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Ukas utvalgte nyheter

I Nederland er Geert Wilders og det høyreradikale Frihetspartiet støtteparti for det 
liberale partiet VVD og kristeligdemokratene CDA, noe som skulle tilsi en langt mer 
restriktiv asylpolitikk enn i Norge. Men 27. januar, tre dager før SVs Heikki Holmås 
erklærte at "Norge trenger en returavtale med Eritrea", publiserte Nederlands 
asylminister følgende konklusjon: "The Netherlands will not force anyone to return to 
Eritrea"

Nederlands 
regjering

Nederland vil ikke returnere asylsøkere til Eritrea

http://www.government.nl/news/2012/01/27/the-netherlands-won-t-send-eritrean-asylum-seekers-back.html

- Du kan i utgangspunktet bli arrestert for hva som helst i Iran så lenge styresmaktene 
velger å tolke det du skriver som en kritikk av dem eller av Islam. Det finnes ingen 
regler. sier journalist Sheida Jahanbin (27), som er gift med Maydar.
Iran er allerede et av de mest avanserte landene i verden når det gjelder sensur og 
kontroll av Internett. Nå legger styresmaktene opp til en enda strengere linje. De 
jobber nå med det såkalte halal-nettet, eller det «rene» nettet, som skal være adskilt 
fra det globale nettet, og dermed gi regimet full kontroll over kommunikasjon og 
deling av informasjon over nett.

Amnesty Int. 
Norge

Flyktet fra Iran: Torturert for å blogge

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/flyktet-fra-iran-torturert-%C3%A5-blogge

Ukas utvalgte avviste

20-feb-12

Misrak og Ermias, Nathan (3) Nasjonalitet:

Etiopia

Asylgrunnlag

Misrak og Ermias jobbet i en avis, han 
som redaktør og journalist. Før valget 
i 2005 ble innholdet stadig mer 
politisk. Jan sluttet som journalist, 
men på sin nye arbeidsplass ble han 
oppsøkt av agenter som hevdet at 
han fortsatt publiserte artikler under 
dekknavn.

Status

I fjor høst mottok de endelige avslag 
på sine asylsøknader.

Siste nytt

Før ble avviste asylsøkere kalt 
«ureturnerbare», fordi Norge ikke 
hadde en returavtale med Etiopia. Nå 
er en slik avtale på plass, og fra 
midten av mars risikerer den lille 
familien tvangsretur.

http://www.klassekampen.no/59933/article/item/null/-vi-kommer-ikke-til-a-reise-tilbake

25-feb-12

Mulu (18) Nasjonalitet:

Etiopia

Asylgrunnlag

Ble smuglet til Norge alene for tre år 
siden. Foreldrene er i opposisjon mot 
det totalitære regime. Far ble drept 
for 6 år siden etter at han var fengslet.

Status

Han har nå fått avslag for 2. gang av 
UDI. Mulu er livredd for å bli sendt 
tilbake, da han vet at han vil bli drept.

Siste nytt

Før ble avviste asylsøkere kalt 
«ureturnerbare», fordi Norge ikke 
hadde en returavtale med Etiopia. Nå 
er en slik avtale på plass, og fra 
midten av mars risikerer Mulu 
tvangsretur.

https://www.facebook.com/groups/343575742329595/

Foreningen av tolvte januar mener
"Dersom våre ord skal gjenspeile de verdier vi holder høyt, våre demokratiske verdier som ble skapt under fredeligere vilkår enn mange andre 
steder i verden – da må vi også støtte dem som kjemper mot og lykkes med å flykte fra totalitære regimer"  (Mina Adampour)

Les hele ukas kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/02/26/ukas-kommentar-fra-foreningen-av-tolvte-januar-26-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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