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Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig 
uavhengig enhet innhente og analysere informasjon om samfunnsforhold og 
menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og Justis- 
og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse sine 
oppgaver. 

Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og 
ikke offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til 
kildekritiske standarder. Kilder som av ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, 
er ikke nevnt ved navn. 

Opplysningene som blir lagt fram i rapportene og temanotatene, kan ikke tas til 
inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens 
behandling av søknader. Landinfos rapporter og temanotater er heller ikke uttrykk 
for norske myndigheters syn på de forhold og land som rapportene omhandler. 
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SUMMARY 

This report looks into the possibilities, constraints and challenges for Burmese 
citizens when it comes to travelling to Bangkok in order to apply for family 
immigration at the Norwegian Embassy. It covers the freedom of movement of both 
Burmese citizens in Thailand, and of those living in Myanmar.  

The report is primarily written to meet the needs of the Norwegian Immigration 
Authorities. 

 

 

 

SAMMENDRAG 

Dette temanotatet omhandler burmeseres muligheter, begrensninger og utfordringer i 
forhold til det å reise til Bangkok for å fremme søknad om familieinnvandring til 
Norge ved Norges ambassade. Det undersøker reisemulighetene både for burmesere 
som allerede oppholder seg i Thailand, og burmesere som bor i Myanmar.  

Notatet er skrevet på bakgrunn av norske utlendingsmyndigheters behov for 
informasjon. 
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1. INNLEDNING 

Da Norge ikke har ambassade i Myanmar, er Myanmar sideakkreditert til Norges 
ambassade i Bangkok.  

Dette temanotatet omhandler burmeseres muligheter, begrensninger og utfordringer i 
forhold til det å reise til Bangkok for å fremme søknad om familieinnvandring til 
Norge ved Norges ambassade. Det omhandler både burmesere som allerede 
oppholder seg i Thailand, og burmesere som oppholder seg i Myanmar. 

Temanotatet gir ikke et uttømmende bilde av burmeseres muligheter til å reise til 
Bangkok, men belyser noen aspekter som er av relevans for UDI og UNEs 
behandling av utlendingssaker generelt og familieinnvandringssaker spesielt. Norske 
utlendingsmyndigheters informasjonsbehov har således stått sentralt ved utformingen 
av notatet. 

Notatet er basert på både skriftlige og muntlige kilder, herunder informasjon som 
fremkom under møter Landinfo hadde i Bangkok i oktober 2009 med representanter 
fra den norske ambassaden og internasjonale organisasjoner. 

2. BURMESERE I THAILAND OG SØKNADSFREMSETTELSE I 
BANGKOK 

Dette kapitlet omhandler borgere av Myanmar som oppholder seg i Thailand, og 
deres bevegelsesfrihet i Thailand og muligheter til å reise til Bangkok. 

2.1 BURMESERE I THAILAND 
Ifølge IOM (møte i Bangkok, oktober 2009) bor det om lag tre millioner burmesere i 
Thailand. Grovt regnet halvparten av disse har lovlig opphold, og mer enn en million 
burmesere har arbeidstillatelse i Thailand: 

According to information compiled by the International Organization for 
Migration, 1,325,057 work permits were either issued or extended (renewed) 
from January to November, 1,077,981 of which were for persons from Burma 
(U.S. Department of State 2010b). 

Videre er det anslagsvis 1,2 millioner burmesere i Thailand uten tillatelse, og som 
dermed er å anse som illegale immigranter (IOM, møte i Bangkok oktober 2009). 
Både IOM, UNHCR og Norges ambassade fortalte i møte med Landinfo i Bangkok 
(oktober 2009) at mange burmesere arbeider illegalt i Thailand, spesielt innen 
byggebransjen, jordbruk og fiske, og som hushjelper. Disse møtepartnerne fortalte 
videre at burmesere som oppholder seg illegalt i Thailand kan bli, og blir, arrestert 
og deportert. Også registrerte flyktninger som oppholder seg utenfor flyktningleirene 
kan bli anholdt og deportert.1 

