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 JA til en rettferdig asylpolitikk 
 

Stengte dører. Stengte sinn. Stengte hjerter. Stengte muligheter. Et liv på vent. Gang på gang får vi inn-

syn i en urettferdig og uanstendig behandling av asylsøkere. RIA (Rettferdighet i Asylpolitikken) er 

ikke for fri innvandring, men kjemper for god og rettferdig behandling av alle asylsøkere som kommer 

til Norge. Vi rystes stadig over manglende tolking, inhumane avgjørelser, splitting av familier, deporta-

sjon til fengsel og tortur, lang behandlingstid, mangelfull advokathjelp m.m. og vil fortsette kampen til 

rettsikkerheten er på plass i UDIs asylbehandling. 

 

 

Se hva som skjer  
 

# Bli informert, engasjer deg og bli medlem gjennom http://riarogaland.wordpress.com/ 

 

# Neste demonstrasjon: Fredag 26 oktober kl. 1800 på Arneageren (utenfor Sølvberget, Stavanger kino og bibliotek) 

Vi slår oss sammen med politiske, kristne og frivillige organisasjoner i forbindelse med premieren på 

den rystende dokumentarfilmen ”De andre” av Margreth Olin som omhandler tvangsretur av mindre-

årige, enslige asylsøkere straks de fyller 18 år. (Kinobillett må du selv bestille hos Kino1). Markering-

en vil foregå i form av appeller og vi håper du vil bli med og vise at vi er mange som ønsker rettferdig-

het og medmenneskelighet i asylpolitikken. 

 

Info og spørsmål: terje@imikirken.no (styreleder i RIA) og på bloggen (se over). 
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