
Uttalelse fra årsmøtet i Bergen SV: 
Bergen for Bheki!
I 2015 ble Bheki Dlamini invitert til Norge og Universitetet i Bergen (UiB) gjennom «Students at 
Risk»-programmet til SAIH (Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond). Etter å ha 
fullført en master i statsvitenskap ved UiB i 2017, søkte han om politisk asyl i Norge, før 
oppholdstillatelsen gikk ut.
Historien til den politiske aktivisten fra Mpofu i Swaziland ble kjent for nordmenn gjennom Erling 
Borgens dokumentarserie «Et hjerte som aldri dør», og en rekke nyhetssaker. Dlamini var leder i 
Swaziland Youth Congress og aktiv i PUDEMO (Peoples Union Democratic Movement), og ble for 
det stemplet som terrorist og tilbragte fire år i fengsel. Han forteller om politivold, tortur og 
uverdige forhold i fengselet.
Swaziland er Afrikas siste eneveldige monarki, og styres som et diktatur av kong Mswati III, som 
endret landets offisielle navn til Eswatini i 2018. Opposisjonelle blir slått ned på med jernhånd.
Like etter å sluppet ut av fengsel i 2014, holdt han en 1. mai-appell, og det ble utstedt ny 
arrestordre på ham.
Da flyktet han fra Swaziland til Sør-Afrika. Der skaffet han seg falskt pass og fødselsattest for å 
kunne reise videre ut av landet, og ikke bli sendt tilbake til Swaziland, forteller Dlamini.
Politiets utlendingsenhet la hans sørafrikanske pass til grunn, og startet en hurtigprosedyre som 
endte med et vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om at Dlamini skulle sendes tilbake til Sør-
Afrika. 
Han klaget på vedtaket og 11. november møtte han i Utlendingsnemnda med sin advokat. UNE la 
utrolig fortsatt til grunn at han er fra Sør-Afrika og han fikk avslag på klagen.
Bheki Dlamini er flyktning fra Swaziland (Eswatini) og må få politisk asyl. Han kan heller ikke reise 
tilbake til Sør-Afrika, siden hans pass er falskt. Da vil han bli straffeforfulgt der. Det mest alvorlige 
er at Swaziland har agenter i Sør-Afrika som vil være ute etter å ta livet av Bheki.
Bergen SV gir full støtte til Bheki og hans historie. Bergen SV vil ta ta saken opp i Bergen bystyre 
og foreslå at Bergen bystyre slår ring om Bheki og krever at UNE anerkjenner at han er 
statsborger av Swaziland (Eswatini) og gir han politisk asyl.


