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Nyhetsbrev

11. apr 2012

Ukas utvalgte nyheter

Biskopen i Sør-Hålogaland går hardt ut mot det han kaller uprofesjonell og useriøs 
behandling av konvertitter.
I et brev sendt til Utlendingsnemnda (UNE) og utenriksministeren hudfletter han UNEs 
håndtering av konvertitter som blir returnert til land som ikke godtar religionsbytte.
«Å velge seg bort fra islam og gå over til en annen religion er både juridisk, religiøst 

tid at Norge og UNE tar inn over seg» skriver biskopen i brevet.

NRK

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8066079

Atelier Populaire Oslo er et kollektivt verksted for diskusjon, produksjon, forskning og 
aktivisme, relatert til situasjonen for papirløse/flyktninger i Norge. Kunstneren Andrea 
Lange har invitert Palestinerleiren ved Jakob Kirke til Kunsthall Oslo. Der vil de 
videreføre sin virksomhet og dele vertskapet for Atelier Populaire Oslo. Mer enn femti 
inviterte kunstnere, papirløse/flyktninger, fagfolk og aktivister vil delta i perioden.
Verkstedet vil være åpent for publikum fra 10.-27. april 2012.

www.atelierpopulaire.noAtelier Populaire Oslo / Palestinerleir

http://atelierpopulaire.no/?page_id=2

Ukas utvalgte avviste

11-apr-12

Dorna (7)
Nasjonalitet: Iran / Kina

Asylgrunnlag

Dornas foreldre, Ali fra Iran, og Fulan 
fra Kina, kom til Norge og søkte 
beskyttelse her i 2003. Kort tid etter 
ankomst fant de kjærligheten. Dorna 
så dagens lys 1. juledag 2004. Hun ble 
sammen med sine foreldre døpt til 
den kristne tro i Vang kirke 1. 
påskedag 2005.

Status

I mars 2011 mottok foreldrene hvert 
sitt brev med utvisningsvedtak fra 
UDI. Vedtakene ble påklaget til UNE. 
Klagene ble avslått i juni.En 
omgjøringsanmodning ble sendt inn 
til UNE i slutten av august. Etter en 
behandlingstid på 7 måneder er den 
fortsatt under behandling.

Siste nytt

Dornas foreldre har bedt om frivillig 
tilbakevending - men de fikk det ikke! 
Ikke sammen som en familie. UDI / 
UNE vil at familien skal splittes.

http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3904

15-mar-12

Abba (14)
Nasjonalitet: Statsløs

Asylgrunnlag

Født i Honduras av mor fra Libanon 
som fikk passet inndratt i Mexico. 
Abbas foreldre er skilt. Abbas har et 
utgått pass fra Honduras, bestemor 
bor i Oslo. Abbas har gått hele 
skolegangen i Norge.

Status

Menneskelige hensyn veier ikke 
lengre så tungt som i 2004 da X-faktor-
Moe og hans mor fikk opphold. 
Søknader om opphold er avslått, de er 
statsløse og ureturnerbare - og setter 
ny rekord med nå nærmere fem år i 
hytte på Ormseter mottak.

Siste nytt

returnere mor og sønn da de kom til 
Norge i 2004, ville det blitt gjort 
umiddelbart, sier rådgiver Jon Ole 
Martinsen i NOAS som ville fremme 
en ny omgjøringsbegjæring for Abba 
og Sana i løpet av uke 12.

http://www.ostlendingen.no/hamar-dagblad/hvor-norsk-ma-abba-bli-for-a-fa-bli-1.7130056

Foreningen av tolvte januar mener
Sterk appell fra Karl Eldar Evang fra Foreningen av Tolvte Januar ved åpningen av Atelier Populaire i Oslo 10. April:
- Ser dere ordet føleri, oversett det med solidaritet! Ser dere ordet realisme, oversett det med tortur og smerte og flukt. Ser dere ordet 
naivitet, oversett det med kjærlighet. Ser dere ordet asylbarn, si våre barn! (Klikk på linken og les hele appellen)

Les ukas 1201-kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/04/11/nyhetsbrev-11-april-appell-fra-apningen-av-atelier-populaire-10-april/

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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