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Ap-politiker flyktet til Norge i 2007, nå er han strandet i
hjemlandet etter å ha reist tilbake på ferie
Av Kenneth Olsen - 10. august 2019 | 13:08

Bli medlem av vårt nyhetsbrev
epost-adresse
Subscribe

s

j

f

846



Den politiske flyktningen Hussam Almozayan får ikke reise ut av Palestina, et land han
ferierer i, men som han flyktet fra for 12 år siden.
Politiske flyktninger er de som forfølges på grunn av sin politiske overbevisning og som har
søkt tilflukt i utlandet. De kan også være vernet mot utsendelse til hjemlandet, ifølge Store
norske leksikon.
Ap-politiker Almozayan flyktet for 12 år siden fra det konfliktfylte området i Palestina, med
tanke på sin egen og familiens sikkerhet. Etter å ha søkt tilfllukt i Norge har han fått
oppholdstillatelse og norsk pass, og jobber som sosialkurrator i Stavanger.
NRK har vært i kontakt med familien som nå ikke får reise ut av Palestina. De melder at
Hassam er strandet sør i Gaza og at «han kom til Norge for 12 år siden», og at han står på
valglista for Arbeiderpartiet i Gjesdal kommune.
Statskanalen opplyser ikke at han er politisk flyktning.

– Jeg er fortvilet. Jeg skal snart begynne på jobb igjen i Stavanger kommune etter
ferien, og skolestart nærmer seg for barna mine. Vi har fått beskjed at det kan ta flere
måneder før vi kan slippe ut av Gaza, sier han til NRK.
Les også: På ferie dit du «flyktet» fra
Takkbrev
Almozayan opplyser at han reiste tilbake til landet han flyktet fra på ferie, men det er uvisst
hvorfor han har valgt å feriere i et land han ikke er trygg i.
Ifølge en artikkel i Aftenposten fra 2009 hevdet Hassam at han hadde levert over 1000
jobbsøknader uten å lykkes. Han fortalte videre at han heller ikke hadde fått «takkebrev»
etter søknadene.
I den lange artikkelen fremkommer det imidlertid at Hassam er politisk flyktning, noe som
ikke er opplyst av NRK.
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Navn

Mjolner • for 9 timer siden

Han er jo hjemme og da kan sikkert familien komme etter.
I AP og AUF er jo "Palestina" de rette og det er et paradis for innbyggerne.
107 △ ▽ • Svar • Del ›
tomnico > Mjolner • for 9 timer siden

Enda en "flyktning" på ferie i hjemlandet han "flyktet" fra, med oppholdstillatelse i
Norge og som har fått tildelt billisalgs-statsborgerskap i Norge. Enda en sak UDI
må gå gjennom ssnnhetsgehalten i asylsøknaden?
85 △ ▽ • Svar • Del ›
Noek Tern > tomnico • for 8 timer siden • edited

Det som skurrer her er at han ikke får reise fritt ut derfra igjen. Kanskje
ender dette med at han blir fengslet der, og det kan jo brukes som et
argument for at han nettopp er politisk forfulgt der, og fremdeles har rett på
asylet her. Dette helt uavhengig av hva han selv måtte ha trodd om den
saken før han reiste dit.
Hadde han derimot sluppet lett ut fra Palestina, hadde jeg vært mer enig
med deg.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
lurven > Noek Tern • for 7 timer siden

Han vil ikke betale bestikkelsen til den Egyptiske #imigration", derfor
blir papirarbeidet trenert i det lengste.
Forøvrig mener jeg at såkalte politiske flyktninger bør få stemplet i sitt
norske pass at passet er ugyldig for reise inn i landet de rømte i fra, i
dette tilfellet Palestinia.
Ikke sant Kallemyr?
16 △ ▽ • Svar • Del ›
tomnico > Noek Tern • for 6 timer siden • edited

Alle med bitte lite vett i pannen, vet at er du reell flyktning som har
fått opphold i en trygg havn, reiser du ikke tilbake til landet du har
flyktet fra. Bare "trygdeturister" gjør slikt nå opphold, norsk billigsalg
statsborgerskap er i boks og utbetalingene fra NAV er sikret.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
meself > Mjolner • for 9 timer siden • edited

Etter den tragiske båtulykken kunne man se dette bildet fra Utøya....

