
 
 

Respons 

Irak: Palestinere i Irak 
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Har irakiske myndigheter avklart palestinernes status i Irak? Kan de som har forlatt i 
Irak returnere? Får de utstedt dokumenter, evt. hva slags? Får de pass/reisepapirer? 

• Hvor mange palestinere befinner seg nå i Irak? 

• Bor palestinerne i Bagdad fortsatt i kompleksene i bydelen Baladiyat? Hvor mange 
bor i leire på grensen til Syria? 

• Palestinernes menneskerettslige situasjon i Irak 

 

 

Har irakiske myndigheter avklart palestinernes status i Irak? Kan de som har forlatt  
Irak returnere? Får de utstedt dokumenter, evt. hva slags? Får de pass/reisepapirer?  
 
Ifølge IRIN (2008) varslet myndighetene i 2008 at de ville starte en prosess med å registrere 
palestinere med sikte på å utstede et eget ID-kort til dem der de blir identifisert som 
flyktninger. Ifølge US Committee on Refugees and Immigrants (USCRI) (2010) startet 
registreringsprosessen i april 2009. I juni begynte myndighetene å utstede ID-kort til de 
palestinerne som bor i Bagdad. Myndighetene antok i august samme år at ytterligere 3000 
palestinere i Basra og Ninewah vil være berettiget til ID-kort. 

Landinfo er ikke kjent med at det foreligger informasjon om hvor mange palestinere som i 
løpet av 2009 og første kvartal 2010 har fått utstedt reisedokumenter og ID-kort.  

Det blir nå også utstedt blå reisedokumenter til palestinere (irakiske statsborgere har grønne 
pass). Palestinernes reisedokumenter blir ved utreise stemplet ”Rett til utreise, ingen rett til 
tilbakereise”. Vi har av dette ikke kunnet slutte at palestinere generelt ikke har rett til 
gjeninnreise. Vi har heller ikke grunnlag for å bekrefte eller avkrefte at de som ønsket det i 
praksis ikke har kunnet returnere. 
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Ifølge en anonym kilde som inntil nylig arbeidet ved UNWRA i Damaskus (telefonsamtale 3. 
mars 2009), har enkelte palestinere fra Irak kommet til Syria på irakiske reisedokumenter for 
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palestinske flyktninger som de har betalt bestikkelser for å få utstedt. Disse har altså betalt en 
viss sum i bestikkelser for å få et reisedokument som de i utgangspunktet har krav på. 

Hvor mange palestinere befinner seg nå i Irak? 
Ifølge UNHCR (som sitert i US State Department 2009) var det 15000 statsløse palestinere i 
Irak i 2008. Dette tallet fremstår likevel som noe usikkert, da det samtidig opplyses om at 
flere hundre palestinere skal ha forlatt Bagdad i løpet av 2008 med kurs for Syria og Jordan.  

På den annen side oppgir det irakiske Migrasjonsdepartementet (som sitert i US State 
Department 2009) at tallet pr. august 2008 var 10500. For øvrig hadde UNHCR i 2009 
registrert 12855 palestinske flyktninger i Irak (Home Office UK 2009, s. 224). USCRI (2010) 
setter tallet til ”noe under 15000”. 

UNHCR (2010) melder at antallet palestinere som har forlatt Irak ikke er kjent. Følgelig kan 
heller ikke tallet på de gjenværende i Irak fastslås med sikkerhet. 

Trolig befinner det reelle tallet seg et sted mellom 15000 og 10500. 

Bor palestinerne i Bagdad fortsatt i kompleksene i bydelen Baladiyat? Hvor mange bor 
i leire på grensen til Syria? 
Ifølge en AP-melding datert 5. april 2009 bor de fleste palestinerne i Bagdad i bydelen 
Baladiyat. Vi har ingen informasjon om hvorvidt de kan ha blitt flyttet til andre boliglokaler 
innen bydelen. Vi har heller ingen grunn til å tro at noe slikt skal ha skjedd. 

