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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 (UDI), Utlendingsnemnda 
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og 
anonyme kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske 
standarder.  

Informasjonen 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 omtales. 
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SUMMARY 

The Philippines has a national civil registry, the Philippine Statistics Authority 
(PSA), but no national ID-card as such. ID-cards issued by other institutions, as well 
as social security cards, driver’s licenses etc., are used instead, also as breeder 
documents for passports. Births and deaths are registered locally, and reported to the 
central PSA office in Manila. A copy of e.g. one’s birth certificate can be issued by 
any local civil registry office.  

The Department of Foreign Affairs’ Office of Consular Affairs issues Filipino 
passports. These now contain biometric data and are normally valid for five years. As 
there is no national ID-card, several supporting documents, including one’s birth 
certificate, must be produced when applying for a passport for the first time. For a 
renewal, it is normally sufficient to hand in the old passport. 

False passports are very rare. Genuine passports containing uncorrect information do 
occur, but the introduction of biometrics has reduced this problem. The most 
common source of error is the birth certificate, which can contain typographical 
errors and other misprints. It is, however, also possible to buy falsified documents, 
but this is not a bigger problem in the Philippines than in the rest of the region. 

 

SAMMENDRAG 

Filippinene har en nasjonalt folkeregister, Philippines Statistics Authority (PSA), 
men ikke et nasjonalt ID-kort som sådan. ID-kort fra andre offentlige instanser, samt 
førerkort og lignende, brukes isteden – også som underlagsdokumenter for 
passutstedelse. Fødsler og dødsfall registreres lokalt og rapporteres deretter inn til det 
sentrale PSA-kontoret i Manila. Man kan få en utskrift av fødselsattesten sin ved et 
hvilket som helst lokalt folkeregisterkontor. 

Det er utenriksdepartementets kontor for konsulære saker som utsteder pass. 
Filippinske pass inneholder nå biometriske data, og er normalt gyldige i fem år. 
Ettersom det ikke finnes et nasjonalt ID-kort, må flere underlagsdokumenter, 
inkludert fødselsattest, legges fram ved første gangs søknad om pass. Ved fornying, 
holder det vanligvis å legge fram det gamle passet. 

Falske pass forekommer svært sjelden. Ekte pass med feilaktig innhold forekommer, 
men problemet har blitt redusert med innføringen av biometri. Den vanligste 
feilkilden er fødselsattesten, som kan inneholde skrivefeil eller andre typer feil. Det 
er også mulig å kjøpe forfalskede dokumenter på det illegale markedet, men dette er 
ikke et større problem i Filippinene enn i andre land i regionen. 
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1. INNLEDNING 

Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av ulike spørsmål fra Utlendingsdirektoratet 
og Utlendingsnemnda vedrørende utstedelse av pass og ID-dokumenter til filippinske 
borgere. 

Notatet er basert på informasjon fra åpne kilder tilgjengelig via Internett, samt på 
informasjon innhentet i samtaler med representanter for filippinske myndigheter. 
Disse fant sted under en informasjonsinnhentingsreise til Filippinene som Landinfo 
foretok i november 2014. Blant møtepartnerne var det filippinske folkeregisteret, 
politiet, utenriksdepartementet og departementet for sosial velferd og utvikling 
(DSWD).  

Filippinene er en enhetsstat inndelt i 81 provinser og én autonom region (disse er 
fordelt på 17 overordnede regioner, men regionene er kun administrativt-geografiske 
betegnelser uten politiske organer). Provinsene er inndelt i byer og kommuner 
(municipalities) og disse igjen er delt inn i barangayer som er det laveste  
administrative nivået. Det finnes rundt 42 000 barangayer i Filippinene. 

Filippinene er ifølge landets ambassade i USA (Embassy of the Philippines in the 
United States u.å.) det tredje største engelsktalende landet i verden, men det snakkes 
også en rekke andre språk, hvorav tagalog (filipino) er det største. Både engelsk og 
tagalog er offisielle språk i Filippinene. 