⛺
13 △ ▽ • Svar • Del ›
Blabla > meself • for 8 timer siden

Tenkte på da båtkapreren, Eksil Pedersen, kjørte «Torbjørn» på grunn og
overlot barn i Tyrifjorden til seg selv.
24 △ ▽ • Svar • Del ›
meself > Blabla • for 8 timer siden

...I noticed the flags.

⛺
11 △ ▽ • Svar • Del ›
Trapper Jack > meself • for 7 timer siden

AUF er en terrororganisasjon i sjel og hjerte. Det må jo være rette
konklusjon når en ser slike bilde. Skammens ansikter og de er tydeligvis
stolte av å støtte jødehatere. Gud bedre meg for en søppel...
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Byørn > meself • for 8 timer siden

Hvilken ulykke? Og hva med Ingrid?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
meself > Byørn • for 7 timer siden

⛺
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Byørn > meself • for 7 timer siden

Å ja, stemmer. Dette leste jeg faktisk om. Takk for informasjonen.
Hadde glemt det igjen. Og nå blir den døde overøst med kjærlighet.
Det gleder den seg sikkert over....
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Marit > meself • for 2 timer siden • edited

Hva har et palestinsk "flagg" å gjøre med en tragisk båtulykke i Trøndelag,
der to personer omkom ?
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Barley > Mjolner • for 6 timer siden

Det er bare å krysse fingrene for at "Palestina" lykkes med å skape en
familiegjenforening her. De fleste siviliserte land legger til rette for
familiegjenforening, så det er å håpe at også "Palestina" følger opp denne linjen.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
olejohnny • for 9 timer siden

Finn en feil.
Det er for farlig å bo i mitt gamle hjemland , men mitt gamle hjemland er supert å feriere i.
Trygt nok for ferie - trygt nok til å bo der.
77 △ ▽ • Svar • Del ›
Sofus > olejohnny • for 5 timer siden

På den annen side drar jo folk som turister både til Tunisia, Egypt, Tyrkia,
Bangladesh og Sverige...
1 △ ▽ • Svar • Del ›
john > Sofus • for 5 timer siden

Ja, Sverigestan er også ille plaget av fredens apostler
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Sofus > john • for 5 timer siden

Har ikke folk bedre vett, har jeg heller ikke sympati.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
AlfaFischer • for 9 timer siden

Det er åpenbart trygt for denne falske asylsøkeren å reise tilbake til sitt hjemland, og da
bør selvsagt hans opphold i Norge og hans norske statsborgerskap bli trukket tilbake. Ved
å reise tilbake til der han "flyktet" fra har han selv bekreftet at dette er trygt for han og
hans familie. Jeg håper han aldri kommer tilbake til Norge igjen, da vi ikke kan gi opphold
til personer som ikke trenger beskyttelse.
55 △ ▽ • Svar • Del ›
888JollyBob888 > AlfaFischer • for 8 timer siden • edited

.
Der tar du fullstendig feil.
Erna har på vegne av Norge undertegnet en kontrakt med FN [Global
Compact..of...Migration..] som innebærer at samtlige migranter skal anses som
lovlige innvandrere og at de skal nyte godt av de samme offentlige godene som
vertslandets borgere, fra dag én. De har f.eks. krav på full pensjon fra første dag,
mens en nordmann må jobbe i 40-50 år for å opptjene pensjon.
Hvor lenge NAV og Norges honningkrukke kan tåle slike kostnader kan man jo
fundere på.
Flyktninger og asylanter skal altså ikke være noe tema lenger.
Det kan tyde på at folket her ennå ikke har forstått rekkevidden av Ernas GCMkontrakt med De Forente Nasjoner [FN], og i full forståelse med EU-pampene.
.
30 △ ▽ • Svar • Del ›
Barley > 888JollyBob888 • for 6 timer siden