                                                 
1 Se også 2.2.1. 



Thailand har ikke ratifisert flyktningkonvensjonen, og har ingen nasjonal 
flyktninglov. Dermed finnes det ingen formell beskyttelse for flyktninger i Thailand. 
Likevel har landet lang tradisjon som vertsnasjon for en betydelig andel flyktninger. 
For å kunne anerkjennes som flyktning i Thailand må en bo i en flyktningleir. Ifølge 
både IOM (møte i Bangkok, oktober 2009) og U.S. State Department (2010b) bor det 
om lag 140 000 burmesiske flyktninger i Thailand, fordelt på ni ulike leire langs 
grensen til Myanmar. Disse flyktningene er hovedsakelig fra de etniske gruppene 
Karen og Karenni. Ikke alle er registrert. Ifølge UNHCR (2010) er det 112 000 
registrerte burmesiske flyktninger i leirene i Thailand: 

Currently, the country hosts some 112,000 refugees from Myanmar who have 
been registered, and an estimated 50,000 who have not, in nine camps along 
the Thai-Myanmar border.  

 

2.2 BEVEGELSESFRIHETEN FOR FIRE KATEGORIER AV BURMESERE I THAILAND  
Det følgende vil se nærmere på mulighetene – og begrensningene - for fire ulike 
kategorier av burmesere i Thailand når det gjelder å reise til Bangkok for å fremme 
søknad om familiegjenforening ved den norske ambassaden.  

2.2.1 Burmesere i flyktningleire, registrert som UNHCR-flyktninger 

Burmesere i flyktningleire skal få dekket sine basisbehov i leirene, som mat, bolig 
(shelter), medisinsk hjelp og skolegang, men har ingen frihet til å forlate leirene 
(UNHCR u.å.). Amerikanske myndigheter forteller at flyktninger utenfor 
flyktningleire i Thailand kan bli bøtelagt, arrestert og deportert:  

Refugees generally were not granted freedom of movement in the country, 
although permission to move frequently was granted for humanitarian 
purposes. If caught outside one of the official camps, a refugee is subject to 
fines, detention, and deportation (U.S. Department of State 2010b).  

På spørsmål fra Landinfo om burmesere som oppholder seg i flyktningleire i 
Thailand, og som er registrert som flyktning av UNHCR, kan reise til Bangkok for å 
fremme søknad om familieinnvandring, svarer Norges ambassade i Bangkok:  

Burmesere i flyktningleire i Thailand som er registrert av UNHCR, skal i 
utgangspunktet ikke forlate leirområdet. Det er mulig for burmesiske 
flyktninger som er registrert av UNHCR å søke om en tillatelse til å forlate 
leirområdet, men dette gis kun i helt spesielle tilfeller. Dersom de beveger seg 
utenfor leiren, selv med en skriftlig tillatelse, kan de oppleve å bli anholdt av 
politiet og bli utsatt for utpressing for å unngå en mulig deportasjon. Det 
anbefales derfor ikke at burmesiske flyktninger som befinner seg i leir reiser 
til Bangkok for å fremme søknad om familiegjenforening/ familieinnvandring 
(e-post april 2010). 

2.2.2 Burmesere i flyktningleire, ikke registrert som UNHCR-flyktninger 

Norges ambassade i Bangkok uttaler følgende om bevegelsesfriheten til denne 
kategorien burmesere i Thailand, og deres mulighet for søknadsfremsettelse i 
Bangkok:  
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Burmesiske flyktninger som befinner seg i leir og som ikke er registrert av 
UNHCR bør ikke forlate leirene da dette innebærer en betydelig risiko. 
Dersom en burmesisk flyktning befinner seg utenfor leiren og blir stoppet for 
kontroll på vei til Bangkok og vedkommende ikke har blitt registrert som 
flyktning av thailandske myndigheter gjennom PAB prosessen (Provincial 
Administrations Board), kan dette føre til anholdelse og senere deportasjon. 
UNHCR anbefaler ikke at burmesiske flyktninger som befinner seg i leir drar 
til Bangkok for å fremme søknad om familiegjenforening/- familieinnvandring 
(e-post april 2010). 

