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Nyhetsbrev

26. mar 2012

Ukas utvalgte nyheter

Planane om å returnere asylsøkarar opprører Senterparti-ordføraren i Tingvoll. No tek 
han initiativ til eit opprør blant norske ordførarar. AP-ordførar Ståle Refstie i Sunndal 
er med. I eit innlegg i papirutgåva av Nordmørs-avisa Tidens Krav skreiv han fredag: 
"Nå må alle - også statsministeren - komme seg opp av skyttergravene og få saken 
løst. Det er lov å bruke hodet og hjertet samtidig."

NRKOrdførar vil ha nasjonalt opprør mot asylpolitikken

http://nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.8043472

Norske myndigheter er i full gang med å tvangsreturnere asylbarn til Etiopia. Hva skjer 
egentlig i landet de kommer til? Professor Kjetil Tronvoll ved Christian Michelsens 
Institutt har i 25 år forsket på Etiopia og de andre landene på Afrikas horn. Siden 1990 
har han fulgt alle politiske valg i landet, som forsker og valgobservatør. (Tips: Om du 
ikke abonnerer på Dagsavisen, så trykk "stopp" i nettleseren før "sladden" dukker opp, 
så få du lest artikkelen)

DagsavisenFaktapåfyll: Om risikoen ved tvangsreturer til Etiopia

http://www.dagsavisen.no/nye-inntrykk/reportasje/tvungen-retur-etiopia/

Ukas utvalgte avviste

24-mar-12

Mursal (9)
Nasjonalitet: Afghanistan

Asylgrunnlag

Foreldrenes historie handler om 
forbudt kjærlighet, barn født utenfor 
ekteskap og alvorlige trusler fra 
hennes taliban-tilknyttede familie.

Status

Mursals bestevenninne, Elise (9 år), 
har tatt initiativ til og fått gitt ut en CD 
til inntekt for advokathjelp til familien. 
Med hjelp av flere barn og musikere i 

Siste nytt

Elise og Mursal har stått sammen om 
dette prosjektet fra idéunnfangelse til 
ferdig produkt. Det er tydelig at de 
øyner et håp.
Elise kommer nok aldri til å glemme 
denne perioden av livet - uansett 
utfall. Politikere: Dette er neste 
generasjon velgere!

24-mar-12

Behrooz Zendehdel
Nasjonalitet: Iran

Asylgrunnlag

Behrooz konverterte til 
kristendommen, og ble under presset 
etter sin konvertering psykisk syk og 
våget ikke å la seg døpe. Han måtte ut 
av denne stressende situasjonen og 
reiste fra landet. I løpet av tiden han 
har vært i Norge er han blitt døpt i en 
pinsemenighet i Sverige.

Status

Han fikk endelig avslag på sin 
asylsøknad i oktober, og ble 18. januar 
tvanrsreturnert til Iran, hvor han ble 
fengslet og utsatt for umenneskelig 
behandling av så alvorlig karakter at 
Amnesty kaller det tortur.

Siste nytt

Behrooz Zendehdel har etter 
løslatelse i Iran flyktet igjen, og 
befinner seg nå i Tyrkia, hvor han 
forsøker å få flyktningstatus hos 
UNHCR.

http://tolvtejanuar.org/2012/03/24/tvangsutsendt-iraner-forteller-om-torturen-han-ble-mott-med/

Foreningen av tolvte januar mener
Foreningen av tolvte januar vil fokusere på asylprosessen, og vil bidra med faktapåfyll. Hva er trinnene i en asylsøknadsprosess? Her kommer 
en kort innføring!

Les ukas 1201-kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/03/26/nyhetsbrev-26-mars-om-asylsokerprosessen-2/

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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