Norsk PEN og asylsøkere
Norsk PEN er en medlemsorganisasjon som primært arbeider for forsvar av ytringsfriheten
for våre medlemmer (skribenter, journalister, forleggere, redaktører, bokhandlere og
bloggere, i fortsettelsen kalt skribenter, etc.) og andre i samme yrkesgrupper som henvender
seg til oss, både fra inn- og utland.
Norsk PEN mottar et stadig økende antall henvendelser fra skribenter, etc. som sitter i
asylmottak i Norge.
Norge har i all hovedsak et velordnet system for mottak og behandling av asylsøkere. Norsk
PEN har verken kompetanse, kapasitet eller ambisjoner om å være en
asylsøkerorganisasjon. Vi har derfor svært begrensete muligheter til å gå inn i og bistå
asylsøkere mens behandlingen foretas i Utlendingsdirektoratet, UDI.
I hovedsak vil Norsk PEN kunne bistå asylsøkere med bakgrunn som skribenter etc. først
etter at vedkommende har fått avslag fra UDI.
Vår oppgave når en asylsøker henvender seg til oss, er:
a)Henvendelser fra asylsøkere som ikke er eller har bakgrunn som skribent etc.,
- henvise vedkommende til den advokatbistand, som alle asylsøkere tildeles etter avslag fra
UDI. Dersom asylsøker har problemer med sin tildelte advokat, henvises asylsøker til å ta
dette opp med NOAS, som er en profesjonell organisasjon med oppdrag å bistå asylsøkere
med rådgivning og rettshjelp.
b)Dersom asylsøker er skribent, etc, eller har slik bakgrunn;
-bistå vedkommende og dennes advokat ved å skrive tilleggsbrev til klage på avslag fra UDI.
Brevet må inneholde ny, oppdatert og bekreftet informasjon fra PEN International eller
andre kilder der slik informasjon kan bekreftes av tredje person.
-henvise asylsøker til NOAS, som bistår asylsøkere med informasjon om rettigheter, kontakt
og informasjon overfor UDI og oppfølging og bistand ved avslag og anke til UNE.
Dersom asylsøker er skribent etc og klage er avvist av Utlendingsnemnda, UNE:
c)Samtidig som Norsk PEN henviser asylsøker til advokat eller NOAS med selve asylsaken,
kan organisasjonen bistå asylsøkere med bakgrunn som skribenter etc., med relevant
informasjon til UNE.
Tilleggsinformasjonen fra Norsk PEN som vedlegges klage fra advokat/NOAS bør hvis mulig
inneholde informasjon om og bekreftelse på:
 at asylsøker har arbeidet som skribent etc.
 arbeidsforholdene for uavhengige/kritiske skribenter i hjemlandet
 hvilke beskyttelsesbehov som følger av dette, samt hvilke farer skribenter etc. vil
utsettes for ved retur til hjemlandet

 andre opplysninger som har relevans for søknaden og kan påvirke utfallet.
d) Ved henvendelser fra NOAS om asylsaker som gjelder skribenter etc., kan Norsk PEN på
samme måte bistå med eventuell bekreftelse på vedkommendes bakgrunn som skribent
etc., forholdene for skribenter etc. i hjemlandet og annen relevant informasjon.
e)Norsk PEN skal i hovedsak hente informasjon fra PEN Internationals stab, halvårlige
rapporter (case list) etc. Norsk PEN kan også benytte informasjon fra IFEX, Norsk
Journalistlag (NJ) og andre organisasjoner med spesiell kompetanse på journalister,
ytringsfrihet etc., eller direkte fra personlige kontakter i land der Norsk PEN innehar spesiell
kompetanse, som f. eks. Tyrkia, Tunisia, Hviterussland og Afghanistan.
Journalister/skribenter med oppholdstillatelse
Norsk PEN kan ikke bistå skribenter etc. som har fått asyl og som ønsker hjelp til å få jobb
eller utgi bøker etc. Som hovedregel skal det henvises til den informasjonen om norske
skribentorganisasjoner og det norske, litterære system som allerede eksisterer og tilbys alle
fribyforfattere gjennom ICORN eller fribyene direkte. Slik informasjon er tilgjengelig på disse
hjemmesidene på norsk, engelsk, arabisk og farsi.