2.2.3 Burmesere utenfor flyktningleire, uten pass/id, visum, og UNHCR-registrering  

På forespørsel fra Landinfo uttaler Norges ambassade i Bangkok følgende om denne 
kategorien burmesere i Thailand:  

Ambassaden fraråder på det sterkeste burmesere som oppholder seg ulovlig i 
Thailand uten id-papirer, visum og uten UNHCR-registrering å fremme 
søknad om familiegjenforening/- familieetablering ved ambassaden da det vil 
være svært vanskelig for søkeren å få en utreisetillatelse fra National 
Security Council (NSC) ved en eventuell innvilgelse av søknaden. NSC har 
innskjerpet dispensasjonsmulighetene for søkere som befinner seg ulovlig i 
Thailand, og ambassaden har begrenset mulighet til å påvirke deres 
avgjørelse (e-post april 2010). 

Landinfo bemerker at burmesere som oppholder seg illegalt (uten pass/id, visum) i 
Bangkok, eller øvrige deler av Thailand, ikke har mulighet for å registrere seg som 
flyktning hos UNHCR i Bangkok. Dette fortalte UNHCR i møte med Landinfo i 
Bangkok i oktober 2009. UNHCR fortalte videre at for å kunne registreres som 
flyktning i Thailand, så må en reise til en av flyktningleirene på grensen til 
Myanmar. Ifølge UNHCR kan det være problematisk for burmesere som oppholder 
seg illegalt i Bangkok – eller andre deler av Thailand - å reise til disse leirene, på 
grunn av risikoen for å bli pågrepet underveis og deportert til Myanmar.   

2.2.4 Burmesere med pass og id-dokumenter, og utløpt visum til Thailand 

På forespørsel fra Landinfo uttaler Norges ambassade i Bangkok følgende om denne 
kategorien burmesere i Thailand:  

Burmesere som befinner seg i Thailand med pass og id-dokumenter, som har 
hatt visum og dette visumet har utløpt, kan søke om å få visumet forlenget ved 
et immigrasjonskontor i Thailand. Det er også mulig for burmesere som har 
oversittet visumet å betale såkalt ”overstay”, som er et gebyr som utgjør 500 
Thai Baht (THB) pr. dag man har oversittet visumet. Maksimumsbeløpet man 
skal betale er THB 20 000 uansett hvor lenge man har oversittet visumet.2  

Dersom man kan betale dette gebyret til thailandske immigrasjons-
myndigheter, vil man kunne reise ut av Thailand uten at det vil få 
konsekvenser ved en senere innreise. Hvis man ikke har midler til å betale 

                                                 
2 Per april 2010 utgjør disse beløpene om lag følgende: 500 BHT = 92 NOK og 20 000 BHT = 3680 NOK 



gebyret ved utreise, blir man satt i et såkalt ”Detention Centre” hvor man må 
oppholde seg frem til man kan betale gebyret.  

Burmesere som oppholder seg i Thailand med gyldige pass og id-dokumenter, 
og som har hatt visum, har større bevegelsesfrihet enn de som oppholder seg 
ulovlig i landet uten id-dokumenter. Det vil således være enklere for 
førstnevnte kategori av burmesere å oppsøke ambassaden, da de kan 
dokumentere sin identitet og vise til at de det har hatt et visum til Thailand. 
Hvis denne gruppen blir stoppet på gaten av politiet med et utgått visum kan 
de altså betale ”overstay” dersom de har midler til dette. Burmesere som 
oppholder seg i Thailand med gyldige pass og id-dokumenter, og som har 
hatt visum, men visumet har utløpt blir oppfordret av ambassaden til å fornye 
visumet slik at de har lovlig opphold i Thailand dersom de ønsker å fremme 
en søknad om familiegjenforening/familieinnvandring ved ambassaden (e-
post april 2010). 

3. BURMESERE I MYANMAR OG SØKNADSFREMSETTELSE I 
BANGKOK 

Dette kapitlet omhandler burmesere i Myanmar, og deres muligheter til å reise 
lovlig ut av Myanmar for å fremme søknad om familieinnvandring ved Norges 
ambassade i Bangkok. 

Mulighetene til å reise legalt fra Myanmar til Thailand, samt eventuell 
sikkerhetsrisiko forbundet med å søke om familieinnvandring på ambassaden i 
Bangkok, vil variere med den enkelte person og dennes, og/eller familiens, 
eventuelle politiske aktivitet, etnisitet, religion og eventuelt andre faktorer.    

