ur rapporten presenteras, kan det finnas anledning att ta del av vad den 
23-årige afghanen Hayatullah Hooman berättade den 17 maj 2016 om varför han tog sig till 
Sverige och hur - och varför - han presenterade sig som sex år yngre än han var samt 
producerade en asylhistoria som inte var sann.

Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar

Kort utdrag ur texten: 

Denne ”låtsasasylsökande” är nu tillbaka i 
Kabul igen, efter att ha tillbringat närmare ett 
år med att försöka acklimatisera sig i Sverige. 

– Jag hade hört att Sverige var bra för 
flyktingar, sa Hayatullah Hooman i en intervju 
med  Paiwandgah i Kabul. Folk hade berättat 
för mig att jag skulle få uppehållstillstånd efter 
ett eller två år och jag ville åka dit för att jobba 
och försörja min familj.

På Ministry of  Refugees and 
Repatriations sajt -  
informeras kontinuerligt om 
frågor kring migration och 
asylsökande.  

På sajten finns videoklipp 
och ständigt uppdaterad 
information om vad som är 
på gång på området. 

Ministry of Refugees and Repatriations, Afghanistan

https://meritwager.se/2016/07/01/ett-ensamkommande-barn-fran-afghanistan-berattar/
https://meritwager.se/2016/07/01/ett-ensamkommande-barn-fran-afghanistan-berattar/
http://morr.gov.af/en
https://meritwager.se/2016/02/04/finland-president-sauli-niinisto-strommen-av-immigranter-till-europa-och-aven-till-finland-ar-i-hog-grad-en-folkvandring-det-handlar-alltsa-inte-om-flykt-undan-omedelbar-nod/
http://morr.gov.af/en
https://meritwager.se/2016/02/04/finland-president-sauli-niinisto-strommen-av-immigranter-till-europa-och-aven-till-finland-ar-i-hog-grad-en-folkvandring-det-handlar-alltsa-inte-om-flykt-undan-omedelbar-nod/
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Ensamresande barn och unga från Afghanistan  
är generellt pojkar mellan 13 och 17 år 

 

I den här sammanställningen citeras ur en rapport  
från december 2014, gjord av AREU och UNHCR. 

Texterna är på engelska, med vissa översättningar till 
svenska. 

Characteristics of Unaccompanied Afghan Children 
on the Move (UACM) 
 

Findings from the four study areas revealed that children who 
engaged in unaccompanied travel were within the age range 
of 13-17 years, although some children as young as 10 years 
had taken the journey. This is largely consistent with UNICEF’s 
Children on the Move study, in which interviewees’ ages 
ranged from 14 to 17 years, and the 2010 UNHCR report that 
found an age range of 9 to 18+, with the majority claiming to 
be between 16 and 17 years. In the interviews it was revealed 
that sending communities are aware that special protections 
exist in Europe and Australia for migrants under the age of 18 
and that there are higher chances for children to remain in 
destination countries. These were taken into account in their 
decisions regarding unaccompanied children’s travel.  

Översättning av ovanstående stycke:  

Uppgifter från de fyra områden som studerats avslöjade att barn som tog sig för att 
resa ensamma var i åldrarna 13-17 år, även om en del barn så unga som 10 år hade gjort 
resan. Detta ligger i det stora hela i linje med UNICEFs Children on the Move- studie 
(Barn på väg) där de intervjuade var mellan 14 och 17 år gamla och med UNHCRs 
rapport som omfattade ett åldersspann på 9 till 18+ år, med en majoritet som hävdade 
att de var 16 eller 17 år gamla. I intervjuerna avslöjades att de sändande samhällena är 
medvetna om att speciellt skydd finns i Europa och Australien för migranter under 18 år 
och att det finns bättre chanser för barn att få stanna i dessa destinationsländer. Detta 
togs med i beräkningen när besluten fattades gällande resor för oledsagade barn. 