Den er visstnok ikke juridisk bindende. Men man signerer ikke en verdiløs
avtale uten noen som helst oppside uten grunn. Om et par-tre år vil denne
signaturen bli oppfattet som en intensjonsavtale hvor alle som har signert
forventes å følge dens innhold. Deretter vil eventuelle dissidenter bli
moralsk fordømt for sin usolidariske urimelighet, og det vil sikkert komme
hentydninger til menneskerettigheter og mer til.
Videre vil det bli innført straffetiltak mot dem som forbryter seg mot denne
avtalen. Da vil kravet om juridisk binding være temmelig unisont, man får
ikke oppfylt avtalens intensjon om det skal være mulig å bryte den helt
ustraffet. Det vil det bli nikket svært så samtykkende til, man kan jo ikke
bare la folk bryte avtaler etter eget forgodtbefinnende heller. Det må straff
og tvang til så det ikke blir noen uregelmessigheter.
Og som alltid er det dem som ikke har gitt sin tilslutning, altså folket, som
skal få straffen i stedet for de ga sin tilslutning ved å overkjøre folkets vilje.
Føkk demokratiet.
5 △ ▽ • Svar • Del ›
Marit > 888JollyBob888 • for 2 timer siden

Det burde føre til straffeforfølgelse å avhende landet Norge.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
runee999 • for 9 timer siden • edited

Bra da er det ikke lenger farlig å oppholde seg i sitt hjemland for han og familien slik at da
befinner de alle seg på rett plass.
49 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Arild Evensen • for 9 timer siden

Det jeg lurer mest på nå... Det er hvordan jeg skal kommentere dette uten å la det fosse
ut av meg i ren skadefryd av den palestinske juksepavens ferieforviklinger
46 △ ▽ • Svar • Del ›
W.Kirkehøyden > Jan Arild Evensen • for 9 timer siden • edited

Vi gleder oss uhemmet, og måtte han bli der til evig tid.
21 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell A. Amundsen > Jan Arild Evensen • for 8 timer siden

gazansk
△ ▽ • Svar • Del ›
eh72 • for 9 timer siden

De som reiser hjem på ferie til landet de flyktet fra, må få oppholdstillatelsen i Norge
inndratt.
45 △ ▽ • Svar • Del ›
Blabla • for 9 timer siden

Send resten av Ap også til Gaza. Der kan de partigjenforenes.
37 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Arild Evensen • for 9 timer siden

Før i tiden sto det i passene til asylanter at passene gjelder i alle land unntatt i det landet
de flyktet fra. Dette bør vi innføre igjen.
26 △ ▽ • Svar • Del ›
♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ > Jan Arild Evensen • for 8 timer siden
Nei, det var ikke pass, det var i reisebevis og fremmedpass slikt stod i.
"§ 64. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass
RegulationAttatchment§ 12-1. Unntak fra retten til å få utstedt reisebevis mv.
Reisebevis etter lovens § 64 første ledd kan nektes utstedt når
a) det foreligger forhold som gjør at det ikke ville blitt utstedt pass til norsk
statsborger, jf. passloven § 5,
b) det er tvil om utlendingens identitet,
c) utlendingen har fått endelig dom for et særlig alvorlig lovbrudd og av denne
grunn utgjør en fare for samfunnet,
d) det foreligger forhold som beskrevet i barneloven § 40 annet ledd.
Har flyktningen reisedokument utstedt av fremmed stat, gjelder retten til reisebevis
bare når flyktningen er innvilget oppholdstillatelse som flyktning eller faller inn
under Europarådsoverenskomst 16. oktober 1980 om overføring av ansvaret for
flyktninger, ved at flyktningen
les mer

1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Arild Evensen > ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ • for 7 timer siden

