
 

 

Respons 

Algerie: Enslige mindreårige – offentlige og private tilbud 
 

Problemstilling/spørsmål: 

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

Offentlige og private omsorgstilbud 

Det skal finnes et stort antall barn uten foreldre eller andre nære omsorgspersoner i Algerie. 
Imidlertid har verken myndigheter eller frivillige organisasjoner som arbeider med barn 
oversikt over hvor mange det kan dreie seg om, selv om antallet antas å være økende. 
Årsakene er flere, som borgerkrigen på 1990-tallet, naturkatastrofer (jordskjelv) og et 
konservativt samfunn hvor det å være ugift mor ikke er sosialt akseptert. 

De fleste mindreårige uten omsorgspersoner i Algerie, tas hånd om av frivillige algeriske 
organisasjoner (Fethi 2008). Noen utenlandske organisasjoner bidrar også, for eksempel 
Association Coeur d’Algérie, en ny fransk organisasjon som skal hjelpe enslige kvinner med 
barn og foreldreløse i Algerie (Association Coeur d’Algérie 2009). Et annet eksempel er SOS-
Kinderhof, som samarbeider med algeriske myndigheter, og driver en barnelandsby i Draria. 
Landsbyen har også boliger for omsorgspersoner, administrasjonsbygg, barnehage og 
programmer som skal forberede ungdommer på samfunnsliv og arbeidsliv (SOS-Kinderdorf 
International u.å.).  

Fosterfamilier 

I likhet med de fleste muslimske land, har ikke Algerie et adopsjonsinstitutt i vestlig forstand. 
Algerisk familielov bygger på islamsk lov, som ikke tillater adopsjon. Istedet finnes et system 
med overføring av verge- og forsørgeransvar for ikke-biologiske barn etter islamske 
prinsipper. Systemet kalles kafala og betyr ’forsørgelse’. Juridiske verge/fosterfamilier har 
omsorgsansvaret og forsørgerplikt frem til barnet fyller 18 år. Myndighetenes praksis for 
godkjenning av fosterplassering er streng, og familier som ønsker å ta til seg barn, må 
gjennom en omstendelig byråkratisk prosess for å bli godkjent som fosterforeldre (Fethi 
2008).  
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I tråd med islamske prinsipper får ikke barnet vergens etternavn eller arverett på linje med 
biologiske barn. Algerisk lov åpner imidlertid for navnebytte dersom begge foreldrene er 
ukjente eller barnets biologiske mor gir skriftlig samtykke. Hvis disse vilkårene er oppfylt og 
justisministeriet godkjenner en søknad om navnebytte fra fosterforeldrene, er navneskifte 
mulig. Barnet vil likevel ikke være juridisk arving på linje med biologiske barn (Fethi 2008).  

 

 

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. 
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