Afghan children who made the unaccompanied journey abroad were males of secondary 
school age. Many, but not all, had attended secondary school. Young women seldom or 
never make such a journey due to cultural restrictions and ascribed roles women play 
in the home and society. Children were motivated to engage in unaccompanied 
journeys due to a combination of frequently inter-related factors, including poverty, 
insecurity, inadequate opportunities for education and employment, and family and 
peer expectations.  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In high-sending areas, the decision for children to travel unaccompanied outside 
Afghanistan was often shared by the heads of the family and the children, with families 
pooling resources, borrowing money or mortgaging property to cover the cost of the 
journey. In low-sending areas, children themselves commonly initiated the decision and 
sought the support of families for the unaccompanied journey. 

From both high- and low-sending areas, European countries were usually the 
destinations of choice, with some choosing Iran as an intermediate destination due to 
the presence of family members and relatives who could help them find work. The 
main departure points mentioned by study respondents were Herat, Islam Qala and 
Nimroz. It is commonly acknowledged that smuggling networks are used for these 
journeys. 

Family members in high-sending areas usually had information about the risks of the 
journey when deciding to support their child’s unaccompanied travel. Despite this prior 
knowledge, they chose to send children either because they saw the potential benefits 
outweighing the risks, or because they felt they had no choice but to send them. 
Amongst children, levels of prior knowledge about the risks were mixed, with some 
having little information and others knowing of the risks. Children who attempted the 
journey were exposed to varying levels of danger, harassment and rights violations at 
the hands of smugglers and in the custody of police authorities when caught at transit 
points or destinations. Despite this, in high-sending areas both children who returned 
from unaccompanied journeys and their family members strongly affirmed that they 
would engage in further unaccompanied travel once they could finance the trip. By 
contrast, in low-sending both returned children and their family members almost 
universally indicated that they do not wish to engage in further unaccompanied travel. 

Översättning av ovanstående stycke: 

Familjemedlemmar från ”högsändande områden” har vanligtvis fått information om 
riskerna med resan när de bestämmer att stödja att deras barn reser oledsagat. Trots 
att de vet detta på förhand, väljer de att skicka sina barn antingen för att de anser att 
de potentiella fördelarna är större än riskerna, eller för att de tycker att de inte har 
något annat val än att skicka iväg dem. Bland barnen var nivån på kunskaperna om 
riskerna blandade: en del hade mycket litet information medan andra kände till 
riskerna. Barnen som gav sig ut på resan utsattes för varierande grad av fara, trakas-
serier och brott mot deras rättigheter, i händerna på smugglarna och omhändertagna av 
polismyndigheter när de greps vid gränser eller på sina destinationsorter. Trots detta 
bekräftade både barn som återvände från oledsagade resor och deras familjemedlem-
mar i ”högsändande områden” starkt, att barnen skulle göra oledsagade resor igen så 
snart de kunde finansiera en ny resa. I kontrast angav barn i ”lågsändande områden 
”som återvänt och deras familjemedlemmar generellt att barnen inte önskade göra 
flera oledsagade resor. 

The ease by which Afghans can leave their country 
“without being detected and undeterred by border 
regulations” creates an enabling environment. The 2010 
report, Trees Only Move in the Wind: A study of 
unaccompanied Afghan children in Europe, notes: 

The transcontinental movement of young Afghan males is underpinned by a number of 
important historical and cultural factors, is reinforced by the difficult conditions that 
exist in their region of origin, and is further stimulated by the safety, security, 
education, livelihoods, social welfare arrangements and community support that are 
available in Europe. 
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Afghan children who made the unaccompanied journey 
abroad were males of secondary school age. Many, but not 
all, had attended secondary school. Young women seldom or 
never make such a journey due to cultural restrictions and 
ascribed roles women play in the home and society. 

“Yes, only boys can travel alone. Here it is not common that women or girls travel 
alone…”  
(Razia, 35, F, FGD-Nangarhar) 

“Well, regarding those who attempt to journey, I would say that most of them are 
male and are at the age of 17. Females never undertake the journey unaccompanied 
because of cultural sensitivity…”  
(Alawi, 25, M, KII-Kabul). 