Jeg har selv sett slike pass og det er korrekt at det hette fremmedpass.
I dag er gis statsborgerskap til folk som kommer fra steder hvor de ikke har
mulighet å skaffe eget pass. Litt for billig..
1 △ ▽ • Svar • Del ›
K.Andersen • for 9 timer siden

La han bli der,,dette er en økonomisk flyktning som vi ikke trenger her til lands.
23 △ ▽ • Svar • Del ›
Traud • for 9 timer siden • edited

Det er ingen, og har aldri vært, et land, stat eller kongerike som heter "Palestina".
"Palestina" er kun et av flere navn som ble brukt på området til de gamle Israel, Judea og
Samaria. I dag brukes denne betegnelse hovedsaklig som en kamprop eller symbol i
kampen mot staten Israel. https://tarud.wordpress.com...
Gaza, som skulle ha vært en del av det jødiske hjemlandet ifølge vedtaket til
Folkeforbund fra 1922, var okkupert av Egypt fra 1948 til 1967. De fleste arabiske
innbyggere i Gaza er etterkommere av egyptiske familier, beduiner, eller familier som har
kommet fra andre arabiske land. I 2005 evakuerte Israel alle jøder som bodde i området
og siden da var området styrt av den muslimsk terrororganisasjon Hamas.
http://wp.me/pofyQ-ed
Det er velkjent at mange arabere fra forskjellige land, som ønsker å leve i Norge hevder
at de er "palestinske flyktninger". Myten om de palestinske flyktninger har hjulpet mange
arabere til å få oppholdstillatelse i vestlige land. www.facebook.com/PAL.flyktn...
32 △ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Traud • for 9 timer siden

Tøv. Det finnes ikke noe arkeologisk materiale som beviser at det har vært noe
Israel. Tvert imot tilsier alt arkeologisk funn at det aldri har vært noe Israel. I beste
fall har det vært en romersk provins kalt Judea. Men dette er også vekdig lite
sannsynlig.
Bibelen, tanak og talmudden er et ideolgisk og teologisk manifest som handler om
å skape en jødisk identitet. Hverken tanak eller talmudden har noen historisk eller
virkelig forankring. Den handler om hvordan jødene skal omgås hverandre og ikkejøder. Det er de eksakt samme reglene som gjelder for muslimene som gjelder for
jødene. De kan lyve for ikke-jøder, men må være ærlige med jøder. Det å ha en
ikke jøde som slaver ok. Se Epstein som blir feiret i Israel.
Jødene er av de fleste historikere ansett som et nomadisk folk på lik linje som
sigøynerne. De har hele tiden har levd et liv som fremmede i diaspora blant ikkejøder. Det har endt med at jødene har blitt fordrevet fra 109 land nkludert Norge på
grunn av sin undergravende og subversive virksomhet. Dette skjedde også i
Spania der jødene fikk skylden med rette for å ha åpnet grensene for muslimene.
Dette gjorde de for å styrke sin egen maktposisjon. Jødenes rolle var meget viktig
innen kalifatet. De hadde stillinger som finansfolk, skatteinkrevere, forvaltere og
mange høyere stillinger under kalifen. Deres ledende rolle var så viktig at det ble
kalt en jødisk arabisk kultur. Det vi ser i Europa og vesten i dag er en gjentagelse
av det som skjedde i Spania. I dag er det samme bakmenn som har sørget for å
åpne grensene igjen.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Vandre_Falk > Erwin Epstein Kohn Shekelstein • for 8 timer siden

Litt kjipt att Jesus, Guds sønn, som jødene enda fornekter, gjorde det slik att
ett nytt testamente ble til og som attpåtil bekrefter det gamle, eller har du en
glup forklaring på det å?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Torgunn > Erwin Epstein Kohn Shekelstein • for 8 timer siden