Landet er et demokrati med et politisk system som ligner USAs. Det er relativt åpent 
hva gjelder myndighetenes vilje til å informere egne og andre lands borgere om ulike 
aspekter ved forvaltning, politikk og andre offentlige anliggender. Mange etater har 
nettsider der relevante regler og bestemmelser publiseres, og den utbredte bruken av 
engelsk gjør informasjonstilgangen for utlendinger enklere i Filippinene enn i mange 
andre land.  

Prosedyrer og rutiner for utstedelse av ID-dokumenter er et stort felt. Dette notatet er 
ikke uttømmende, men inneholder informasjon som utlendingsforvaltningen har 
etterspurt. Informasjonen har derfor hovedsakelig relevans for forvaltningen. 

2. FOLKEREGISTRERING OG UNDERLAGSDOKUMENTER  

2.1 DET FILIPPINSKE FOLKEREGISTRET 
Filippinene har et nasjonalt folkeregister i form av Philippine Statistics Authority 
(PSA), før 2014 kalt National Statistics Office (NSO). PSAs hovedkontor ligger i 
Manila,1 og det er rundt 20 lokalkontorer rundt om i landet.  

Det underliggende prinsippet er at en livshendelse, eksempelvis fødsel, 
ekteskapsinngåelse eller død, skal registreres der den finner sted (møter med LCRO 
og PSA, november 2014). Når det er gjort, sender det lokale folkeregisterkontoret 
(Local Civil Registry Office, LCRO) dataene inn til det sentrale kontoret i Manila. 

1 Manila er egentlig navnet på kun én av 16 byer som til sammen utgjør Metro Manila. For enkelhets skyld 
benyttes Manila her for å referere til Metro Manila, med mindre noe annet er spesifisert.  
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De lokale kontorene er elektronisk forbundet med det sentrale kontoret i Manila, og 
det sentrale folkeregisteret har således oversikt over registrene i alle landets 
provinser (møte med PSA, november 2014). Det betyr at man kan få en utskrift av 
fødselsattesten sin i eksempelvis Manila eller i Cebu selv om man skulle være født i 
for eksempel Puerto Princesa. 

Filippinene har ikke et nasjonalt ID-system. Det betyr blant annet at de ikke har et 
nasjonalt ID-kort som kun er et identitetsbevis og som utstedes av PSA spesifikt for 
dette formålet. Et enhetlig system med et nasjonalt kort har vært foreslått, men har 
blitt nedstemt i kongressen (OCA 2014). Noe eget statsborgerskapsbevis à la de som 
en del andre land utsteder til sine borgere, finnes heller ikke i Filippinene.   

Derimot har Filippinene ei lang rekke mer sektorspesifikke ID-bevis. Det nyeste 
blant disse er et Unified Multi-Purpose ID, forkortet UMID. Dette er et felles ID-
bevis utstedt av fire statlige velferdsetater (Social Security System (SSS), 
Government Service Insurance System (GSIS), PhilHealth og Pag-IBIG, den 
filippinske «husbanken») til deres medlemmer. Det har en chip og ei magnetstripe 
som lagrer informasjon, og som kan leses av de deltakende myndighetsorganene 
(SSS u.å.a). Sammen med bildet gjør dette at kortet er godt egnet som et generelt ID-
bevis, og i og med at de fleste filippinere er medlem av SSS og/eller PhilHealth, vil 
de ha eller snart motta dette kortet (SSS u.å.b). 

I tillegg til UMID-kortet, finnes ei lang rekke andre kort som er godkjente ID-bevis 
(se kapittel 3.1.1). 

Det finnes heller ikke et etablert personnummer på samme måte som for eksempel i 
Norge. Et population reference number ble forsøkt innført på 1990-tallet, men 
forslaget ble ikke vedtatt. Fra og med år 2000 påføres imidlertid alle fødselsattester 
et birth reference number når de legges inn i PSAs systemer, og dette kan, ifølge 
PSA (møte, november 2014), muligens bli et personnummer i framtida. Foreløpig 
brukes imidlertid ikke dette nummeret i andre filippinske ID-dokumenter. 