Den 20. november 2008 rapporterte Refugees International (som sitert i Home Office UK 
2009, s. 224) at det satt 1750 palestinere i al-Waleed leir på irakisk side av grensen. Videre er 
det ifølge UNHCR (2010) blitt overført 300 personer fra al-Tanf til al-Hol, mens de øvrige 
1000 som satt i al-Tanf er blitt relokalisert til tredjeland samtidig med at leiren ble nedlagt 1. 
februar. I al-Hol og al-Waleed skal det nå ifølge UNHCR være 2000 personer til sammen.  

Menneskerettslig situasjon 

Ifølge det amerikanske utenriksdepartements årsrapport om menneskerettsituasjonen i Irak for 
2008, hadde det vært en generell reduksjon i antall anslag mot palestinere fra slutten av 2007. 
I 2008 ble det kun rapportert et fåtall tilfeller.  Det amerikanske utenriksdepartements 
årsrapport om menneskerettsituasjonen i Irak for 2009 er per dags dato ikke utkommet.  

USCRI (2010) skriver at nær 40 palestinere ble drept mellom januar og november 2009, de 
fleste skal ha blitt skutt av ikke-statlige aktører. For øvrig ble én drept under en operasjon i 
Baladiyat utført av irakiske og amerikanske soldater. 42 palestinere ble bortført, derunder et 
ikke spesifisert antall som ble anholdt av amerikanske styrker. De øvrige ble bortført av ikke-
statlige aktører. To av de bortførte kom til rette igjen, mens to ble drept.  

Sammenholdt med rapporten fra amerikansk UD fra året før kan det se ut som om volden mot 
palestinere igjen økte i 2009. Landinfo har imidlertid ikke andre kilder som tallene kan 
sammenliknes med, ei heller konkrete tall å sammenlikne med fra amerikansk UD. 

Amnesty International (2009) nevner palestinere som én blant flere minoritetsgrupper som 
generelt er utsatt for kidnapping og drap fra ikke-statlige væpnede aktørers side, men 
presiserer ikke dette noe videre.  
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En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 

Referanser 
Skriftlige kilder 
  

• Amnesty International (2009, 28. mai). Annual Report 2009, Iraq. London: Amnesty 
International. Tilgjengelig fra http://thereport.amnesty.org/en/regions/middle-east-
north-africa/iraq [lastet ned 9. mars 2010] 

• AP, dvs. Associated Press (2009, 5. april) Iraq Pledges to Protect Its Palestinian 
Residents. Associated Press. Tilgjengelig fra 
http://www.thefreelibrary.com/Iraq+pledges+to+protect+its+Palestinian+residents-
a01611830684 [lastet ned 3.mars 2010]  

• IRIN News (2008, 1. September). Some Palestinian refugees to get special IDs. IRIN 
News. Tilgjengelig fra 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,IRIN,,PSE,,48b7acb41b,0.html [lastet ned 3. 
mars 2010] 

• UNHCR (2010, 1. februar).   End of long ordeal for Palestinian refugees as desert 
camp closes. UNHCR, Geneve. Tilgjengelig fra 
http://www.unhcr.org/4b67064c6.html [lastet ned 8. mars 2010] 

• UK Home Office (2009, 10. desember). Country of Origin Information Report Iraq. 
London: Home Office. Tilgjengelig fra 
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs09/iraq-141209.doc [lastet ned 9. mars 2009] 

• USCRI, dvs. US Committee on Refugees and Immigrants (2010). World Refugee 
Survey, Iraq. Arlington: USCRI. Tilgjengelig fra 
http://www.refugees.org/countryreports.aspx?id=2146 [lastet ned 3. mars 2010]  

• US State Department (2009, 25. februar). 2008 Country reports on human rights 
practices – Iraq. Washington D.C.: US State Department. Tilgjengelig fra 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119116.htm [lastet ned 9. mars 2010]  

 

Muntlig kilde 

• Tidligere ansatt i UNWRA Damaskus. Telefonsamtale med Landinfo 4. mars 2009. 
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Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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