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Ukas utvalgte nyheter

Mens Arbeiderpartiet leter etter sin tapte anstendighet, kan pressen holde trykket. Vi 
kan lete etter de ufølsomme avslagsbrevene, jage de sms-ene der statssekretær Pål 
Lønseth får beskjed om ikke å gi et barn lillefingeren, og kreve utlevert alle mailer som 
neglisjerer Amnesty, FNs høykommissær for flyktninger, Noas og Redd Barna. Vi kan 
late som om 450 rettsløse barn er like viktig som et selvforsvarskurs for jenter, og se 
hva som skjer.

AdressaA for anstendighet?

http://www.adressa.no/meninger/article1787790.ece - .T1vKYrf9ybQ.facebook

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritiske til flere aspekter av returavtalen 
som ble inngått mellom norske og etiopiske myndigheter 26. januar i år. Avtalen med 
Etiopia skiller seg fra tilsvarende avtaler med andre land på flere punkter. Det er 
dessuten fortsatt mye som er uklart når det gjelder premissene for frivillig retur, kort 
tid før fristen som er satt til 15. mars utløper. Etter møter med flere av de sentrale 
aktørene på feltet i Norge og i Etiopia, har NOAS 11 konkrete spørsmål angående 
returavtalen til Justisdepartementet.

NOASBrev fra NOAS til Justisdepartementet: Spørsmål om returavtalen med Etiopia

http://tolvtejanuar.files.wordpress.com/2012/03/etiopia-brev-til-justis.pdf

Ukas utvalgte avviste

Roaa (9), Rahaf (8) og Malik (5) Nasjonalitet:

Jordan

Asylgrunnlag

Utlendingsdirektoratet mener 
familiefaren er tilknyttet 
motstandsbevegelsen Hamas. Selv 
beskriver de seg som palestinere, 
men benekter at de har noe med 
Hamas å gjøre.

Status

I november 2011 ble Roaa (9), Rahaf 
(8) og Malik (4) sendt ut av Norge. De 
to yngste barna var født i Norge og de 
har bodd her hele sitt liv.

Siste nytt

I november 2011 ble Roaa (9), Rahaf 
(8) og Malik (4) sendt ut - etter ni år i 
Norge. De to yngste barna var født i 
Norge og de har bodd her hele sitt liv. 
Generalsekretær i Redd Barna, Tove R. 
Wang, mener Norge har brutt 
Utlendingsloven og FNs 
barnekonvensjon.

http://tinyurl.com/6ua587g

13-feb-12

Piriyanka (11), Pirunthusan(7) og mamma Nasjonalitet:

Sri Lanka

Asylgrunnlag

tigrene, og ble drept 1. desember 
2007. En singalesisk-dominert 
regjering sitter med makta, som har 
mange krigsforbrytelser å svare for og 
som fortsetter sine overgrep mot den 
tamilske mindretallsbefolkninga, sier 
Endre Stene, leder for støttegruppa

Status

Borgerkrigstilstanden i Sri Lanka er 
opphørt, og norske myndigheter ved 
UDI og UNE (utlendingsnemnda) 
ønsker å returnere alle tamiler.

Siste nytt

Søndag 22. januar gikk familien 
Piratheepan i kirkeasyl på 
Misjonssenteret i Namsos.

http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article5927582.ece

Foreningen av tolvte januar mener
Har du vært på toppen av ovarennet i Holmenkollen noen gang, og kikket ned? Tenk deg da at noen har halt deg opp dit, og satt på deg et 
par ski. Bak deg står myndighetene og sier “Du kan sette utfor frivillig – eller så dytter vi deg”. Vi mener dette er et godt bilde på hvordan 
mange avviste asylsøkere nå opplever tilbudet om “frivillig” retur til for eksempel Etiopia og Iran.

Les ukas 1201-kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/03/12/ukas-kommentar-123-12-om-det-umulige-valget-sakalt-frivillig-retur/

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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