“I think those who send their child out of [the] country are compelled to go due to 
poverty in our community. Maybe those children who go outside of [the] country have 
fathers who are jobless or the boys [themselves] cannot get jobs here. I have to say 
that most of the families send their second [from the eldest] boys because the eldest 
male should be at home and help with the father in agriculture land…” (  
F, 35, F, FGD-Bamiyan) 

“…Most of the time, the first son in the family gets married first, and the second child 
has to move and earn money for the rest of the family members.”  
(Alawi, 25, M, KII-Kabul) 

“Children who undertake the journey are 15 or 16 years old, and are males; are 
Pashtuns, are in the classes of 10 to 12, and are the youngest or the last child of the 
family…”  
(Kazimi, 63, M, KII-Nangarhar)“Now I am already too old and I cannot work. He should 
work. It is the only reason that I sent him. I decided to send him because he is the 
elder son of the family. He should go and work; the others are still too young.”  
(Ali Agha, 55, M, FM, IDI-Bamiyan). 

Översättning av citaten: 

“Ja, endast pojkar kan resa ensamma. Här är det inte vanligt att kvinnor och flickor 
reser ensamma…”  
(Razia, 35, F, FGD-Nangarhar) 

“Beträffande dem som försöker göra en resa skulle jag säga att de flesta är pojkar som 
är 17 år. Flickor reser aldrig utan sällskap på grund av att det är kulturellt känsligt.”  
(Alawi, 25, M, KII-Kabul). 

“Jag tror att de som skickar sina barn ut ur landet känner sig tvungna till det på grund 
av fattigdom i vårt samhälle. Kanske de här barnen som reser ut ur landet har fäder 
som är arbetslösa eller pojkarna själva kan inte få jobb här. De flesta familjer skickar 
sin näst äldste son eftersom den äldste sonen bör stanna hemma och hjälpa fadern 
med jordbruket.”  
F, 35, F, FGD-Bamiyan) 

“Oftast gifter sig den äldste sonen i en familj sig först och det nästäldste måste flytta 
för att tjäna pengar åt resten av familjen.”  
(Alawi, 25, M, KII-Kabul).  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“Barnen som gör resorna är 15 eller 16 år gamla, pojkar. De är pashtuner som går i 
klass 10 till 12 och är de yngsta och sista sönerna i familjen…”  
(Kazimi, 63, M, KII-Nangarhar) 

“Jag är redan för gammal och kan inte arbeta. Han måste jobba. Det är den enda 
anledningen till att jag skickade honom. Jag beslöt att skicka honom för att han den 
äldste sonen i familjen. Han måste åka och arbeta; de andra är ännu för unga.”  
(Ali Agha, 55, M, FM, IDI-Bamiyan).  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Motivations for Attempting the journey Outside 
Afghanistan 

“The main reason is that I wanted to go, and I emphasised a lot to my family that they 
should send me abroad. The next reason is that my family and I are broke. [There] is 
insecurity, lack of education, and lack of facilities like having [a] flat, car, money, job, 
and education. These are the reasons why my family agreed to send me abroad.”  
(Amini, 17, M, Child, a formerly deported UACM, IDI-Nangarhar) 

“He just wanted to be out of danger that is why he decided to go out of Afghanistan.”  
(Abdullah, 35, M, FM, IDI-Paktya) 

“I think it is the comfortable life of those who have friends/relatives in Europe from 
our area that has motivated other boys to go out of the country to be able to have the 
same comfortable life like the others. Poverty also can be the reason for the decision 
of to go on unaccompanied travel outside of Afghanistan. Sometimes when friends 
come together they make the decision to travel out of the country.”  
(M, 38, M, FM, IDI-Paktya) 

“I wanted a bright and good future for my son, for him to study and have a good job, 
which are not accessible here. Those are the reasons why I agreed with him to let him 
go to another country and make his life better.”  
(Ewal, 80, M, FM, IDI-Kabul) 

The desire for “bright and good future” and a “better life” arose from the majority of 
interviews as a key aspect of the motivation for children to undertake unaccompanied 
journeys abroad. As seen from the quotations above, this in turn relates to a mix of 
security, economic and social factors, which are often interlinked, as discussed in this 
section. 

