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Les fakta og svar på spørsmål med referanse til litteratur, rettspraksis og nasjonal og
internasjonal regelverk. Lykke til!
NRK Brennpunkt 30.04.2008 presenterte saken av Menije og Kadjie Ravandoost som ble født i
Iran og hadde flyttet til Norge som barn (Kadjie var 2 år og Menije var 8 år) og fikk
oppholdstillatelse. I 2002, da Menije var 20 og Kadjie 14 år gammel, bestemte familien at begge
skulle sendes tilbake til Iran med deres onkel. De ble fortalt at de skulle på ferie i Nord-Irak, men
i virkeligheten ble de sendt til Iran, to måneder før de skulle få sitt norske statsborgerskap. Kadije
sa at da flyet landet i Teheran, sa onkelen at ”her skal du bli til du dør, din hore.” I oktober 2002,
skrev Menije brev til den norske ambassaden i Teheran hvor hun ba om visum for å kunne
komme tilbake til Norge, gitt manglende sikkerhet i Iran. I desember 2003 ringte Kadjie UDI og
fortalte at iranske medarbeidere ved den norske ambassaden nektet dem adgang til å snakke
med de norske ansatte, og ba om hjelp til å få kontakt. I mellomtiden hadde begge blitt gift og fått
barn. Menijes tidligere lærer ringte advokaten Randi Hagen Spydevold som tilbød seg å gi dem
fri rettshjelp. UDI og UNE ga avslag basert på brudd på §12 i utlendingsloven, gitt at de haddes
fravær fra riket på mer enn to år:
Hagen Spydevold hjalp Kadije. Hennes mann, sønn og henne selv ble smuglet tilbake til Norge,
mens Menije ble igjen i Iran. Etter hvert innvilget UDI oppholdstillatelse til Kadije, og hennes
famile. Hagen Spydevold reagerte på Utlendingsnemndas avslag av Menijes sak: ”Og da har
altså Norge regler som sier, dersom du blir kidnappet av familiemedlemmer og holdt utenfor
Norge i over to år, så skal du miste rettighetene dine, de står altså på overgriperens
side. Overgriperen gis rettigheter . . .”
Du jobber som juridisk rådgiver i International Organization of Migration og har blitt bedt
om å skrive et notat som skal vurdere Ot. Prp. 75 (2006-2007), ny utlendingslovs paragraf
62 om permanent oppholdstillatelse, i lys av saker som Menije og Kadije. I tillegg har du
blitt bedt om å vurdere i hvilken grad det kan oppstå konflikt mellom paragraf 62 og
Kvinnekonvensjonen og Barnekonvensjonen.