2.2 FØDSELSREGISTRERING OG FØDSELSATTEST2 
Under andre verdenskrig brant store deler av Manila, deriblant mange stats- og 
regjeringsbygg, ned til grunnen. Dermed ble også mange dokumenter ødelagt, 
inkludert mange fødselsattester. Derfor er det mange filippinere født før ca. 1950 
som ikke har fødselsattest. For filippinere født etter 1950 er imidlertid fødselsattesten 
som oftest på plass, selv om noen attester, særlig i det eldre sjiktet, kan være 
seinregistrert, ha skrivefeil, eller være vanskelige å tyde ettersom fødselsattestene 
tidligere var håndskrevne.  
Når et barn blir født, skal jordmor eller fødselsassistent som tar imot barnet fylle ut et 
Certificate of Live Birth (se vedlegg 1). Det har vært en markant nedgang i 
hjemmefødsler de siste årene, og de fleste barn fødes nå på sykehus: Fra 2008 til 
2013 gikk andelen hjemmefødsler ned fra 56 prosent til 38 prosent (PSA 2014, 
s. 106).  

De fleste filippinske kvinner som føder hjemme, tilkaller en lokal jordmor eller en 
hilot. En hilot er en tradisjonell fødselshjelper, oftest uten formell kompetanse, men 
som har lært yrket fra en erfaren hilot. De er ikke ansatt i helsesektoren, men driver 

2 Se også Landinfo 2015. 
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sin egen praksis, registrert eller uregistrert. 26 prosent av hjemmefødslene i 2013 ble 
assistert av en hilot (PSA 2014, s. 108).  

Enten det er ei jordmor eller en hilot som tar imot barnet, skal vedkommende fylle ut 
fødselsattesten for den nyfødte, signere den og sende den inn til det lokale 
folkeregisterkontoret innen 30 dager. Noen steder på landsbygda er det det lokale 
barangay-kontoret som tar imot fødselsattesten, men da sendes den også videre til 
nærmeste folkeregisterkontor. Derfra rapporteres fødselen inn til PSAs nasjonale 
database. Ifølge PSA (møte, november 2014) blir 93,5 % av fødslene i Filippinene 
registrert innen 30 dager (2010-tall). 

Fødselsattesten har én rubrikk for opplysninger om mor og én for far. Hvis far er 
ukjent, skal unknown skrives i rubrikken for fars navn. Under disse rubrikkene følger 
en rubrikk for dato og sted for foreldrenes ekteskapsinngåelse. Hvis foreldrene ikke 
er gift, men barnets far vil vedkjenne seg barnet og påta seg farskapet, må han fylle 
ut Admission of Paternity på baksiden av fødselsattesten (møte med LCRO, 
november 2014).  

Hvis en ugift far er i utlandet når fødselen finner sted, kan han enten signere 
fødselsattesten når han kommer tilbake – da blir det en seinregistrering hvis det har 
gått mer enn 30 dager – eller originalen kan sendes ham i posten for signering. 
Deretter kan han levere den inn ved ambassaden i det aktuelle landet innen 30 dager. 

For filippinske barn som fødes i Norge, skal det fylles ut en fødselsrapport (Report of 
Birth), som så leveres til den filippinske ambassaden i Oslo. Ambassaden sender 
fødselsrapporten til PSA i Filippinene, og en filippinsk fødselsattest utstedes deretter 
til barnet. Denne kan hentes ved ambassaden i Oslo innen tre måneder etter 
innlevering av fødselsrapporten (Embassy of the Philippines in Norway u.å.). 