Översättning av ovanstående: 

“Den huvudsakliga anledningen är att jag ville åka, och jag tjatade mycket på min 
familj att de skulle skicka mig utomlands. Den andra anledningen var att min familj 
och jag inte har pengar. Det är osäkert här, det är brist på utbildning och brist på allt 
som att få en bostad, en bil, pengar, jobb och utbildning. Det är av de här 
anledningarna som min familj gick med på att skicka mig utomlands 
(Amini, 17, M, barn, en tidigare UACM, IDI-Nangarhar) 

”Han ville bara vara utom fara, det var varför han beslöt sig för att åka från 
Afghanistan.”  
(Abdullah, 35, M, FM, IDI-Paktya) 

”Jag tror att det är det bekväma livet som vänner och släktingar från vår region lever  
i Europa som har motiverat andra pojkar att lämna landet; för att kunna leva samma 
bekväma liv som de andra. Fattigdom kan också vara en anledning till att de beslutar 
att resa ensamma ut från Afghanistan. Ibland träffas ett gäng vänner och tillsammans 
beslutar de sig för att resa.”  
(M, 38, M, FM, IDI-Paktya)  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”Jag ville att min son skulle få en ljus och bra framtid, att han skulle få studera och få 
ett bra jobb, vilket inte går att få här. det var anledningarna till att jag gick med på 
att låta honom resa till ett annat land , att han skulle få ett bättre liv.”  
(Ewal, 80, M, FM, IDI-Kabul) 

Längtan efter ”en ljus och bra framtid” och ”ett bättre liv” framkom i intervjuerna som 
de viktigaste aspekterna av motivationen för barn att ensamma företa dessa resor 
utomlands. Som framgår av citaten ovan relaterar detta till en blandning av trygghet, 
ekonomiska och sociala faktorer som ofta är sammanlänkade, vilket diskuteras i denna 
del av rapporten.  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Poverty and the search for opportunity 

The most frequently mentioned factor in relation to motivation for travel was the 
desire for economic stability and opportunity. The poor socioeconomic situation of 
families and low employment opportunities within Afghanistan were important 
considerations in deciding to undertake an unaccompanied journey. Children were seen 
to have access to better opportunities for employment abroad, and were expected to 
send remittances to benefit their families. This expectation is based upon observation 
of those community members who have relatives abroad, as well as information passed 
around the community. 

Översättning av ovanstående: 

Den mest frekvent nämnda faktorn relaterad till varför man ville resa var önskan om 
ekonomisk stabilitet och möjligheter. Den dåliga socioekonomiska situationen för 
familjerna och svaga utsikter om arbete i Afghanistan var viktiga saker att ta hänsyn till 
när man bestämde sig för att göra en resa ensam, oledsagad. Man såg det som att 
barnen har bättre chanser att få jobb utomlands och de förväntades sända pengar hem 
för att förbättra livet för sina familjer. Dessa förväntningar är baserade på 
observationer som gjorts när det gäller dem som har släktingar i andra länder, och på 
information som spridits i samhället. 

It is the economic problem that caused families send their under age children out of 
Afghanistan.  
(Khairia, 23, F, KII-Nangarhar). 

“My family had a lot of problems. We had economic problems, so I decided to go [to] a 
foreign country and earn money [so] that my family would have [a] better life in [the] 
future.”  
(Mohammad Ali, 16, M, Child, a formerly deported UACM, IDI-Kabul) 

“He wanted to go to foreign countries. When he made this decision, he approached me 
and his father. His father supported him to go so that he could help us in our economic 
situation… I was thinking that if we send him he would help us in our life and make his 
life better at the same time. He should not live like us; his economic situation should 
be better than ours.”  
(Malalai, 38, F, FM, IDI-Nangarhar) 

In addition to opportunities for employment, the prospect of greater access to 
education and the aspiration for higher standards of living in industrialized countries 
were also motivating factors. 

“The people of my community who have children abroad and also the children who 
returned to Afghanistan, say that London is a secure place. It has good security, all the 
people obey the law, it has nice sightseeing places to visit. You can have a lot of life 
facilities like having car, flat, job and education and can go to night clubs. But you 
don’t have these things here in Afghanistan that is why I decided to go there.”  
(Delsoz, 17, M, Child, attempted to travel but failed, IDI-Nangarhar). 
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Here a desire for security and stability is mixed with a search for education, 
employment opportunities and youthful aspiration to experience excitement and 
comforts perceived to come with a life in the West. 

