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Unison støtte til Mustafa Hasan
under markering i Asker
Det var fll politisk 
enighet under 
støttemarkeringen 
for Mustafa Hasan 
(18) i Asker sentrum 
tirsdag. Hovedper-
sonen selv satte 
stor pris på støtten.
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Mustafa Hasan fkk høre klare budskap fra scenen foran Kulturhuset i Asker under en markering tirsdag. Fire ungdomspartier ga 18-åringen 

sin fulle støtte og mener han ikke må kastes ut av Norge etter nesten 13 år i landet.
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Det var Asker Unge Høyre som
tok initiativ til markeringen uten-
for Kulturhuset i Asker tirsdag
ettermiddag. Der holdt ulike par-
tier appeller, før hovedpersonen
selv avsluttet det hele.

– Vi synes det var på tide med
en støttemarkering for Mustafa i
Asker, han er jo askerbøring, sa
leder i Asker Unge Høyre, Vanessa
Nystedt.

Saken om 18 år gamle Mustafa,
som kom til Norge som 6-åring,
har skapt voldsomt engasjement
de siste ukene. 18-åringen skulle
egentlig sendes ut av Norge innen
7. desember, men denne datoen
ble utsatt til 28. desember.

Årsaken til vedtaket om utkas-
telse, er at moren hans skal ha
oppgitt uriktige opplysninger da
de kom til Norge for snart 13 år
siden.

Blant de rundt 200 som hadde
møtt opp for å vise sin støtte, var
Maria Blix og døtrene Mie (8) og
Milla (4).

– Jeg skjønner ikke hvordan
denne saken ikke treffer alle. Jeg
har bare lyst til å rope ut, det er så
urettferdig. Det har vært stille fra
de folkevalgte, jeg venter fortsatt
på at de skal komme på banen.
Mustafa er norsk og fra Asker, og
må få bli i Norge, mener Maria
Blix, som understreket at hun
synes det er veldig bra at Asker-
ordfører Lene Conradi har vært så
tydelig i sin støtte til Hasan.

Tidligere tirsdag uttalte Con-
radi at Asker kommune ville
garantere for Hasans gjeld på nes-
ten 250.000 kroner. Kommunen
har også bedt Viken forberede en
plan for at Hasan skal få fullført
skolegangen, dersom han sendes
ut av landet.

Sammen med døtrene, tente
Blix lys for å vise sin støtte til Mus-

tafa Hasan på pyramiden utenfor
kulturhuset.

Samlet politisk enighet
Under selve markeringen, var det
også klare ord fra politisk hold. I
rundt en halvtime var det appeller
med klare budskap.

– Saken må sees på på nytt, og
det må tas hensyn til barn og
deres tilknytning til Norge. Mus-
tafa har vært her i snart 13 år, gjør
det bra på skolen og har et stort
sosialt nettverk. Han er norsk, slo
Nystedt fast.

Hun høstet unison støtte fra de
andre partiene som hadde møtt
opp med appeller.

– Menneskerettighetene skal
beskytte sårbare barn i samfun-
net. Mustafa er blant disse sår-
bare. Denne saken er ikke over før
Mustafa får bli, sa Elizabeth
Mukendi, styreleder i Viken KrFU.

– Mustafa er norsk, og hører

hjemme her. Vi er her for å stanse
deporteringen av Mustafa. Det er
systemet det er noe galt med, ikke
enkeltmennesket, mente leder i
Unge Venstre, Sondre Hansmark.

– Behandlingen av Mustafa er
noe som viser at Norge kanskje
ikke er så fritt likevel. Denne
julen blir julen da Norge tok et
standpunkt. Vi støtter deg i denne
saken, Mustafa, uttalte politisk
nestleder i Asker FPU, Rikke
Louise Pedersen.

Takknemlig hovedperson
Hovedpersonen selv var også til
stede under markeringen. Han
avsluttet det hele med å takke alle
de fremmøtte for støtten.

– Da jeg satt i bilen der borte og
så alle dere som hadde møtt opp
her, jeg tenkte «wow». Jeg vil
takke dere alle. Jeg kunne aldri
fått til alt dette uten dere, sa han
fra scenen.
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Dette er saken

Bakgrunnen for at Mustafa 
(18) skal sendes ut, er at den 
palestinske moren skal ha unn-
latt en opplysning da hun kom 
til Norge fra Jordan med sine 
fre barn for 13 år siden.



Moren og tre av søsknene er 
ute av landet og skal være 
bosatt i ulike land.



Moren fkk midlertidig opp-
holdstillatelse i Asker i 2009. 
I 2012 ble oppholdstillatel-
sen trukket tilbake, da moren 
skal ha unnlatt å fortelle om at 
hun også har jordansk stats-
borgerskap. Det tok tre år før 



klagen på vedtaket ble 
behandlet, og vedtaket ble 
opprettholdt av Utlendings-
nemnda (UNE).

Familien tapte saken i retts-
systemet. Det er siden søkt om 
oppholdstillatelse på ny for 
brødrene Abdel og Mustafa. 
Storebror Abdel har nylig fått 
opphold, men Mustafa skal 
sendes ut innen 28. desem-
ber.



Brødrene sitter igjen med 
gjeld etter familiens saksom-
kostninger på rundt 270.000 
kroner.



Snudde seg rundt i førjulstiden
Arbeidstagerne i Asker produkt satser på den 
spesielle etterspørselen i korona-julen 2020.

Handel
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– Da vi skjønte folk ønsket seg
julemat og julekaker, men ikke
kunne møtes for å spise det på tra-
disjonelt vis, måtte vi finne andre
måter å levere på, sier Britt Villa,
daglig leder i bedriften i Asker.

Det er mennesker som på ulike

måter har nedsatt funksjonsevne
som jobber i selskapet.

Budstikka har tidligere skrevet
en større sak om Grini hjemmeba-
keri som satser på drive-in løsning
nå i julen. Bakeriets initiativ
sendte til og med landbruks- og
matminister Olaug Bollestad til
Bærum for å bivåne det hele.
Kommunedirektør Geir B. Aga
uttrykte i denne saken begeistring

over Grini-selskapets initiativ.

Evne til fleksibilitet 
Asker-bedriften har altså gjort
mer eller mindre nøyaktig det
samme som kransekakebakerne
på Grini, og er i full gang med
drive-in løsning for julen.

– Vi opplever at vår drive-in
viser at også vår bedrift med men-
nesker med nedsatt funksjonsevne
har evne til å være fleksible og
følge med i markedsendringer,
mener Villa.
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Jonas Myhren, 22 år fra Drammen kjøper varer hos Asker-mannen 
Emil Lier, 23 år som jobber i Asker Produkt. Asker Produkt satser nem-
lig på drive-in nå i førjulstiden.
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