
    

 

 

  

 

 

 

      Trondheim, 18.01.2019 

UDI 

PB 8102 DEP 

032 OSLO 

      Vårt saksnr: xx/xx 

DUF NR: xxxx xxxxxx xx 

DUF NR  

DUF NR  

 

ANMODNING OM ANERKJENNELSE AV 

KVINNE MED OPPRINNELSE I xxxxxxxx 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OG  

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vi viser til Verdenserklæringens innledning, de to første avsnittene: 

 

Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle 

medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, 

 

Da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske 

handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en 

verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt 

kunngjort som folkenes høyeste mål,  

 

Med dette anmodes om at søkeren, og likeledes xxxxxxxxx,  

• får anerkjent menneskeverd og like og umistelige rettigheter i samsvar med 

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene, og 

• at dette blir registrert i norsk og internasjonalt folkeregister i samsvar med 

Konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter, artikkel 24, jf. Barnekonvensjonens 

artikkel 7.  

 

Den 11.09.2018 skrev vi slik i omgjøringsbegjæring til UNE: 
 

Det denne saken viser, er et menneske som er under gulvet, det vil si under the social 

protection floor. Det saken er eksempel på, er hvordan fokus på innvandringsstrategiske hensyn 

kan bli så konsentrert at den som har som oppgave å se mennesket, ikke ser gulvet, the social 

protection floor, enn si, ikke ser gulv og menneske i samme bilde.  

 

Artikkel 1, første setning: 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. 

 

Denne kvinnen ble ikke registrert ved sin fødsel. Hun ble født utenfor landets grenser. Hun 

vokste opp uten familietilhørighet. Hun var ikke registrert i noe samfunn. Hun hadde ikke 

tilhørighet. Hun var og er statsløs og rettighetsløs. Hun er uten utdannelse og kompetanse. Hun 

var etterlatt og hjelpeløs. Hun var uten fast holdepunkt. Hun drev i land i Norge. Som et stykke 

rekved.  

Som et stykke rekved. Ingen avsender. Ingen returadresse. Ingen tilhørighet.  
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Hun befinner seg på norsk jord. Det er intet annet land å sende henne til. I samsvar med 

helsevesenets tradisjon er det derfor Norges ansvar å ta vare på og beskytte henne. 

 

Vi minner om Verdenserklæringens artikkel 1, andre setning: 

De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets 

ånd. 

og om Verdenserklæringens artikkel 28: 

Enhver har krav på en sosial og internasjnal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de 

rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring. 

 

Søkeren er en av de som så langt aldri har erfart anerkjennelse av menneskeverd og like og 

umistelige rettigheter. Hun har vært holdt utenfor den krets. Hun er født displaced. Selv 

omtaler vi mennesker som mangler slik anerkjennelse, for Sivilt døde. 

 

Verdifastsettelse i forhold til Verdenserklæringens artikkel 17: «Enhver har rett til å eie 

eiendom …», det vil spesielt si til å eie seg selv, sin arbeidskraft og et livsgrunnlag. Uten rett 

til å arbeide er søkeren definert som uten verdi. Artikkel 17 sett sammen med artikkel 4, som 

er om slaveri og slavehandel. Søkerens status er ikke høyere enn slavens og trellens, kanskje 

lavere. For slike har definert tilhørighet. 

 

Verdenserklæringens artikkel 5, som er om tortur eller grusom, umenneskelig eller 

nedverdigende behandling eller straff. Vi har merket oss Committee against Torture i 

«Concluding observations on the eight periodic report of Norway” (23 April-18 May 2018), 

punkt C. Principal subjects of concern and recommendations,  

- in paragraph 11 on solitary confinement 

- in paragraph 15 on the detention of foreigners 

- in paragraph 16 on the legal safeguards afforded to asylum seekers and foreign 

nationals pending expulsion 

- and in paragraph 22 on unaccompanied minors missing from asylum centers 

hvorav vi siterer fra paragraph 15: 

The Committee is concerned about the high incidence of systematic isolation …  

 

Denne søkeren har gjennom nå mer enn 10 år i Norge måttet utholde et liv i høy grad av 

isolasjon, fra norsk befolkning, fra norsk samfunnsliv og arbeidsliv. Mest smerter det 

formodentlig å være isolert fra xxxxxxxxxx. Det bør ikke være tvil om at isolasjon påfører 

smerter, og at dette er i samsvar med hensikten. Jf. uttrykk som innvandringspoliske hensyn 

og allmennpreventive hensyn. Vi mener å ha dekning for å bruke ordet Tortur. 

 

Derfor stiler vi til UDI som første instans anmodnngen  om at søkeren, og likeledes hennes 2 

sønner,  

• får anerkjent menneskeverd og like og umistelige rettigheter i samsvar med 

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene, og 

• at dette blir registrert i norsk og internasjonalt folkeregister i samsvar med 

Konvensjonen om Sivile og Politiske Rettigheter, artikkel 24, jf. Barnekonvensjonens 

artikkel 7.  

 

 

Med hilsen 

For Rådgivningsgruppa i Trondheim 

 

Bernt Hauge 