Jøder har bodd i dagens Israel i 4000 år. Det har også vært jøder i diaspora
som handelsmenn og håndverkere. Derfor var det synagoger, verdens
eldste skoler, over store deler av det gamle Romerriket. Kristendommen ble
forkynt i synagogene. De første kristne var jøder. Paulus åpnet synagogene
for ikke -kristne. Det er årsaken til kristendommens raske utbredelse.
Arkeologi bekrefter Bibelens fortellinger og dokumenter fra oldtiden.
Jødene er det eneste folket fra oldtiden som har bevart sin egenart. Det
fortjener respekt.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Torgunn • for 8 timer siden • edited

Det har aldri vært noe som har blitt kalt Israel før etter andre
verdenskrig. Hvorvidt de første kristne var jøder er uten betydning for
ideologien sionismen.Man må forholde seg til arkeologisk faktum,
ikke til ønsketenkning. Guds rike hører ikke til denne verden. Jesus.
Guds rike er hos faderen i Himmelen. Jødedommen (talmudden)
betegner Jesus som en antisemitt og nekter å anerkjenne han som
jøde.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Torgunn • for 7 timer siden • edited

Jeg har studert teologi og arkeologien bekrefter det nye testamentets
fremstilling, ikke det gamle. Det nye testamentets kan bekreftes som
en ganske historisk pålitelig kilde. Dette i motsetning til det gamle
testamentet som er ideologisk vinklet og overdrevet like mye som 6
millioner fantasihistorien.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
888JollyBob888 > Erwin Epstein Kohn Shekelstein • for 8 timer siden

.
Interessant informasjon, takk.
.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Runo > Erwin Epstein Kohn Shekelstein • for 7 timer siden

Her er det masse tøv. Jeg vet ikke hvor du har dine historiske kunnskaper
fra Er det fra Hamas og OIC ? To templer i Jerusalem , et ødelagt av
babylonerne og et ødelagt av romerne, samt det såkalte Hasmoneiske
dynasti fra 140-63 før Kristus i Judea, Samaria og Galilea bør vel være
bevis for jødisk tilhørighet til området. Den såkalte Merneptha stelaen fra ca
1213-1203 før Kristus nevner landet Israel uten å si hvor landet ligger
riktignok. Dessuten er landet Palestina omtalt av Herodot som et geografisk
område og da er det ikke snakk om muslimske områder da islam kom til ca
tusen år senere. Det er en viss uenighet om eksistensen av Kongene David
og Solomon blant historikere og om kronologien, men det første
kongedømmet varte fra 930 før Kristus til 720 før Kristus da kongedømmet
ble tatt av assyrerne
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Runo • for 7 timer siden

Det er en vesensforksjell mellom en jødisk stat og at jøder levde i
Midtøsten. Det kan bekreftes at jødene bodde i Midtøsten og har sine
røtter der, men en jødisk stat har ingen arkeologisk grunnlag.
Men at de hadde en synagoge er sannsynlig da romerne hadde
tilnærmet full religions frihet i sitt rike, men jødene klarte som vanlig å
påkalle seg verdsfolkets sin vrede og tempelet ble ødelagt etter
jødiske ekstremister forsøkte å gjøre opprør mot romerne. Teorien
om synagogens eksistens og ødeleggelse lar seg heller ikke bevise,
men er ikke usannsynlig med tanke på at de uendelige mange
fiender pga sine adferd og handlinger.
△ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Runo • for 7 timer siden • edited

Det er en vesensforksjell mellom at jøder levde i Midtøsten blant
mange andre og postulere en jødisk stat. Hvis du ikke ser forskjellen
på en jødisk stat og at jødene har bodd i diaspora i Romerrikets er
det håpløst å diskutere med deg, men heldigvis er det nyttig for andre
å lese mine innlegg.
△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Arild Evensen > Erwin Epstein Kohn Shekelstein • for 6 timer siden

Navnebroren din døde plutselig under denne samtalen. Så tragisk..
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Jan Arild Evensen
• for 5 timer siden • edited

