
Amnesti for lengeværende papirløse flyktninger 

Bildet: Yemane Teferi. Foto Tine Poppe  

Yemanedagen 8. januar  
Yemane Teferi ble født i Eritrea i 1957. Den 8. januar 2016 døde 

han på Bømlo, etter 24 år i asylmottak.  

Yemane var en ureturnerbar, lengeværende asylsøker med endelig 

avslag på søknad om opphold - uten rett til å arbeide eller ta 

utdanning, få ordinær helsehjelp, stifte familie osv. Han fikk losji 

på stadig skiftende asylmottak, men kost og alt annet måtte han 

selv betale av de ca 1800 kr pr. mnd han fikk.  

“Jeg er ferdig og fortapt. Jeg er blitt gammel og har mistet alt 

håp”. (Yemane Tesferi)  

I dette landet finnes noen i samme situasjon som Yemane. En liten 

gruppe mennesker lever i limbo, på eksistensminimum i år etter år, 

uten noen av de grunnleggende rettigheter vi tar for gitt i Norge.  

Dette kan vi ikke være bekjent av. Situasjonen for de papirløse er 

uholdbar     og uverdig for vårt samfunn.  

Så - Yemane-dagen er kommet for å bli! Når vi minnes ham hver 8. januar, skal 

vi kaste lys over situasjonen til de som ikke kan eller ikke tør å returnere til sine 

hjemland. Vi skal se dem og løfte dem, og vi skal fortsette å kjempe for at de 

skal få et verdig liv!  

Men - lyspunkt finnes. I Vestland har fylkestinget vedtatt å jobbe for en bedring 

av papirløse asylsøkeres kår her, et skritt i ønsket retning. Hvis resten av landet 

følger etter (ryktet forteller at fornuftige forandringer skjer), må aldri flere 

mennesker lide Yemanes skjebne.  

Den endelige løsningen må bli at lengeværende papirløse asylsøkere får amnesti. 

De må få oppholdstillatelse og rett til å arbeide, til å gå på skole eller norskkurs, 

til helsehjelp, til et liv.  

8. januar 2023 blir Yemanedagen markert mange steder i 

Norge.  

I Bergen blir det markering på Torgalmenningen kl. 16-17.  

Initiativet til markering av dagen kommer fra en rekke humanitære 

og kvinnepolitiske organisasjoner, de fleste er med i Asylpolitisk 

forum  

“Jeg føler meg som ulovlig, ikke bare i Norge, men i hele verden. Jeg trenger 

en annen planet.” (Yemane Tesferi)  

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) er den norske seksjonen av Women’s 

International League for Peace and Freedom (WILPF), stiftet i 1915. Norske kvinner var med 

fra begynnelsen, og sakene de arbeidet for er på mange måter de samme som i dag: for 

nedrustning og fred, frihet og rettferdighet, både generelt og for kvinner spesielt.. Vi ser også 

på arbeid for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon som fredsarbeid. Sammenhengen 

mellom militarisering og miljø og klima, samt mat- og vannsikkerhet, er andre fokusområder  

www.ikff.no ikff@ikff.no avd. Bergen 
Følg oss på Facebook  
www.yemane.no 


