
 

 

Respons 

Iran: Omsorgstilbud for mindreårige uten nær familie 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Finnes det offentlige eller private omsorgstilbud for mindreårige uten nær familie i 
Iran?  

Omsorgstilbud for mindreårige uten nær familie  

I desember 2009 anmodet Landinfo den norske ambassaden i Iran om informasjon om 
omsorgstilbud for mindreårige uten nær familie. I e-post til Landinfo, datert 16. desember 
2009, opplyste ambassaden følgende:  

 
Ifølge den iranske grunnlovens art 21, paragraf 2 og 4, skal staten gi beskyttelse 
til bl.a. foreldreløse barn. Foreldreløse barn og barn som ikke har et tilgjengelig 
omsorgstilbud fra foreldre er underlagt ansvaret til den statlige 
velferdsorganisasjonen (State Welfare Organisation). I tillegg er det en rekke 
veldedige organisasjoner som støtter denne gruppen, herunder er den største og best 
kjente Imam Khomeini Relief Committee. Både offentlige og private barnehjem, som 
finnes spredt utover hele landet, yter daglig omsorg for disse barna. Disse 
barnehjemmene drives under oppsyn av den statlige velferdsorganisasjonen. Det 
finnes imidlertid ingen tilgjengelig offentlig statistikk over antall barnehjem. I tillegg 
eksisterer det en rekke skoler som tilbyr utdannelse spesielt for foreldreløse barn.  
  
Det er svært vanskelig å på generelt grunnlag si noe om kvaliteten på tilbudene som 
eksisterer, eller om det er forskjeller i kvaliteten på tilbudet som tilbys jenter og gutter.  
 
Adopsjon av foreldreløse barn skjer - ved at potensielle foreldre besøker barnehjem 
for å selv velge barn for adopsjon. Imidlertid kan kun den statlige 
velferdsorganisasjonen og domstolen avgjøre om en adopsjon skal gjennomføres, og 
da etter en vurdering av de individuelle momentene i sakene under hensyn til barnets 
beste.  
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For øvrig er omsorg av foreldreløse barn tradisjonelt vel ansett både i et kulturelt og 
religiøst perspektiv i Iran. Dette gir seg utslag i at det er en rekke NGOer som 
arbeider for å bedre situasjonen for foreldreløse barn, det er sosialt akseptabelt, for 
ikke å si sosialt berømmet, å adoptere foreldreløse barn, og det spilles ofte politisk 
mynt på det å fremstå som de foreldreløses forvarer.  

 

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 

Referanser 

 Den norske ambassaden i Teheran (2009, 16. desember). Omsorgstilbud for 
mindreårige uten nær familie. Teheran: Den norske ambassaden i Teheran. 

E-post fra ambassaden til Landinfo.  
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