
SOLIDARITETSMØTE
FOR DE AFGHANSKE ASYLSØKERNE

ONSDAG 29.11 KL. 19.00

FOLKETS HUS
OLAV TRYGVASSONSGT 5, INNGANG NOVA KINO

PROGRAM
••• Visning av filmen “Vi må ikke tåle” som er intervju med 6 av asylsøkerne som sultestreiket
••• Seyed Tamir Nasar (fra solidaritetetsgruppen for afghanere) forteller om situasjonen 

i Afghanistan i dag
••• Kort info fra konferansen på Nobel fredsenter 31.10.06 i Oslo
••• Afghansk musikk med bl.annet Aziz Afzal
••• «Sing along» med Panter Tanter Produksjoner. Publikum får lære en nyskrevet solidaritetssang.
••• Representanter fra SV, RV, SP, Ap, NKP og De Grønne er invitert til å si noe om norsk 

asylpolitikk og hva partiet har gjort i forhold til de afghanske asylsøkerne etter sultestreiken, 
og hva de kan bidra med fremover.

PLENUMSDISKUSJON
••• Bør norsk asylpolitikk endres til å bli mer human? Vi tar utgangspunkt i de 5 kravene fra 

kampanjen Margrethe Ohlin har tatt iniativet til.
••• UDI må revurdere sitt stanpunkt i forhold til om det er «trygt» å deportere asylsøkere til Afghanistan.
••• Asylsøkere er en arbeidskraftressurs. La dem få bli og jobbe i Norge.
••• Asylsøkere som har fått avslag og ikke bor på mottak blir nektet penger til livsopphold. Kan 

politikerne i Trondheim sikre penger til livsopphold (etter sosialloven), eller skal de tvinges på gata?

Målet med solidaritetsmøte er bl.a å danne en støttegruppe 
for afghanerne som har fått avslag på asylsøknaden sin.

Det vil også bli opprette et fond for innsamling av penger til 
blant annet advokatbistand for de som må få gjennoppta saken sin.

Bevertning

Etter sultestreiken i sommer er 45 afghanere tvangssendt ut av landet. Flere afghanere er gått i dekning
etter endelig avslag. De drar ikke frivillig til Trandum, som er en interneringsleir. Trondheim er den eneste
kommune i landet som gir asylsøkere (som bor på Sandmoen) norskopplæring. Nå skal UDI flytter 30
beboere fra Sandmoen til ulike mottak i andre kommuner. De mister da muligheten til norskopplæring.
Dette er noe av bakteppe for møtet.

ARR: INTERNASJONALT UTVALG I LO I TRONDHEIM OG NORSK FOLKEHJELP


