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Nyhetsbrev

4. mar 2012

Ukas utvalgte nyheter

Appellen sendes tirsdag 28. februar både til statsministeren og til justisminister Grete 
Faremo. Ordføreren i Tromsø og biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme har begge 
engasjert seg sterkt i Yalda-saken som har vakt oppsikt og sterke reaksjoner i Tromsø.
- Dette er en appell til statsministeren og justisministeren om å få saken vurdert på 
nytt eller et moratorium for 9-åringen Yalda som bor i Tromsø, inntil Stortinget har 
behandlet stortingsmeldingen om barn på flukt og et eventuelt nytt forskriftsverk er 
på plass, skriver Per Oskar Kjølaas og Jens Johan Hjort.

Tromsø-ordførerens kontorYalda (9): Tromsø-ordfører og biskop med felles appell til statsministeren

http://tolvtejanuar.files.wordpress.com/2012/02/fellesnbsp.pdf

Fredag gikk en ung kvinne i tog i et siste desperat håp om at de som bestemmer skal 
forstå.
 Nå sitter altså Mahelet her på mottak, uten penger og uten framtid. Det er ikke 

første gang. Sist Norge vil stramme inn asylpolitikken ble hun også fratatt 
arbeidstillatelsen. Livet falt i grus. Men så fikk hun skattekortet sitt tilbake, for det var 
jo ikke mulig å returnere verken henne eller andre til Etiopia. Nå er det altså på an 
igjen. Hvor lenge skal folk pines på dette viset?

AftenbladetMahelet skal deporteres

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Mahelet-skal-deporteres-2937717.html - .T1OmXXnwo74

Ukas utvalgte avviste

27-feb-12

Yalda (9) Nasjonalitet:

Moldova?

Asylgrunnlag

Yalda er født og oppvokst i Norden. 
Hun levd på flyktningemottak hele 
livet. Familien har vært i Norge siden 
2005, og i dag går Yalda på skole i 
Tromsø.

Status

I januar 2012 fikk familien endelig 
avslag på asylsøknad. UDI/UNE vil at 
familien skal splittes og sendes til 
hvert sitt land. Yalda og moren skal 
sendes til morens hjemland, Moldova, 
mens Yaldas far skal sendes til 
Afghanistan - hvor han ikke har vært 
på 17 år.

Siste nytt

Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort og 
biskop Per Oskar Kjølaas sendte en 
felles appell til statsminister Jens 
Stoltenberg i håp om at 9-årige Yalda 
kan forbli tromsøværing.

http://tolvtejanuar.files.wordpress.com/2012/02/fellesnbsp.pdf

03-mar-12

Yafet (5) og mamma Rahel Nasjonalitet:

Etiopia

Asylgrunnlag

Yafet er født og oppvokst i Norge, og 
kan ikke noe annet språk enn norsk.

Status

Familien fikk nylig endelig avslag på 
sin asylsøknad, og frykter nå 
tvangsretur til Etiopia når 
utleveringsavtalen trår i kraft fra 15. 
mars.

Siste nytt

Sittende ordfører og seks tidligere 
Bardu-ordførere kaster seg nå inn i 
kampen for at Yafet og mamma Rahel 
skal få bli i Norge.

http://tolvtejanuar.files.wordpress.com/2012/03/yafet.pdf

Foreningen av tolvte januar mener
Norges regjering er høyt på banen i sitt internasjonale arbeid med å beskytte og støtte kvinner mot seksualisert vold, og hjelpe ofre med 
rehabilitering. 15. mars nærmer seg, iverksettelsesdatoen for Norges utleveringsavtale med Etiopia. Foreningen av Tolvte Januar utfordrer 
regjeringen: Skal Norge forbli troverdige i dette arbeidet må vi anerkjenne torturerte etiopiske kvinners beskyttelsesbehov: La dem bli!

Les hele ukas kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/03/04/kvinners-rett-til-beskyttelse-og-rehabilitering-torpederes-i-returavtale/

Foreningen av tolvte januar har som formål å bidra til offentlig oppmerksomhet rundt Norges asyl- og innvandringspolitikk, samt arbeide for 
en human, rettssikker og inkluderende behandling av flyktninger og asylsøkere i tråd med internasjonale konvensjoner og asylinstituttets 
intensjoner.
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