3.1 MULIGHETER FOR BURMESERE TIL Å REISE INNAD I MYANMAR 
I henhold til Norges ambassade i Bangkok (e-post, april 2010) er det forholdsvis lett 
for burmesere å reise innad i Myanmar, med unntak av burmesiske borgere som er i 
myndighetenes søkelys. Dette stemmer overens med opplysninger fra amerikanske 
myndigheter: 

Although the government restricted freedom of movement, most citizens were 
able to travel within the country. However, authorities closely monitored the 
movements of some opposition party members (U.S. Department of State 
2010a).  

Religiøse minoriteter (fortrinnsvis muslimer), internt fordrevne, flyktninger og 
statsløse i Myanmar opplever reiserestriksjoner og krav om tillatelse for å reise innad 
i landet: 

The government restricted the ability of internally displaced persons, 
refugees, and stateless persons to move. In particular, the government tightly 
controlled the movement of Muslim Rohingyas, particularly in Buthidaung, 
Kyauktaw, Maungdaw, and Rathedaung townships along the border with 
Bangladesh. Muslim youth from Rakhine State accepted for admission to 
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universities and medical schools outside the state were unable to enroll due 
to travel restrictions imposed on them. The government also required other 
noncitizens, primarily ethnic South Asians and Chinese, to obtain prior 
permission to travel internally (U.S. Department of State 2010a).  

Det er deler av befolkningen i Myanmar som nektes fulle statsborgerskapsrettigheter 
fordi deres forfedre ikke har sin opprinnelse i landet (såkalt nonindigenous ancestry), 
som for eksempel etniske kinesere. Den gruppen som trolig er mest diskriminert og 
som nektes alle statsborgerskapsrettigheter i Myanmar er de muslimske rohingyaene 
i Rakhine State3 i sørvest Myanmar.  

The majority of Rohingya are denied citizenship and face severe restrictions 
on their freedom of movement, their right to own land, and their ability to 
marry (Freedom House 2009). 

Rohingyane utsettes altså for strenge reiserestriksjoner, og må ha tillatelse for å reise 
utenfor hjemtraktene. De fleste burmesere er imidlertid ikke utsatt for slike 
reiserestriksjoner. For borgere av Myanmar, kreves det ifølge amerikanske 
myndigheter kun nasjonalt id-kort (citizenship card) ved innenlandsreiser: 

Rohingyas experienced severe legal, economic, and social discrimination. 
The government required them to receive prior approval for travel outside 
their village tract of residence. Local residents reported the farther from 
home the applicant intended to travel, the more difficult it was to obtain 
permission, with travel outside of Rakhine State severely restricted. In 
contrast, citizens do not need approval to travel within the country; they need 
only be in possession of a citizenship card (U.S. Department of State 2010a). 

Etniske minoriteter, selv om de ikke er statsløse, utsettes også ofte for kontroll i 
forbindelse med reisevirksomhet: 

Ethnic minority areas previously affected by conflict continued to experience 
tight controls on personal movement, including frequent military checkpoints 
and monitoring by military intelligence (U.S. Department of State 2010a). 

Også svenske myndigheter omtaler at veisperringer og kontroller er vanlig i store 
deler av landet (Svenska Utrikesdepartementet 2008).  

3.2 MULIGHETER FOR BURMESERE TIL Å REISE UT AV MYANMAR PÅ LOVLIG VIS  
Burmesere må ifølge U.S. Department of State (2010a) ha gyldig pass og gyldig 
utreisedokument (Departure form eller D-form) for å reise ut av Myanmar. Pass 
utstedes av Ministry of Home Affairs og ”D-form” av Ministry of Immigration and 
Population.  

Ifølge UK Home Office (2009, kap. 16.03, s. 56) er det tre måter en borger av 
Myanmar kan forlate hjemlandet lovlig:  

In a letter dated 15 August 2007, the Foreign and Commonwealth Office 
(FCO) at the British High Commission, Rangoon, stated that there were three 
ways a Burmese citizen can legally exit Burma: 

                                                 
3 Tidligere Arakan. 



“a) holding a valid passport and valid departure papers (known as ‘D-
forms’) 

b) at legal border crossing points, either with a passport and D-form or with 
a border crossing card (which you can receive at the border and requires the 
return of the citizen within 24 hours).  

c) We have heard that the Burmese authorities have recently started issuing 
3-year temporary passports at particular crossing points (Myawaddy and 
Kawthoung), as part of their policy to manage the flow of economic migrants 
crossing the border. We are still trying to confirm this information.”  

