JUS5120 – Utlendingsrett
Vår 2010
«Sameena» er en fiktiv person, men hennes historie ligner historien til et økende antall
mennesker. Sameena tilhører en etnisk minoritet i et sørasiatisk land. Den unge enka overlever
ved å dyrke til eget forbruk på en liten jordlapp ved elva i landsbyen. Med industrialiseringen som
begynte for vel 150 år siden i en annen del av verden fikk man en veldig økning i
klimagassutslipp. De siste årene synes Sameena at syklonene, stormene og flommene har blitt
stadig hyppigere og mer omfattende. Politiske islamister med velferdstiltak får støtte hos mange i
landsbyen, også Sameena. Til tross for at landsbyen ligger i et naturkatastrofeutsatt område har
ikke myndighetene iverksatt tiltak for å beskytte folk bedre. Mange mener de marginaliseres eller
straffes for å tilhøre en etnisk minoritet eller politisk opposisjon. En dag kommer en syklon, og
Sameena flykter sammen med andre fra landsbyen. Hun får ingen hjelp av myndighetene.
Kanskje kommer hun seg til en av de større byene og overlever der på et eller annet vis. Kanskje
hun kommer seg ut av landet. Og kanskje kommer hun seg helt til Norge.
Det er et økt fokus på klimaendringer, naturkatastrofer og folk som må flykte - eller ikke kan
returnere hjem - som følge av dette ("miljøflyktninger" på folkemunne). Redegjør for og gi en
kritisk vurdering av norsk lovverk og ”miljøflyktningers” rettslige situasjon i Norge. Dersom det
hypotetiske eksempelet med Sameena er til nytte, kan du ta utgangspunkt i det. Du velger selv
om du legger deg på en restriktiv eller liberal tolkningslinje, men det bør være en bevissthet rundt
dette. Se særlig på reglene om flyktningstatus, jfr. Utlendingsloven § 28, og opphold på
humanitært grunnlag, jfr. Utlendingsloven § 38 (gjengitt under). Referer også til Norges
internasjonale forpliktelser der du mener dette er relevant. Du kan bruke samfunnsvitenskaplige
og filosofiske/etiske argumenter for å sette regelverks analyse i et bredere kontekst. Lykke til!