Översättning av citaten och texten ovan: 

”Det är ekonomiska problem som gör att familjer sänder sina minderåriga barn ut ur 
Afghanistan.”  
(Khairia, 23, F, KII-Nangarhar). 

“Min familj hade många problem. Vi hade ekonomiska problem, så jag beslöt att resa 
till ett främmande land för att tjäna pengar så att min familj skulle få ett bättre liv i 
framtiden.”  
(Mohammad Ali, 16, M, Child, tidigare UACM, IDI-Kabul) 

“Han ville resa till främmande länder. När han bestämt sig kom han till mig och sin far. 
Hans far uppmuntrade honom att åka så att han skulle kunna hjälpa oss i vår 
ekonomiska situation. Jag tänkte att om vi skickar honom så kan han hjälpa oss och 
samtidigt skapa ett bättre liv för honom själv. Han ska inte leva som vi; hans 
ekonomiska situation ska vara bättre än vår.”  
(Malalai, 38, F, FM, IDI-Nangarhar) 

Bättre jobbmöjligheter, utsikten att få bättre tillgång till utbildning och strävan efter 
högre levnadsstandard i industrialiserade länder var också motiverande faktorer. 

”Folk från min by som har barn utomlands och också de barn som återvänt till 
Afghanistan, säger att London är en säker plats. Säkerheten är god, alla människor 
lyder lagen, det finns fina platser att besöka och se. Man kan ha många bra 
bekvämligheter som en bil, en lägenhet, jobb och utbildning och man kan gå på 
nattklubbar. Sådant har vi inte här i Afghanistan, det är därför de reser dit.”  
(Delsoz, 17, M, försökte resa men misslyckades, IDI-Nangarhar) 

Här blandas önskan om trygghet och stabilitet med sökande efter utbildning, 
jobbmöjligheter och ungdomlig längtan efter att uppleva spänning och bekvämlighet 
som man uppfattar hör till livet i Väst.  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Conflict and insecurity  

Conflict and insecurity are featured in the decision of many unaccompanied children to 
travel. For some this was the dominant and immediate factor motivating their travels, 
whereas for others, insecurity combined with other issues to spark the decision. The 
problems of lack of security were mentioned by several respondents as a reason for 
sending children abroad. A respondent from Nangarhar whose son left because of fear 
of the Taliban said: 

“I agreed to send my son because of the Taliban and fighting. There was fighting in 
Afghanistan I was afraid about what will happen to him. My son got frightened, and he 
decided to leave Afghanistan, and I agreed with his decision. Too many problems 
regarding insecurity in our country made him decide to leave.”  
(Malalai, 38, F, FM, IDI-Nangarhar) 

A respondent from Paktya province spoke about specific risks faced by adolescent males 
as a reason for flight, seemingly referring to the practice of bacha bazi, in which 
adolescent boys are used by powerful men for entertainment and sexual activities. 

“There are warlords [who] use teenage boys for sexual purposes and make them 
entertain them by dancing. Therefore, children are abducted and abused by them. 
Children in different communities are in peril; thus, parents send their children 
abroad to keep them safe.”  
(Dad Gull, 32, M, FGD-Paktya) 

Översättning av texten och citaten ovan: 

Konflikter och otrygghet är faktorer som funnits med när beslut tagits om att barn ska 
resa ensamma. För en del var dessa de dominerande och omedelbara faktorerna som 
motiverade resorna, medan det för andra var otrygghet kombinerad med andra saker 
som gjorde att beslutet togs. Avsaknaden av trygghet och säkerhet nämndes av flera 
personer som en anledning till att de sände sina barn utomlands. En person från 
Nagarhar vars son reste av rädsla för talibanerna sa: 

“Jag gick med på att skicka iväg min son på grund av talibaner och strider. Det pågick 
strider i Afghanistan. Jag var rädd för vad som kunde hända honom. Min son blev rädd 
och beslöt sig för att lämna Afghanistan och jag gick med på hans beslut. För många 
problem kring säkerheten i vårt land gjorde att han bestämde sig för att lämna det.”  
(Malalai, 38, F, FM, IDI-Nangarhar) 

En person från provinsen Paktya talade om de specifika riskerna för ynglingar i puberte-
ten som en av anledningarna. Han tycktes referera till praktiserandet av bacha bazi, 
vilket innebär att pojkar i puberteten utnyttjas av mäktiga män för underhållning och 
sexuella aktiviteter. 

