
ADVARER: Om F arida Mushini taper i 
Høyesterett, kan afghanere som fikk 
flyktningstatus som barn, sendes ut når 
de fyller 18, advarer Vergeforeningen. 

Av Åse Brandvold (tekst) og 
Chrlstopher Olssøn (foto) 

Flere i Støttegruppa for Fari
da tok denne uka turen fra 
Dokka til Oslo for å følge retts
saken i Høyesterett. 
På grunn av koronarestriksjo
ner måtte de følge forhandlin
gene på slrjerrn fra et hotell. 

- Vi er veldig fornøyd med 
innsatsen til våre advokater. 
Nå får vi ikke gjort noe mer. Vi 
er glade for at vi er så langt, og 
nå venter vi spent på dom
men. 

Det sier Merethe Engen 
Enerstvedt i støttegruppa. 
. Men det er ikke bare lokal
samfunnet på Dokka som føl
ger spent med. Vergeforenin
gen Følgesvennen, som er en 
organjsasjon for verger for 
enslige mindreårige asylsøke
re, er svært spente på utfallet. 

FAKTA 

Farida-saken: 
■ Farida Mushini og mora kom 
til Norge i juni 2011. Hun fikk 
opphold i Norge fordi hun 
ifølge 
Utlendingsdi
rektoratets 
(UDI) vedtak 
var «en 

• 
enslig 
afghansk 
kvinne uten 
mannlig 
omsorgsper
son». 
■ Året etter 
kom faren til 

Klassekampen 
s. januar 

Norge og søkte asyl. Siden 
mannlig omsorgsperson da var 
dukket opp, besluttet Norge å 
tvangsreturnere hele familien 
til Afghanistan i 2015. 

De har også benyttet seg av 
foreningers rett til å skrive et 
skriftlige innlegg for Høyeste-

rett når allmenne interesser 
er berørt. I skrivet argumen
terer de for at dersom anken 
til Høyesterett ikke når fram, 
vil flyktningstatus for enslige 
mindreårige de facto bli tids
begrenset fram til oppnådd 
myndighetsalder. 

Det vil innebære en betyde
lig svekkelse av enslige min
dreårige flyktningers rettsstil
ling, hevder foreningen. 

Da far dukket opp 
Det ene spørsmålet Høyeste
rett skal ta stilling til, er om 
en person som har fått innvil
get flyktningstatus i Norge, 
kan miste denne fordi ved
kommende kan returneres til 
et annet trygt område enn 
hjemplassen, såkalt retur til 
internflukt. 

Staten mener det er anled
ning til det dersom det skjer 

en varig endring i flyktnin
gens personlige forhold. 

I Farida Mushinis tilfelle 
skjedde endringen da faren 
hennes, Hafiz Khorrami, 
kom til Norge året etter at 
hun og mora Noorya var inn
vilget flyktningstatus etter 
paragraf 28b i utlendingslo
ven. 

- Noorya ble innvilget flykt
ningstatus fordi hun var ens
lig kvinne. Det personlige for
holdet som gjorde at hun ble 

anerkjent som flykting, var si
vilstatus. Fordi hun var det, 
var det utrygt å returnere til 
Afghanistan som helhet. Det
te forholdet opphørte å eksis
tere gjennom gjenforening 
med samboer, sa statens pro
sessfullmektige advokat Ing
vill Meinich i Høyesterett tirs
dag. 

Advokat og styremedlem i 
vergeforeningen Følgesven
nen, Maral Houshmand, er 
bekymret for konsekvensene 
dersom staten vinner fram 
med dette synet. 

Hun viser til at «endring i • personlig forhold» også kan 
anvendes når barn når myn
dighetsalder. 

- Det er veldig mange, sær
lig afghanere, som har fått 
flyktningstatus fordi de var 
barn og kommer fra et utrygt 
hjemsted. Hvis Høyesterett 
kommer til at flyktningstatus 
kan opphøre fordi de er blitt 
18 år og ikke lenger er barn, 
kan det føre til at de blir utvist 
og returnert til internflukt, 
sier Houshmand. 

Lager ny folkerettsnorm 
Det andre spørsmålet Høyes
terett skal ta stilling til er hvil
ket tidspunkt som skal legges 
til grunn for vurdering av in
ternflukt som opphørsgrunn. 

I Faridas tilfelle skjedde 

dette først i 2018 av Utlen
dingsnemnda. Da hadde Høy
esterett konkludert med at 
det var galt å trekke tilbake 
Faridas flyktningstatus. 

Saken ble sendt tilbake til 
Utlendingsnemnda som gjor
de et nytt oppsiktsvekkende 
vedtak om å fortsatt frata 
Farida og familien flyktnings
tatusen, denne gang med 
grunnlag i det såkalte intern
fluktalternativet. 

- En omkamp som mangler 
hjemmel i forvaltningsloven, 
sa Norsk organisasjon for 
asylsøkeres advolcat. og 
partsbjelper Stephcn L. Jer
vell i rett-en tirsdag. 

- Man finner på en 11orm i 
2018 fordi alle andre ds>rcr er 
stengt, sa Farida Muhsinis ad
vokat Arild Humlen og 1.1 t Ll: 

- Det er ikke Utlt'J\cl1nf;{s
nemnda som utvikler folke
rettsnormer. 

Dersom Farida og familien 
ikke vinner fram på begge 
punktene og dermed iltlcc får 
lov til å returnere ti I orge, 
frykter Støttegruppa at de vil 
legge ut på flukt på 11ytt. For
eldrene har ikke arbeid eller 
nettverk i Kabul. 

- Vi er veldig bcky1nret for 
om familien tåler mer, sier 
Merethe Engen Enerstvedt til 
Klassekampen. 