Etniske grupper som ikke blir ansett som borgere av Myanmar, så som rohingyaer, 
får ikke pass og kan således ikke forlate landet lovlig.  

Det er videre lite trolig at personer som blir ansett som politisk aktive motstandere av 
den burmesiske staten får utstedt pass (UK Home Office 2009, kap. 16.17, s. 58). 
Når det gjelder passutstedelse i Myanmar uttaler engelske myndigheter forøvrig: 

With reference to passport security clearance, the FCO noted in a letter, 
dated 21 November 2007, that  “All [passport] applicants have to provide 
information about their history – their school qualifications and family 
background – and have to sign a letter stating they are free from criminal 
offences (which could include political activity). They also have to submit 
their National Registration and Family Registration cards. The process 
involves mini interviews with a range of officials who can on occasion ask 
intimidating questions.” (UK Home Office 2009, kap. 16.17, s. 58). 

Ifølge Svenska Utrikesdepartementet (2008) har det kunnet være noe vanskeligere å 
få pass i Myanmar, og å reise ut av landet, etter opptøyene i landet høsten 2007.  

Amerikanske myndigheter omtaler at det kan være problematisk å få pass for 
enkelte, så som tidligere politiske fanger, aktivister og lokalansatte ved andre lands 
utenriksstasjoner: 

The government regularly declined to issue passports to former political 
prisoners, activists, and some local staff of foreign embassies. College 
graduates who obtained a passport (except for certain government 
employees) were required to reimburse the government for the cost of their 
education. It frequently took several months to receive a passport, 
particularly if the applicant was unwilling to offer a bribe as incentive for 
speedier service (U.S. Department of State 2010a). 

Av sitatet over, og under, fremgår det også at det å få pass kan være en langsom 
prosess, særlig hvis en ikke er villig til å betale bestikkelser. 

Although there is no law explicitly restricting the foreign travel of citizens, 
the government carefully scrutinized prospective travel abroad of all 
passport holders. Rigorous control of passport and exit visa issuance 
perpetuated rampant corruption, as applicants were sometimes forced to pay 
bribes of up to 400,000 kyat (approximately $400), roughly equivalent to the 
average annual salary of a skilled worker (U.S. Department of State 2010a). 

Både svenske og amerikanske myndigheter (Svenska Utrikesdepartementet 2008; 
U.S. Department of State 2010a) forteller at mulighetene for burmesiske kvinner til å 
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reise utenlands ofte begrenes og forhindres av myndighetene. Dette gjelder spesielt 
de under 25 år. De forteller videre at det har blitt vanskeligere å få pass for kvinner 
som reiser alene. Den offisielle forklaringen på at det kan være problematisk for 
unge og/eller enslige kvinner å få utstedt pass, er at myndighetene ønsker å motvirke 
handel med kvinner (trafficking). 

Ifølge Norges ambassade i Bangkok (e-post, april 2010) får mange burmesiske 
borgere, som har nasjonalitetspass, utstedt turistvisum til Thailand. Ambassaden 
opplyser videre at burmesere, for å få utstedt et turistvisum ved Thailands ambassade 
i Yangon, må fremvise følgende: 

a) et pass som må være gyldig minst seks måneder etter utreise fra Thailand 

b) returbillett til Myanmar  

c) dokumenter at man har minimum US$ 700 i likvide midler som skal dekke 
utgifter i forbindelse med reisen. 

Borgere av Myanmar som har pass og oppfyller disse vilkårene får som hovedregel 
utstedt turistvisum med en varighet på 60 dager (Norges ambassade i Bangkok, e-
post april 2010). 

3.3 BURMESISKE MYNDIGHETER, KVOTEFLYKTNINGER OG SØKERE OM 
FAMILIEINNVANDRING 
Norges ambassade i Bangkok kjenner ikke til at burmesiske myndigheter har 
oversikt over identiteten til burmesere som har blitt tatt ut som kvoteflyktninger (e-
post april 2010). Ifølge ambassaden oppgir ikke UNHCR denne type informasjon til 
burmesiske myndigheter. 