“Det finns krigsherrar som utnyttjar tonårspojkar för sexuella ändamål och tvingar 
dem att underhålla dem genom att dansa för dem. Barn kidnappas och misshandlas/
förnedras av dessa män. Barnen är i fara och därför skickar föräldrarna sina barn 
utomlands, för att de ska vara säkra.”  
(Dad Gull, 32, M, FGD-Paktya) 
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The role of the community 

Positive feedback provided by people in the community about families with children 
abroad provides inspiration to others to consider unaccompanied travel. Children 
abroad help their families through their remittances and the good life of those who 
have achieved success outside the country are held in high regard by the community, as 
found across all four study areas. 

“The community has an encouraging role. Almost everyone in the community during an 
informal gathering like wedding parties and all other gatherings talk about the 
benefits of having a family member who is staying abroad and they mention also how 
disappointed they are about the current and future situation of the country. They are 
happy that the children want to go abroad, and the people persuade them, as well. 
When the people come together, in an area like Masjid (mosque), they persuade and 
encourage the families to send their children abroad to make their life better and 
have access to education…”  
(Hussaini, 26, M, FM, IDI-Kabul). 

“People appreciate the children who have left our place.”  
(Nasrin, 33, F, FM, IDI-Bamiyan) 

“I think the community has no role in children’s departures, but they always think 
positively about children going abroad. The community is always saying it is good that 
the family of the child will have a better financial standing.”  
(Said Ghani, 25, M, a formerly deported UACM, IDI-Paktya) 

“People think that when someone leaves he will be able to provide lots of money and 
they appreciate such children”  
(Mina, 49, F, FGD-Nangarhar) 

Översättning av texten och citaten ovan: 

Positiva omdömen från personer om familjer med barn utomlands inspirerar andra att 
också överväga att skicka iväg barn ensamma. Barn som befinner sig i andra länder 
hjälper sina familjer genom att de skickar hem pengar och genom att de, som har varit 
framgångsrika utanför landet, bidrar till att familjerna får en god ställning i samhälle. 
Detta stod klart i alla fyra studierna som gjorts. 

“Samhället har en uppmuntrande roll. Så gott som alla talar vid informella 
sammankomster som bröllopsfester om fördelarna av att ha en familjemedlem som 
lever utomlands och de talar också om hur besvikna de är över den nuvarande och 
framtida situationen i landet. De är glada över att barnen vill resa utomlands och folk 
övertalar dem att göra det också. När folk träffas, till exempel i moskén, försöker de 
övertala och uppmuntra familjer att skicka sina barn till andra länder så att de 
(barnen) ska få bättre liv och få tillgång till utbildning…”  
(Hussaini, 26, M, FM, IDI-Kabul). 

“Folk uppskattar de barn som har lämnat vår by.”  
(Nasrin, 33, F, FM, IDI-Bamiyan) 
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“Jag tycker inte att samhället spelar någon roll när det gäller att barnen reser 
utomlands, men i samhället tänker man alltid positivt kring att barn gör det.  
Alla säger alltid att barnets familj får en bättre ekonomisk situation.”  
(Said Ghani, 25, M, utvisad UACM, IDI-Paktya) 

“Folk tror att när någon reser så kommer han att kunna skicka massor av pengar och  
de uppskattar sådana barn.”  
(Mina, 49, F, FGD-Nangarhar) 
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Förkortningar som har använts 

AREU Afghanistan Research and Evaluation Unit 

EASO European Asylum Support Office 

F  Female 

FGD  Focus Group Discussion 

FM  Family Member 

IDI  In-Depth Interview 

M  Male 

UACM  Unaccompanied Afghan Children on the Move 

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

Länkar 
Ett ”ensamkommande barn” från Afghanistan berättar 

Migrationsverket 

Ministry of Refugees and Repatriations 

Trees Only Move in the Wind: A study of unaccompanied Afghan children in Europe 

Why do children undertake the unaccompanied journey? 

Översättning 
© Merit Wager 
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