Respons
Sri Lanka: Omsorgstilbud for barn
Problemstilling/spørsmål:
•

Hva slags omsorgstilbud eksisterer for barn i Sri Lanka?

Bakgrunn

Generelt har et utvidet familiært nettverk både på mors- og farssiden forpliktelser ovenfor
barn som blir alene, og det er relativt sett få barn i Sri Lanka som er helt uten støtte fra
familiemedlemmer. Dersom et barn mister sine foreldre, følger det at andre
familiemedlemmer overtar omsorgsansvaret, herunder besteforeldre, onkler og tanter
(Udlændingestyrelsen 2006). Dette til tross, Sri Lanka har en lang tradisjon med å tilby
institusjonell omsorg for barn (Save the Children in Sri Lanka 2005b).
Den 25 år lange borgerkrigen og tsunamien i desember 2004 har medført at mange barn i Sri
Lanka både har blitt stående uten sine nærmeste omsorgspersoner og har fått sine
oppvekstvilkår betydelig forringet. Majoriteten av disse barna kommer fra de tamilske
områdene i nord og øst. Under tsunamien mistet eksempelvis 3 954 barn en av foreldrene,
mens 979 barn mistet begge (UNICEF Sri Lanka u.å.).
Offentlige og private omsorgstilbud for barn

I Sri Lanka er det Department of Probation and Child Care Services (DPCC) som
implementerer myndighetenes politikk ovenfor ulike grupper barn med behov for offentlig
bistand og botilbud. Statistikk fra DPCC, publisert i 2006, viser at det var 514
barneinstitusjoner i landet og at 20 755 barn var registrert innenfor den institusjonelle
omsorgen. Ifølge rapporten “Home Thruths, Children’s Rights in Institutional care in Sri
Lanka” fra Save the Children in Sri Lanka, er ikke alle barn som bor på institusjon
foreldreløse. Rapporten indikerer at mindre enn 20 % av barna i institusjonene er foreldreløse
(Save the Children in Sri Lanka Advocacy 2005a, s. 1).
Det finnes både statlige og private institusjoner for barn. Når det gjelder de private
institusjonene, er kun enkelte av disse registrert hos myndighetene. Mens DPCC har ansvar
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for de statlige institusjonene, har Department of Social Services ansvar for de private
institusjonene.
Det finnes ulike typer av institusjoner:

No. of
Homes
5

No. of
Children
1 052

For children accused of crimes who stay until the
outcome of a court appearance.

4

222

State

For the rehabilitation of children who are convicted
of crimes or victims of abuse.

5

179

Approved schools

Voluntary

Similar to certified schools.

1

6

Receiving homes

State

For children up to the age of five years.

8

292

Detention Homes

State

For street children and children in other difficult
circumstances

1

123

National training
centres

State

For victims of child abuse and child offenders
provide counselling

2

88

Voluntary homes

Voluntary

These homes are for a wide range of children and
have a range of purposes. Some are run by religious
organisations and some by charities. Includes homes
for children with disabilities.

488

20 766

Type of institution

Sector

Purpose

Remand homes

State

For children accused of crimes who stay until the
outcome of a court appearance.

Voluntary remand
homes

Voluntary

Certified schools

Tabellen er hentet fra Save the Children in Sri Lanka (2005a, s. 6). Tallene er hentet fra Department of Probation and Child
Care Services (u.å.).

Standarden på tilbudet i institusjonene er ifølge Save the Children varierende, men
organisasjonen karakteriserer situasjonen ved de statlige institusjonene som ekstremt dårlig.
Den kunnskap Landinfo besitter gir ikke grunn til å anta at situasjonen innenfor de private
institusjonene er markant bedre enn innenfor de offentlige.
Mange institusjoner bærer preg av helt grunnleggende mangler, eksempelvis ved at barna får
et ernæringsmessig utilstrekkelig kosthold og/eller ikke nok klær. Videre mangler flere
institusjoner sengeplass til alle beboere, mange har dårlige sanitetsforhold og mangler tilgang
til rent vann og så vidt grunnleggende sanitæreffekter som såpe. Det sosiale, det pedagogiske
og det omsorgsmessige tilbudet i mange av institusjonene bærer preg av både fravær av
kvalifisert personale og generell lav eller manglende kompetanse (Save the Children in Sri
Lanka 2005a, s. viii).
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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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