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Ukas utvalgte nyheter

En gruppe frivillige i Stavanger-områder har på dugnad skrevet 
omgjøringsbegjæringer for 47 avviste etiopiere, og derved fått en unik saksinnsikt.

Etter å ha gått gjennom saken til den papirløse jeg fikk meg tildelt, er jeg dypt 
sjokkert. Jeg har levd på en villfarelse. Når jeg nå hører påstander om at alle har fått en 
grundig saksbehandling for endelig vedtak, kjenner jeg adrenalinet pumpe i kroppen, 
sier en av de frivillige, Ulf Ludvigsen, fritidssjef i Hå kommune.

AftenbladetHar avdekket slurv og mangler i avslagene

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/Har-avdekket-slurv-og-mangler-i-avslagene-2944102.html - .T2ZHr9ncCVo

ingenting å være redde for, sier Utlendingsdirektoratet. Men i Oslo sitter mange 
livredde etiopiere og frykter å bli sendt tilbake med tvang.

TV2UDI tror ikke på asylsøkerne

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/udi-tror-ikke-paa-asylsoekerne-3736295.html

Ukas utvalgte avviste

15-mar-12

Nobyat og Adonyas
Nasjonalitet: Etiopia

Asylgrunnlag

Nobyat og Adonyas far hadde bare ett 
fengselsopphold i Etiopia, og det ble 
ikke ansett som ille nok til å gi ham 
individuell beskyttelse.

Status

Barna er norske statsborgere, mor har 
fått opphold, far kastes ut. Barnas far 
har dessuten gjort noe ulovlig - han 
brukte skattekortet han fikk i posten 
og forsørget først seg selv og siden 
kona, Ewnet, mens hun studerte til 
sykepleier.

Siste nytt

Far skal til Etiopia, der må han være i 
fem år før han kan søke 
familiegjenforening og komme 
tilbake.- Det blir tungt å flytte inn og 
ta seg av barna alene. Samtidig å 
være redd for hva som kan hende 
mannen min i Etiopia. Han havner 
trolig i fengsel. Kanskje ser vi ham 
aldri igjen?

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Fratas-far-eller-mor-i-fem-ar-2943651.html - .T2ZFf9ncCVp

17-mar-12

Samuel, Susanne og deres gutter (1 og 6)
Nasjonalitet: Nigeria

Asylgrunnlag

Samuel sier han dro fra Nigeria fordi 
området han bodde i var plaget med 
stadig voldelige konflikter og 
sammenstøt.

Status

UNE stoler ikke på at Samuels 
fødselsattest og pass hans er reelt, da 
dokumenter fra Nigeria har for lav 
troverdighet for dem.

Siste nytt

UNE konkluderer også at det ikke 
foreligger «sterke menneskelige 
hensyn eller en særlig tilknytning til 
riket». Selv om han har samboer, er 
forlovet og har to små barn sammen 
med Susanne, mener de at hans 
opphold i Norge ikke kan «tillegges 
særlig vekt», fordi oppholdet har vært 
midlertidig ifm saksbehandlingen.

http://www.dagbladet.no/2012/03/17/nyheter/innenriks/innvandring/asylpolitikk/une/20714336/

Foreningen av tolvte januar mener
Foreningen av Tolvte Januar foreslår å innføre kvalitetssikringskompetanse i utlendingsforvaltningen i forbindelse med det forestående 
direktørskiftet i UNE. For dersom kvalitetssikringen hos verdens flyselskaper hadde vært som hos UNE ville ingen av oss turt å sette våre ben i 
et fly.

Les ukas 1201-kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/03/19/ukas-kommentar-193-12-rettssikkerhet-og-kvalitetssikring-i-une/

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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