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Ukas utvalgte nyheter

Etter seks år i uvisshet og til dels i skjul i Norge etter før dette å ha vært mange år på 
flukt har homofile "Mr. A" fått flyktningestatus i Norge. UNE gjorde om avslagsvedtaket 
etter praksisendringen som kom som følge av en dom i Høyesterett i april i år.
– For oss som jobber i dette feltet og som kjenner disse menneskene er det stort. Jo 
da, det er jobben vår. Men vi er likevel aktivister i bunn og det er stort å oppleve slikt, 
sier Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, til Blikk Nett.

www.blikk.noEndelig fri
http://www.blikk.no/nyheter/item/8912-endelig-fri

- Mens vi andre lå og trygt og sov ble de vekket midt på natten, i sine egne senger, av 
fullt uniformerte politimenn som stormet inn i leilighetene deres. Det har aldri vært 
noen hemmelighet hvor de oppholdt seg, selv om ordbruken i media mer enn antydet 
dette.
Maria Wasvik skriver om politiets storaksjon 24. august mot afghanske flyktninger med 
avslag på asylsøknadene, og påpeker manglende rettssikkerhet i forbindelse med 
retur av mindreårige som utlendingsmyndighetene mener har fylt 18 år.

NyeMeninger.noStopp tvangsretur av afghanske flyktninger til internflukt i Kabul!
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread252061/

Ukas enkeltsaker

27-feb-12

Yalda (9)
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
HURRA! Yalda og famililen får bli i 
Norge!

http://www.nordlys.no/nyheter/article6193376.ece

Familien Iljasov
Nasjonalitet: Dagestan, Russland

Asylgrunnlag
Politisk

Status
Fire barn, to av dem født i Norge. De 
to eldste har bodd her fra de var 8 og 
9 år. De er nå tenåringer, og har sterk 
tilknytning til Norge.

Siste nytt
Det ventes rettsavgjørelse som vil gi 
signaler om hvordan domstolene 
tolker forrang for barnekonvensjonen, 
men UNE har valgt å ikke gi familien 
utsatt iverksetting. Politiets 
Utlendingsenhet forbereder derfor 
utsendelse.

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/faremo‐staar‐klar‐til‐aa‐kaste‐ut‐sultan‐og‐asijat‐3741664.html

Foreningen av tolvte januar mener
Politiets utlendingsinternat på Trandum ble i 2006 av Ny Tid beskrevet som "Norges Guantanamo" og en advokat omtalte stedet som 
"statens søppelkasse for menneskelig avfall". Hva er status på Trandum seks år senere? Foreningen av tolvte januar gir historikken og 
dokumenterer fortsatt uakseptable forhold.
Les ukas 1201‐kommentar: http://tolvtejanuar.org/2012/09/02/nyhetsbrev‐3‐september‐uakseptable‐forhold‐pa‐trandum‐utlendingsinternat/

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.