2.3 REGISTRERING AV DØDSFALL 
Som regel skal det sykehuset som tok imot en avdød eller hvor en person døde, fylle 
ut dødsattesten (Death Certificate) for vedkommende. Hvis en person dør hjemme 
og/eller langt fra sykehus, skal familien kontakte en begravelsesagent, lege eller 
lignende i sin barangay innen 48 timer. Medisinskfaglig personell skal undersøke 
avdøde, bevitne dødsårsaken og sende inn dødsattesten til nærmeste 
folkeregisterkontor innen 30 dager (NSO 1993, rule 33). Som med andre hendelser, 
sendes opplysninger om dødsfall inn til det sentrale folkeregisteret etter at de er 
registrert lokalt. 

En dødsattest skrives som hovedregel bare ut om det finnes en forutgående 
fødselsattest, altså Certificate of Live Birth (møte med LCRO, november 2014). For 
dødfødte barn skrives det ut et Certificate of Fetal Death (Municipal Form No. 
103A), i motsetning til det regulære Certificate of Death (Municipal Form No. 103), 
se henholdsvis vedlegg 2 og 3.   

3. PASS 

Det filippinske utenriksdepartementets (Department of Foreign Affairs, DFA) kontor 
for konsulære saker (Office of Consular Affairs, heretter OCA) er ansvarlig for 
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utstedelse av filippinske pass. Man må møte opp personlig når man skal søke om 
pass eller fornye sitt gamle. OCA har seks kontorer i Manila og 19 kontorer andre 
steder i landet. I tillegg kan man søke om pass ved filippinske utenriksstasjoner. 
Passene kommer i tre varianter: Vanlige (pasaporte), tjenestepass (pasaporte 
opisyal) og diplomatpass (pasaporte diplomatiko). Utstedelsen er sentralisert – 
hovedkontoret i Manila er det eneste som lager pass. De ferdige passene sendes 
deretter til det lokale kontoret eller den aktuelle utenriksstasjonen for avhenting der 
(møte med OCA, november 2014). 

Både tidligere og nåværende generasjon pass er gyldige i maks 5 år. Det er fremdeles 
«noen tusen» pass fra forrige generasjon i sirkulasjon, men de siste av disse løper ut i 
2015 (møte med OCA, november 2014).  

  
Forsida på et diplomatpass og ID-sida i et vanlig pass. 

De nåværende, såkalte e-passene har blitt utstedt siden 2010, og før det ble 
maskinlesbare pass utstedt fra 2007. Disse passene var grønne, og i likhet med de 
nye kun gyldig for 5 år, så de er ute av sirkulasjon allerede. I løpet av 2015 blir også 
nødpass maskinlesbare. 

Alle de nåværende passene (unntatt nødpass) har en chip med biometri i omslaget. 
Biometrien er foto med ansiktsgjenkjenning (for alle) og fingeravtrykk av tommel 
(for alle over 13-14 år; fingeravtrykk er ikke ferdig utviklet før da). Filippinske 
immigrasjonsmyndigheter, samt andre lands sådanne, kan lese av chipen med denne 
informasjonen (møte med OCA, november 2014). 

I likhet med de norske passene som ble utstedt rundt årtusenskiftet, der ID-sida 
løsnet i enkelte av dem, har også en serie filippinske pass hatt en defekt i selve 
utformingen. Innehavere av filippinske e-pass med serienummer fra EB000001 til 
EB1267350 utstedt i 2010 har blitt bedt om å sjekke passene sine for defekte eller 
løsnede omslag (Embassy of the Philippines in Norway 2014). Disse passene utløper 
imidlertid seinest i løpet av 2015. 

3.1 SØKNADSPROSESS 
Både ved første gangs søknad om pass og når man skal søke om fornying eller 
erstatning av et gammelt pass, skal en møte fram personlig på det lokale kontoret for 
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konsulære saker (evt. utenriksstasjon). Det finnes ingen unntak for kravet om 
personlig oppmøte (Embassy of the Philippines in Norway, telefonsamtale 2015). 
Søknadsskjemaet kan lastes ned fra internett, og en må booke avtale på forhånd. En 
kan søke om pass hos et hvilket som helst OCA-kontor, det trenger ikke være 
kontoret på ens hjemsted. 