Landinfo bemerker at Myanmar er et land preget av myndighetskontroll. Landinfo 
har ingen informasjon som tilsier at burmesiske myndigheter har full oversikt over 
identiteten til kvoteflyktninger. Det synes likevel rimelig å anta at burmesiske 
myndigheter har oversikt over enkelte av dem, som politiske opposisjonelle, som har 
fått opphold i et vestlig land. 

Når det gjelder eventuell risiko for en kvoteflyktnings familiemedlemmer, som er 
bosatt i Myanmar, hvis hjemlandets myndigheter får vite at de har fremmet søknad 
om familiegjenforening, uttaler Norges ambassade i Bangkok følgende: 

Familiemedlemmene til en kvoteflyktning som har vært politisk aktiv og 
arbeidet mot regimet, og som har flyktet til et annet land, kan risikere å bli 
avhørt, overvåket og i verste fall fengslet dersom burmesiske myndigheter får 
vite at de har fremmet søknad om familieinnvandring (e-post april 2010). 

Landinfo bemerker at ovenstående vil gjøre seg gjeldene for enhver flyktning fra 
Myanmar som har vært aktiv politisk motstander av det sittende regimet, ikke bare 
en kvoteflyktning, og dennes familiemedlemmer. 

Norges ambassade i Bangkok (e-post april 2010) er ikke kjent med at myndighetene i 
Myanmar har kontroll over, og/eller registrerer, burmesiske borgere som tar seg ut av 
landet for å fremme søknad om familieinnvandring. Ambassaden sier videre: 

Det er først når en burmesisk borger ved retur til Myanmar viser at han/- hun 
har oppsøkt en ambassade for å fremme en slik søknad at dette blir registrert. 
Alle som fremmer søknader om oppholdstillatelse ved ambassaden skal som 
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hovedregel få et stempel i passet som viser at man har søkt om et visum/- 
oppholdstillatelse. Når visumet/- oppholdstillatelsen utstedes skal selve 
etiketten limes over stemplet. Flere burmesiske borgere har uttrykt sterk 
bekymring over at vi har påført dette stemplet i deres pass da de frykter å få 
problemer med myndighetene i Myanmar dersom søknaden skulle bli avslått 
og de må returnere til Myanmar og må fremvise et pass som viser at de har 
fremmet en søknad ved ambassaden til et annet land. Flere har blant annet 
uttrykt bekymring for å bli overvåket og arrestert. Av den grunn stempler vi 
ikke passene til borgere fra Myanmar som fremmer søknad om 
familieinnvandring ved ambassaden (e-post april 2010). 

4. OPPSUMMERING 

• Burmesere som oppholder seg illegalt i Thailand kan bli arrestert og 
deportert.  

• Flyktninger som oppholder seg utenfor flyktningleire i Thailand kan også bli 
anholdt og deportert. Dette gjelder uavhengig av om de er registrert av 
UNHCR eller ei. 

• UNHCR og Norges ambassade i Bangkok anbefaler ikke at burmesiske 
flyktninger som befinner seg i flyktningleire i Thailand reiser til Bangkok for 
å fremme søknad om familieinnvandring. 

• For burmesere som oppholder seg ulovlig i Thailand, uten id-papirer og 
visum, vil det være svært vanskelig å få en utreisetillatelse fra National 
Security Council (NSC) ved en eventuell innvilgelse av søknad om 
familieinnvandring. Norges ambassade i Bangkok fraråder disse å fremme 
søknad om familieinnvandring.  

• Burmesere som oppholder seg i Thailand med gyldig pass og utløpt visum, 
blir oppfordret til å fornye visumet i Thailand før de fremmer søknad om 
familieinnvandring til Norge ved Norges ambassade i Bangkok.  

• Det er forholdsvis lett for burmesere å reise innad i Myanmar, med unntak av 
statsløse og burmesiske borgere som av ulike grunner er i myndighetenes 
søkelys. 

• Det kan være problematisk å få pass for enkelte, som for eksempel tidligere 
politiske fanger og unge, enslige kvinner. Videre kan det å få pass være en 
noe besværlig prosess, særlig hvis en ikke er villig til å betale bestikkelser. 
Statsløse får ikke pass.  

• Burmesiske borgere som har pass kan i mange tilfeller få utstedt et 
turistvisum ved den Thailands ambassade i Yangon, som oftest med en 
varighet på 60 dager.  

