
 
 

Respons 

Irak: Gjenopprettelse av statsborgerskap 

 

• Hvordan kan personer som mistet sitt irakiske statsborgerskap under Ba’th-regimet, 
få dette gjenervervet?  

• Kjenner Landinfo til at det finnes grupper som ikke gjenoppnår statsborgerskapet sitt? 

• Kjenner Landinfo til at det forekommer diskriminering på sekterisk eller politisk 
grunnlag i saker om gjenerverv av statsborgerskap? 

Hvordan kan personer som mistet sitt irakiske statsborgerskap under Ba’th-regimet, 
få dette gjenervervet?  
I henhold til en bestemmelse fra 1980 kunne irakiske borgere miste sitt statsborgerskap 
dersom de ble ansett for å utgjøre en fare for statens sikkerhet (Nasjonalitetsresolusjon nr. 
666, 1980). Dette var noe som bl.a. rammet mange kurdere av iransk opprinnelse, såkalte 
Feily-kurdere (Landinfo 2014, s. 22). Mange shiamuslimer i sør-Irak ble også rammet.  

I henhold til den nye nasjonalitetsloven (2006, § 17) har både Feily-kurderne, som mistet 
statsborgerskapet sitt under Saddam Husseins regime på 1980-tallet, samt andre som ble 
fratatt statsborgerskapet under hans regime, rett til å få tilbake sitt irakiske statsborgerskap. 
De som fortsatt ikke har fått sitt statsborgerskap gjenopprettet, kan søke om det. Prosedyren er 
lik som for andre irakere. Prosedyren står beskrevet i Landinfo 2014, s. 22-23. 

Kjenner Landinfo til at det finnes grupper som ikke gjenoppnår statsborgerskapet 
sitt? 
Iraks jøder ble fratatt sine statsborgerskap av Saddam-regimet. I henhold til loven av 2006 er 
jødene ikke berettiget til å få dette tilbake, ifølge Institute for International Law and Human 
Rights (IILHR 2013, s. 46).  

Ifølge samme rapport (s. 69) skal beduiner ha praktiske problemer med å oppnå 
statsborgerskap. Feily-kurderne hadde lenge problemer med å få gjenopprettet sine 
statsborgerskap, men nå skal de fleste av dem ha fått dem gjenopprettet (Landinfo, s. 22).  

Blant den religiøse minoriteten kakai skal en del ifølge IILHR (2013, s. 102) ha problemer 
med å bevise at de er irakere og slik sett være berettiget til statsborgerskap.  
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Romfolk skal være i en liknende situasjon (IIHLR 2013, s. 129, 132). Enkelte medlemmer av 
den religiøse minoriteten shabak skal også være i fare for å komme i en liknende situasjon 
(IILHR s. 140). 

Kjenner Landinfo til at det forekommer diskriminering på sekterisk eller politisk 
grunnlag i saker om gjenerverv av statsborgerskap? 
Landinfo har ikke sett informasjon om at det skal forekomme diskriminering på sekterisk eller 
politisk grunnlag i saker om gjenerverv av statsborgerskap. Imidlertid var det flest 
shiamuslimer som i sin tid mistet statsborgerskapet sitt av politiske grunner under regimet 
som på 1980-tallet og frem til 2003 styrte Irak.   

Irakiske borgere får utstedt statsborgerskapsdokumentet ved Nasjonalitetsdirektoratets 
lokalkontorer, som finnes i alle provinshovedsteder. I Bagdad er det flere kontorer.  

Innbyggerne i den enkelte provins, enten de er sunni, shia eller noe annet, blir etter hva vi er 
kjent med, ikke nektet å få sine dokumenter utstedt.  

Etter hva Landinfo kjenner til, tilbyr ikke offentlige organer sine tjenester til borgerne på 
religiøst grunnlag. Alle irakere er omfattet av offentlig tjenesteyting. 

 

 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
bakgrunnsinformasjon.    

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