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Ukas utvalgte nyheter

Psykolog Karl Eldar Evang, pressetalsmann for Foreningen av tolvte januar, i 
asylduell med Justisdepartementets Statssekretær Pål K. Lønseth i 
Morgenbladet fredag 17. februar 2012.
- Sa du tolvte januar? Klarer ikke helt å gripe den, sier Lønseth.
- Det var den dagen Maria Amelie ble arrestert i fjor. Foreningen fikk sitt 
startskudd ved engasjementet som ble skapt da. Noen av oss ønsker å jobbe 
mer kunnskapsbasert og diskutere politisk, heller enn å bare være opprørt.

MorgenbladetKarl Eldar Evang fra Foreningen av tolvte januar i duellintervju med Pål K. Lønseth

http://issuu.com/morgenbladet/docs/asylduell?viewMode=magazine&mode=embed

- Jeg ansatte Sultan Belay Fsahe i bedriften, for åtte år siden. Alle papirer, alt var 
i orden. Sultan har for eksempel betalt skatt hele tiden, i henhold til 
skattekortet. Den gang handlet det om å få folk ut av asylmottakene, få dem 
integrert i det norske samfunnet. Nå er alt snudd opp ned. Men Sultan er 
etablert her, med familie, barn. Jeg mener at jeg ikke har gjort noe galt. Jeg er 
pådyttet noe som skal være en ulovlighet. Det godtar jeg ikke.

AftenbladetSolabakeren nekter å vedta forelegget

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Solabakeren-nekter-a-vedta-forelegget-2928645.html - .T0AbTVHwo74

Ukas utvalgte avviste

14-feb-12

Mahdi Shabazi (8) og familien Nasjonalitet:

Iran

Asylgrunnlag

Mahdis far Hossein konverterte fra 
Islam til religionen Ahl-e-Haqq da han 
giftet seg i 2003. I Iran risikerer 
konvertitter ("frafalne") henrettelse. 
Han har fått ettersendt to innkallinger 
fra politiet i Iran.

Status

UNE har avslått gjentatte 
omgjøringsbegjæringer. Saken er 
prøvet for både Tingretten og 
Lagmannsretten, men familien har 
ikke vunnet fram der. De risikerer nå 
tvangsutsendelse til Iran.

Siste nytt

Endringer i iransk straffelov øker 
risikoen for dødsstraff for konvertitter, 
noe som til nå har vært opp til 
dommerens skjønn / vurdering:
http://dagen.no//Nyheter//Utenriks/ta
bid/249/Default.aspx?ModuleId=7553
8&articleView=true

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7995261

Aza Askhabova (15) og familien Nasjonalitet:

Tsjetsjenia

Asylgrunnlag

Familien fikk oppholdstillatelse i mars 
2005. Utlendingsmyndighetene satte 
imidlertid som vilkår at Hosen 
Askhabov måtte dokumentere at han 
har fått avslag på søknad om 
oppholdstillatelse i konas hjemland 
Ukraina.

Status

Hosen Askhabov har ikke klart å skaffe 
dokumentasjonen UNE satte som 
vilkår, dermed er ny 
oppholdstillatelse avslått. 
Yngstebarna Alambek (8) og Ansar-
Artur (5) er født i Norge og kjenner 
ikke andre land enn Norge. Tingretten 
ga UNE medhold, men vurderte ikke 
UNEs skjønnsvurdering.

Siste nytt

Advokat Bynjulf Risnes mener 
betingelsen er lovstridig og tar saken 
til Borgarting lagmannsrett i mars. I 
mellomtiden risikerer familien å bli 
tvangsutsendt.

http://www.raumnes.no/Nyheter/tabid/445/Default.aspx?ModuleId=73308&articleView=true

Foreningen av tolvte januar mener
Iransk straffelov er innskjerpet. Foreningen av tolvte januar mener at ingen iranere som har konvertert fra islam kan returneres, 
uansett hva deres nye religion er - da de løper den samme risiko for forfølgelse og død i henhold til iransk lov.
Les hele ukas kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/02/19/ukas-kommentar-fra-foreningen-av-tolvte-januar-19-februar-2012/

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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