• Familiemedlemmer til en burmesisk flyktning som har vært aktiv politisk 
opposisjonell, kan risikere å bli avhørt, overvåket og i verste fall fengslet, 
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hvis burmesiske myndigheter får vite at de har søkt om familiegjenforening 
med ham/henne. 

Temanotat Myanmar/Thailand: Borgere av Myanmar og søknad om familieinnvandring til 
Norge 

 LANDINFO – 28. MAI 2010 13 



5. REFERANSER 

5.1 SKRIFTLIGE KILDER 
• Freedom House (2009). Freedom in the World. Burma (Myanmar). 

Washington, DC: Freedom House. Tilgjengelig fra 
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7577&year=
2009 [lastet ned 29. april 2010] 

• Svenska Utrikesdepartementet (2008). Mänskliga rättigheter i Burma 2007. 
Stockholm: Utrikesdepartementet.  Tilgjengelig fra 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080326/a1b
eb6741766ad48747a28c1d5778543/Burma.pdf [lastet ned 4. mai 2010] 

• UK Home Office (2009, 4. mars). Country of Origin Information Report. 
Burma (Union of Myanmar). London: UK Home Office. Tilgjengelig fra 
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs09/burma-050309.doc [lastet ned 29. 
april 2010] 

• UNHCR (2010). 2010 UNHCR country operations profile – Thailand. 
Geneve: UNHCR. Tilgjengelig fra http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/page?page=49e489646 [lastet ned 28. april 2010] 

• UNHCR (u.å.). Global Needs Assessment. Geneve: UNHCR. Tilgjengelig fra 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e489646 [lastet ned 28. 
april 2010] 

• U.S. Department of State (2010a, 11. mars). 2009 Human Rights Report: 
Burma. Washington, DC: U. S. Department of State. Tilgjengelig fra 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135987.htm [lastet ned 30. 
april 2010] 

• U.S. Department of State (2010b, 11. mars). 2009 Human Rights Report: 
Thailand. Washington, DC: U. S. Department of State. Tilgjengelig fra 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/136010.htm [lastet ned 29. april 
2010]  

5.2 MUNTLIGE KILDER 
• IOM, dvs. International Organization for Migration, Regional Office for 

Southeast Asia, ved Regional Programme Coordinator Hans R. Beckers. 
Møte i Bangkok 6. oktober 2009. 

• Norges ambassade i Bangkok, ved flere representanter. Møter i Bangkok 6. 
oktober 2009.  

• Norges ambassade i Bangkok. E-post 27. april 2010.  

• UNHCR, ved Resettlement Officer Oliver Smith. Møte i Bangkok 6. oktober 
2009. 

Temanotat Myanmar/Thailand: Borgere av Myanmar og søknad om familieinnvandring til 
Norge 

 LANDINFO – 28. MAI 2010 14 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7577&year=2009
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7577&year=2009
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080326/a1beb6741766ad48747a28c1d5778543/Burma.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/080326/a1beb6741766ad48747a28c1d5778543/Burma.pdf
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs09/burma-050309.doc
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e489646
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e489646
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e489646
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/135987.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eap/136010.htm

	INNLEDNING
	2. BURMESERE I THAILAND OG SØKNADSFREMSETTELSE I BANGKOK
	2.1 Burmesere i Thailand
	2.2 Bevegelsesfriheten for fire kategorier av burmesere i Thailand 
	2.2.1 Burmesere i flyktningleire, registrert som UNHCR-flyktninger
	2.2.2 Burmesere i flyktningleire, ikke registrert som UNHCR-flyktninger
	2.2.3 Burmesere utenfor flyktningleire, uten pass/id, visum, og UNHCR-registrering 
	2.2.4 Burmesere med pass og id-dokumenter, og utløpt visum til Thailand


	3. BURMESERE I MYANMAR OG SØKNADSFREMSETTELSE I BANGKOK
	3.1 Muligheter for burmesere til å reise innad i Myanmar
	3.2 Muligheter for burmesere til å reise ut av Myanmar på lovlig vis 
	3.3 Burmesiske myndigheter, kvoteflyktninger og søkere om familieinnvandring

	4. OPPSUMMERING
	5. REFERANSER
	5.1 Skriftlige kilder
	5.2 Muntlige kilder


