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Nyhetsbrev

23. mai 2012

Ukas utvalgte nyheter

Biskop Tor B. Jørgensen har besøkt «Leah» i Italia. Han er engstelig for at kvinnen som 
har vært utsatt for trafficking kan bli fanget opp av sitt gamle nettverk der.
Biskopen har engasjert seg i «Leahs» sak siden det ble klart at hun ikke ville få 
oppholdstillatelse i Norge.
Etter å ha sett hvordan «Leah» sliter i Italia, bekymrer biskopen seg for fremtiden til 
den lille familien.
- Hun er helt overlatt til seg selv, sier Jørgensen.

www.nrk.no

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8142776

Utlendingsloven § 38 sier at det kan gis oppholdstillatelse i Norge dersom det 
foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til 
riket. Likevel nektes alvorlige syke og andre sårbare individer opphold og barn som 
har bodd hele sitt liv i Norge skal kastes ut. Hva innebærer «sterke menneskelige 
hensyn» og hvem bestemmer hva som utgjør «særlig tilknytning til riket? Og i hvilke 
tilfeller lar man hensynet til en «kontrollert og regulert innvandring til Norge» veie 
tyngre?

www.noas.noNOAS arrangerer fagseminar 24. mai: Sterke menneskelige hensyn

http://www.noas.org//file.php?id=508

Ukas utvalgte avviste

22-mai-12

Asef Mohamadi (19)
Nasjonalitet: Afghanistan

Asylgrunnlag

Kom som enslig mindreårig asylsøker, 
15 år gammel. Kronisk syk, trenger 
viktig operasjon. Utlagt tarm i 
påvente av operasjon.

Status

Var registrert i Italia før han kom til 
Norge, er derfor avvist og ble i 
oktober 2011 tvangsreturnert til Italia, 
tre dager før livsviktig operasjon i 
Norge. Får ikke behandling i Italia 
uten fast bostedsadresse, noe som er 
umulig å få.

Siste nytt

Støttegruppeleder Eva Røed har i mai 
besøkt Asef og konstatert at han 
overhode ikke får noen hjelp fra 
italienske myndigheter.

https://www.facebook.com/groups/196688360422759/

22-mai-12

Leah og datteren
Nasjonalitet: Nigeria

Asylgrunnlag

Offer for menneskehandel. 
Bakmennene i Leahs sak har 
tilknytning til og oppholder seg i Italia.

Status

Med hjemmel i utlendingsloven § 32 
første ledd punkt b og Dublin II-
forordningen har UDI sendt Leah og 
hennes nitten måneder gamle datter 
tilbake til Italia.

Siste nytt

Støtteguppen, deriblant biskop Tor B. 
Jørgensen, har vært i Italia på 
faktainnsamling og for å hjelpe 
henne - og er rystet over situasjonen.

https://www.facebook.com/beskyttleah?sk=info

Foreningen av tolvte januar mener
Under Dublin II forordningen returnerer Norge asylsøkere til for eksempel Italia, hvor hjelp og oppfølging i praksis viser seg å være ikke-
eksisterende. Les her de rystende historiene. Foreningen av tolvte januar påviser parallellene i seks ferske saker som viser et system som ikke 
fungerer etter hensikten - og Norge lukker øynene, på tvers av våre forpliktelser.

Les ukas 1201-kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/05/22/nyhetsbrev-23-mai-dublin-ii-forordningen-og-sterke-menneskelige-hensyn/

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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