Bare nærmeste familie kan hente ut et pass på vegne av søkeren, dvs. mor, far, søster, 
bror, ektefelle eller myndige barn, og da kun etter fullmakt fra søker. Kun foreldre 
(eller en autorisert representant med spesiell fullmakt og en Affidavit of Support and 
Consent to Travel) kan hente ut et barns pass (OCA u.å.). 

3.1.1 Første gangs søknad om pass 

De generelle kravene til underlagsdokumenter for første gangs utstedelse av pass er: 

• Fødselsattest utstedt av Philippines Statistics Authority (tidligere NSO), i 
original eller i kopi verifisert av det lokale folkeregistret. 

• Minst ett ID-kort med bilde fra lista over godkjente ID-bevis (se nedenfor) 
• Minst tre dokumenter fra lista over godkjente støttedokumenter (supporting 

documents, se nedenfor): 

Godkjente ID-bevis 
Offisielt utstedte ID-kort med bilde som: 

• Digitized SSS ID 
(dvs Social Security System ID) 

• Førerkort 
• GSIS E-kort 

(dvs. Government Service Insurance 
System) 

• PRC ID 
(dvs. Professional Regulation Commission) 

• IBP ID 
(dvs. Integrated Bar of the Philippines) 

• OWWA ID 
(dvs. Overseas Workers Welfare Admin.) 

• Digitized BIR ID 
(dvs. Bureau of Internal Revenue) 

• Senior Citizen’s ID 
Andre godkjente bilde-ID som: 

• Eldre høyskole/universitets-ID 
• Alumni-ID 
• Eldre ansatt-ID 

Støttedokumenter: 

• Valgkort-ID (Voters’ ID) 
• Ekteskapskontrakt fra NSO 
• Eiendomsskjøte (Land Title) 
• Sjømannsbok 
• Grunnskole- eller videregående-

skjema nr. 137 eller karakterutskrift 
med stempel 

• Government Service Record 
• NBI-attest (clearance) 
• Politiattest (clearance) 
• Barangay-attest (clearance) 
• Eldre dokumenter utsted minst ett år 

før søknadsdato som viser korrekt 
navn, fødselssted og –dato, bilde og 
signatur, som for eksempel:  

o Barns fødselsattest 
o Skatteoppgjør (Tax Return) 
o Skoleårbok 

Kilde: OCA (u.å.) samt stensilert brosjyre utlevert i møte med OCA i Manila, november 2014.  

I tillegg aksepteres det tidligere omtalte UMID-kortet – faktisk er UMID- og 
valgkort-ID ifølge OCA (møte, november 2014) de beste kortene, fordi disse har 
biometriske data. 

Dåpsattest bes det kun unntaksvis om, og da som et støttedokument, for eksempel om 
det er uregelmessigheter i fødselsattesten eller om søker ikke har fødselsattest (møte 
med OCA, november 2014). Det er unntak fra kravet om fødselsattest for borgere 
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født før 1. januar 1950 siden disse kan mangle original (se del 2.2). Disse kan isteden 
levere et Certificate of Non-Availability of Record fra PSA, en Affidavit (en beediget 
skriftlig erklæring) fra to upartiske personer samt støttedokumenter som oppgir navn, 
fødselsdato og -sted, osv. I slike tilfeller, kan det være aktuelt å be om dåpsattesten. 

Gifte kvinner må legge ekteskapskontrakt ved søknaden (OCA u.å.). Det samme 
gjelder ikke for menn, og dette skyldes antakelig at mange kvinner tar ektemannens 
etternavn ved ekteskapsinngåelse. Det vil således være en diskrepans i etternavn 
mellom kvinnens fødselsattest og pass, og denne må dokumenteres gjennom 
ekteskapskontrakten.  

3.1.2 Fornying av pass 

Ved fornying av utløpt pass, holder det normalt å levere det gamle passet. Dette 
gjennomhulles da, og eieren kan beholde det for ettertida, bl.a. fordi det fremdeles 
kan inneholde gyldige visa. Det kreves imidlertid personlig oppmøte også for 
fornying.  

