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Ukas utvalgte nyheter

- Herved er lokale helsemyndigheter og frivillige organisasjoner som Røde Kors, 
Kirkens Bymisjon, SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, KIA – Kristent 
Interkulturelt Arbeid, Frelsesarmeen, IMI-kirken og andre oppfordret til å få på plass et 
gratis helsesenter for papirløse flyktninger i Stavanger.
(christian w. holst Mediegruppen i RIA – Rettferdighet i asylpolitikken )

Aftenbladet.noEngasjement for etablering av helsesenter for papirløse i Stavanger
http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Gratis-helsesenter-for-papirlose-3023446.html

 - La oss lage et nettverk av Yalda-ambassadører med mottoet: "1000 takk for at du 
valgte Tromsø, Yalda!", skriver ordføreren på sin Facebook-side.
Hjort foreslår at alle ambassadører betaler 1.000 kroner til Yalda støttegruppe, og at 
pengene skal gå til å sikre at 10-åringen har råd til å føre sin sak for Borgarting 
lagmannsrett.

Tromso.noVil ha Yalda-ambassadører
http://www.itromso.no/nyheter/article582841.ece

Ukas enkeltsaker

27-sep-12

Yalda (10)
Nasjonalitet: Moldova / Afghanistan

Asylgrunnlag
Yalda er født og oppvokst i Norden. 
Hun levd på flyktningemottak hele 
livet. Familien har vært i Norge siden 
2005. UDI/UNE ville splitte familien, 
Yalda og moren skal sendes til morens 
hjemland, Moldova, mens Yaldas far 
skulle sendes til Afghanistan.

Status
Oslo tingrett har i en dom av 17. 
august 2012 konkludert med at UNEs 
vurdering av hensynet til barnets 
beste bygger på mangelfulle 
opplysninger og at dette er en 
saksbehandlingsfeil som medfører 
ugyldighet av vedtaket.

Siste nytt
UNE anket tingrettens dom noen 
timer før ankefristens utløp. Tromsø 
med Høyre-ordfører Hjort i spissen er 
forferdet, og mobiliserer nå for å 
samle inn penger til ny rettssak.

http://www.nordlys.no/nyheter/article6258250.ece

30-sep-12

Thien Thi Vo
Nasjonalitet: Vietnam

Asylgrunnlag
Dette er ikke en asylsak, men historien 
om hun som manglet noen uker på 
være gift i Norge lenge nok til å bli. 
Hun har tolv års botid, et gravlagt 
barn i Norge, og to barn født i Norge.

Status
Thien Thi Vo måtte føre saken sin for 
tingretten alene, advokaten trakk seg i 
redsel for at Thien skulle bli utsendt 
før rettssaken. Alene i retten, uten 
basiskunnskap om rettsprosedyrer 
uten tolk var dette David mot Goliat. 
Hun tapte.

Siste nytt
Tidlig søndag morgen ble Thien Thi 
Vo og hennes barn hentet til Trandum 
for uttransportering. De fikk 30 
minutter til å pakke sakene etter tolv 
år i Norge. Hvor ble det av hensynet til 
barnas beste?

http://www.varingen.no/Nyheter/tabid/392/Default.aspx?ModuleId=58210&articleView=true

Vi mener
Skal vi tro på regjeringens retorikk, er Thien Thi Vo en såkalt "returnekter" som utgjør en fare for asylinstituttets eksistens. I realiteten er hun 
en ressurs i lokalsamfunnet, en kvinne som mistet sin datter og trenger å være i nærheten av graven hennes. Nå sitter hun på Trandum og 
skal deporteres sammen med sine to barn.
Les mer her: http://tolvtejanuar.org/2012/09/30/var‐kommentar‐i‐nyhetsbrev‐1‐oktober‐menneskerettighetene‐krympes/

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.


