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U2: Sabrin må få bli! 2 
 3 

Av Oddny Miljeteig, Sylva Martinsen,  og Eira Garrido 4 
 5 
En desemberkveld mottok Sabrin Mohammed Ali et brev fra Utlendingsnemnda (UNE). Der 6 

ble det slått fast at hun må forlate landet før 1. januar 2022. Avslaget betyr at Sabrin må 7 

forlate Norge, og de to barna med norsk statsborgerskap som får bo i Norge med en far som 8 

har norsk statsborgerskap. Til BT sa Sabrin at «det føltes som at verden kollapset». 9 

 10 

Sabrin Mohamed Ali har vært asylsøker i over syv år, og har fått tilsammen fem avslag på å få 11 

bli i Norge. Grunnen til avslaget er at utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet 12 

(UDI ) mener Sabrin kommer fra Sudan, og ikke Eritrea slik hun selv hevder. Begrunnelsen 13 

for utvisingen er at har gitt uriktige opplysninger om sin identitet. Sabrin sier til Bergens 14 

Tidende og andre aviser at  «Jeg ble født i 1991 i den sudanske byen Kassala, på grensen til 15 

Eritrea».  Familien hennes var blant 500.000 eritreere som flyktet til Sudan under den 16 

eritreiske frigjøringskrigen mellom 1961 og 1991. Hun forteller at familien flyttet tilbake til 17 

Eritrea i 1993, og at hun bodde i Eritreas hovedstad Asmara i 19 år fra 1993 til 2012. Asmara, 18 

ja, var ikke Asmara vennskapsby med Bergen i sin tid? 19 

 20 

Da Sabrin var ferdig på videregående skole ble hun innkalt til evig militærtjeneste i Eritrea. 21 

Hun gjemte seg i litt over to år før hun flyktet til Sudan i 2012. Der kjøpte hun seg et sudansk 22 

pass for å kunne reise videre. Mer enn 65 millioner mennesker er på flukt i verden i dag. For 23 

de aller fleste av disse er det omtrent umulig å søke asyl i Europa. Et menneske som har klart 24 

å flykte til et annet land, eller befinner seg på grensen til landet, har rett til å søke om asyl i 25 

henhold til  flyktningkonvensjonen. Når en asylsøker får innvilget asyl, får han eller hun 26 

flyktningstatus og rett til beskyttelse. Det er passet som Sabrin kjøpte for å kunne flykte til 27 

sikkerhet viser seg nå å være skjebnesvangert for hennes fremtid i Norge. Hvor UNE både i 28 

2016 og 2017 med dette gir Sabrin avslag på søknaden sin om politisk asyl, ettersom de 29 

legger til grunn at hun er sudansk statsborger. UNE anser Sabrin som en grunnløs asylsøker, 30 

og gir henne ikke den beskyttelsen hun søker og trenger. For til tross at det har vært mye uro i 31 

Sudan i det siste tiden, mener UNE at Sabrin trygt kan reise dit.  32 

 33 

Faren til barna har fått asyl i Norge og bor i Bergen. De to sønnene deres er norske 34 

statsborgere, og de skal bo sammen med faren om moren må forlate dem. Hvis Sabrin blir 35 



 
sendt ut av landet, får hun et innreiseforbud i to år, før hun eventuelt kan søke om 36 

familieinnvandring. Selv om familiegjenforening er en annen trygg måte å få beskyttelse på, 37 

er det for Sabrin en to års ventetid før hun kan gjenforenes med sine kjære små barn. Det er to 38 

år hvor barna er uten en mor. 39 

«Den vanligste grunnen til at vi gjør om, er at vi mener hensynet til barna veier tyngre enn de 40 

lovbruddene som er begått», uttaler UNE på sine nettsider. Så hva med barnets beste? Ingen 41 

barnekonvensjon vil skrive under på at å skille barn fra sin mor er til barnets beste. Man 42 

skulle tro Norge ville være det fremste i verdenen til å sette barns interesser først og fremst. 43 

Men nei. Nå er det barna til Sabrin Mohammed Ali, som har bodd på asylmottak i Arna og nå 44 

er på asylmottak på Stord, som blir forhindret å være med sin mor, som er den nærmeste 45 

omsorgspersonen de kjenner.  46 

SV står helt i front i kampen for internasjonal solidaritet og nestekjærlighet, og mot at norsk 47 

asyl- og innvandringspolitikk skal være en strenghetskonkurranse og for systemendringer 48 

generelt. SV vil sikre asylretten og sikre like rettigheter for konvensjonsflyktninger og 49 

flyktninger med rett til subsidiær beskyttelse. Vi vil gjøre familiegjenforening for flyktninger 50 

enklere og billigere. Det skal ikke stilles underholdskrav i familiegjenforeningssaker for 51 

personer med beskyttelsesstatus og søknadsgebyret i disse sakene skal fjernes. SV vil sikre og 52 

styrke hensynet til barnets beste. I utvisningssaker skal barnas beste skal gå foran 53 

innvandringsregulerende hensyn. 54 

 55 

Skal utlendingsloven trumfe barneloven? En deportasjon av mor til to barn er ikke Norge 56 

verdig. Vi ser barn som nå mister sin nærmeste omsorgsperson fordi mor må forlate landet. 57 

Støttegrupper som «Sabrin må få bli med barna sine» og påfølgende markeringer viser at dette 58 

oppleves som urimelig. Over 3400 har skrevet under for at Sabrin skal få bli i landet. 59 

Mennesker som søker beskyttelsen trenger trygge og lovlige alternativer. De trenger også å bli 60 

trodd. UDI og UNE må ta strenge signal fra befolkningen og Stortingets til ytterste strenge 61 

grense. Bergen SV mener at regjeringen og Stortinget  må gripe inn og si at 62 

Barnekonvensjonen og barns menneskerettigheter må sikres - også i asylpolitikken. 63 


