Respons
Irak: Hvorvidt nye ID-kort har blitt introdusert
•

Er det blitt introdusert nye ID-kort i Irak?

•

Er det blitt introdusert nye ID-kort i Kurdistanregionen?

Irakiske myndigheter har i lengre tid varslet at det vil bli introdusert et nytt nasjonalt ID-kort,
gjeldende for hele landet inkludert KRI. Dette kortet skal, når det en gang kommer, erstatte de
gamle ID-kortene og det gamle statsborgerskapsbeviset (Iraks innenriksdepartement u.å.).
Det er siden 2003 blitt gjort flere endringer med ID-kortene, slik at det i dag finnes ID-kort
med innbyrdes ulike kvaliteter som er gyldige og i bruk i Irak (Landinfo 2013, s. 18).
Er det blitt introdusert nye ID-kort i Irak?

Ifølge den norske ambassaden i Amman (telefonsamtale april 2014) er det nye ID-kortet ennå
ikke blitt introdusert. Tidlig i 2014 indikerte irakiske myndigheter overfor ambassaden at de
nye ID-kortene ville komme i løpet av mars måned, men dette hadde altså ennå ikke skjedd på
det tidspunkt ambassaden ble konsultert i april.
Er det blitt introdusert nye ID-kort i Kurdistanregionen?

De varslede nye ID-kortene har etter hva ambassaden opplyser, heller ikke blitt introdusert i
Kurdistanregionen.

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
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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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