3.1.3 Spesielt for barn 

Det kreves personlig oppmøte også for barn som søker om pass. I tillegg må en av 
foreldrene være med hvis barnet er mellom 8 og 17 år og født innenfor ekteskap. 
Hvis barnet er født utenfor ekteskap, må barnets mor (som forelderen med 
foreldreansvar) være med, mens far ikke etterspørres. For barn på 7 år eller yngre, 
skal mor være med, enten barnet er legitimt eller illegitimt3. Far kan være med, men 
det er ikke et krav, og OCA anbefaler for enkelhets skyld at bare én forelder er med 
(møte med OCA, november 2014). Medfølgende forelder må forevise fødselsattest 
hvor det framgår at vedkommende er barnets forelder, samt egen legitimasjon og evt. 
ekteskapsattest. 

Dette betyr at mor til et barn under 18 år (og far til et barn mellom 8 og 17 år) kan 
reise ut av landet med et barn (uavhengig av om det er født innenfor ekteskap), uten 
den andre forelderens samtykke. Om den andre forelderen vil forhindre utstedelse av 
pass til et barn som han/hun ikke vil at skal forlate Filippinene, må han/hun be en 
domstol om et rettslig pålegg (Court Injunction). Hvis dette innvilges, vil også 
immigrasjonsmyndighetene (Bureau of Immigration) orienteres om utstedelsen, slik 
at barnet stoppes på grensa ved et eventuelt utreiseforsøk (møte med OCA, november 
2014). 

Vektleggingen av mors godkjenning av passutstedelse til barn under 7 år, har blant 
annet med Familielovens § 213 å gjøre, hvor det fastslås at “[n]o child under seven 
years of age shall be separated from the mother, unless the court finds compelling 
reasons to order otherwise.” Dette prinsippet er imidlertid fastere for illegitime barn 
enn for legitime, ettersom Familieloven (art 176) gir full foreldrerett for illegitime 
barn til mor.  

Ved søknad om pass til barn, skal fødselsattesten legges fram i original eller i 
sertifisert kopi. Dertil kreves et ID-dokument med bilde av barnet hvis det er 8 år 
eller eldre. Det kan være et skolebevis eller et Form 137 (som nevnt i tabellen over). 
Om barnet ikke har gått på skole, må en notarieført affidavit framlegges. I tillegg skal 

3 «Legitimt» og «illegitimt» brukes i filippinsk juss og dagligtale om barn født henholdsvis innenfor og utenfor 
ekteskap. 
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en av foreldrene (mor om barnet er illegitimt) skrive og få notarieført en Affidavit of 
Support and Consent to Travel. Det må også oppgis hvem som skal reise sammen 
med barnet, og vedkommendes pass må framlegges i original. 

Ved søknad i Norge om pass til et filippinsk barn som er født her, må minst en av 
foreldrene møte opp personlig ved ambassaden i Oslo sammen med barnet. Hun/de 
må ha med eget pass, og for barnet må det forevises fødselsattest oversatt til norsk og 
stemplet av Utenriksdepartementet, samt fødselsrapport for filippinske barn født i 
utlandet av filippinsk(e) forelder/foreldre. Ambassaden videresender fødsels-
rapporten til PSA i Manila for registrering der. Ambassaden tar bilde av barnet, og 
søknaden med underlagsdokumenter og bilde sendes så til Manila for utstedelse av 
pass. Det ferdige passet returneres til ambassaden i Norge. Også pass til små barn er 
gyldige i fem år (Embassy of the Philippines in Norway, telefonsamtale juni 2015). 