De ville forhindre at han røper resten av det jødiske pedofile
nettverket som systematisk har kidnappet, voldtatt, dopet og solgt
ariske kvinner og barn. Det kan også hende det er false flag og at
han har returnert til sitt hjemland Israel.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Erwin Epstein Kohn Shekelstein > Jan Arild Evensen • for 3 timer siden

Poenget med nicket er å gjøre folk oppmerksomme på den
fremmede konspirasjonen mot oss hedninger.
△ ▽ • Svar • Del ›
Kjell A. Amundsen > Erwin Epstein Kohn Shekelstein • for 8 timer siden

Arab. That is their nationality. Even Article one of the PLO Charter states:
“Article 1: Palestine is the homeland of the Arab Palestinian people; it is an
indivisible part of the Arab homeland, and the Palestinian people are an
integral part of the Arab nation.”
So if the “Palestinians” proclaim to be in their own PLO Charter that they are
an “integral part of the Arab nation” that makes their nationality Arab, by
self-definition.
"THE PALESTINIAN NATIONAL CHARTER" (Al-Mithaq Al-Kawmee AlPhilisteeni), Adopted in 1964 by the 1st Palestinian Conference
Article 24: This Organization does not exercise any territorial sovereignty
over the West Bank in the Hashemite Kingdom of Jordan, on the Gaza Strip
or in the Himmah Area.
From 1948 to 1964 the term was not used at all.
On 28 May, 1964 in Cairo a group of Arabs created the term Palestinian
Arab and invented the "Palestinian Arab National Identity"
From 1964 to 1967 this invented national group was headed by Ahmad
les mer

△ ▽ • Svar • Del ›
Jan Arild Evensen > Traud • for 9 timer siden

Når fikk vi et land som heter Israel for aller første gang da?
Å bruke sin egen blogg som dokumentasjon er så tullete at jeg ler. Er det ingen
andre enn deg selv som kan dokumentere dette?
Palestina var det landet jødene drømte om å få da de opplevde å bli forsøkt
utryddet
2 △ ▽ • Svar • Del ›
meself > Jan Arild Evensen • for 9 timer siden

⛺

3 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell A. Amundsen > Jan Arild Evensen • for 8 timer siden

Trur du snakker om British Palestine / Eretz Yisrael
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Jan Arild Evensen > Kjell A. Amundsen • for 8 timer siden

Det var egentlig Ottomanerne sitt kaos britene arvet etter at de
knuste tyrkerne så grundig at hele riket kollapset etter 1.VK.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Hent flere kommentarer
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DMI avviser varmerekord på Grønland

Politiet: En person pågrepet etter
skyteepisode i moské i Bærum

31 kommentarer • for 9 timer siden

301 kommentarer • for 6 timer siden

Sylteagurk —

AvatarHele den globale temperaturmålingen er bare
en bløff. Ingen kan påberope seg å være "ekspert",
bare ved å synse og ha politiske målsetninger. Om
hele verdens fossile lager av drivstoff og kullkraft
hadde blitt brukt på en dag, ville ikke kloden tatt
skade av det.
Ett stort vulkanutbrudd, vil utgjøre det samme. På
jorden er det over 5000 vulkaner.Er driiiit lei
klimagjøker, hvis eneste interresse er andre folks
lommebøker.

runee999 —

AvatarHvorfor er det nå greit og opplyse om
gjerningsmannens hudfarge?

Fremskrittspartiet er et distriktsparti, men
vet det ikke selv

Jeffrey Epstein funnet død i fengselet
126 kommentarer • for 7 timer siden

47 kommentarer • for 8 timer siden

Lupus Intus —

bitten —

AvatarFRP som en gang tiltrakk velgere i fleng som
var partiet for folk flest er ødelagt av globalisme,
makt , champagne , som der frp velgerne snur ryggen
til dette partiet for harde livet for godt .
Bare så synd at sentralstyret i Frp ikke ser at man må
bytte ut Siv med å renske fullstendig
opp i dette partiet , ellers så vil partiet bli fullstendig
utradert for god som et politisk parti .
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