3.1.3.1 Barn som reiser uten foreldre/foresatte 

Hvis barnet reiser uten (en av) foreldrene, må en forelder (mor hvis barnet er 
illegitimt) skrive en Affidavit of Support and Consent to Travel som oppgir hvem 
som skal følge barnet samt personens relasjon til barnet. Hvis barnet reiser alene, må 
dette oppgis i affidaviten. Endelig må barnet ha en reisetillatelse (Travel Clearance) 
fra DSWD, Departementet for sosial velferd og utvikling (for detaljer rundt 
utstedelse av denne, se DSWD u.å.), med mindre foreldrene jobber i 
utenrikstjenesten, bor utenlands eller er midlertidige immigranter, og barnet har et 
gyldig bevis på at han/hun er bosatt utenlands sammen med sine foreldre.  

Ifølge FN (UN Special Rapporteur 2013) sjekker sosialarbeidere ved grensene at 
barn som reiser ut av landet uten sine foreldre har en slik reisetillatelse. 

En reisetillatelse fra DSWD er gyldig i ett år fra utstedelsesdatoen, og gjelder for et 
ubegrenset antall reiser i gyldighetsperioden, forutsatt at betingelsene for utstedelsen 
ikke endres. Hvis disse (eksempelvis reisefølget) endres, må det søkes om ny 
reisetillatelse (DSWD u.å.). 

Hvis begge barnets foreldre er i utlandet, kreves en Affidavit of Support and Consent 
to Travel fra (en av) foreldrene (mor hvis barnet er illegitimt) som stadfester 
reisefølgets navn, samt en fullmakt som autoriserer en navngitt person som skal 
assistere barnet når det søker om pass. Kopi av foreldres/mors pass skal ligge ved. 
Dokumentene skal autentiseres av nærmeste filippinske utenriksstasjon. 

3.1.4 Andre grupper med spesielle krav 

Ved søknad om pass, må personer med utenlandsk ektefelle i tillegg legge fram:  

• Ekteskapskontrakt 
• En Report of Marriage sertifisert av PSA, dersom ekteskapet ble inngått i 

utlandet  
• Deltakerbevis fra såkalt Guidance and Counseling under Commission of 

Filipino Overseas (CFO). Dette siste gjelder for første gangs søknad om pass 
eller for fornying av pass etter at kvinnen har byttet til ektemannens 
etternavn. 

Gifte kvinner som har tatt ektemannens navn, kan ikke få pass utstedt i sitt pikenavn 
igjen med mindre paret er skilt, ekteskapet er annullert eller ektemannen er bevist 
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død (Acosta 2015; Passloven, section 5d). Dokumentasjon på dette må legges ved 
søknaden. 

Tidligere utenlandske statsborgere som har fått filippinsk statsborgerskap, samt 
filippinere med «utenlandskklingende etternavn» (for eksempel Lim, Cho, Sy, Lee, 
Samade, Singh, o.l.), må legge fram ID-sertifikat fra Bureau of Immigration, 
statsborgerskapsbevis (Certificate of Naturalisation), en såkalt Election of Filipino 
Citizenship eller en troskapsed, og «om nødvendig», foreldres ekteskapskontrakt og 
søskens fødselsattest(er). 

Søkere med dobbelt statsborgerskap eller Eelection of Filipino Citizenship (i henhold 
til Citizenship Retention and Re-acquisition Act) må legge fram ID-bevis, 
troskapsed, en såkalt Order of Approval og fødselsrapport (Report of Birth) om de er 
født i utlandet. 

Muslimske konvertitter som vil bruke sitt muslimske navn må framvise kommentert 
(annotated) fødselsattest utstedt av PSA med det muslimske navnet påført, samt et 
konverteringssertifikat (Certificate of Conversion) utstedt av National Commission 
on Muslim Filipinos eller Office on Muslim Affairs.  

3.1.5 Avslagsgrunner 

Den filippinske passlovens (1996) del 8 oppgir grunner for avslag eller tilbakekall av 
pass. En passøknad fra en filippinsk borger som har levert en ellers fullstendig 
søknad, kan avslås  

- Hvis søkeren er siktet/involvert i en kommende straffesak 
- Hvis søkeren er mindreårig og hans/hennes foresatte har bedt om det 
- Hvis søkeren har brutt noen av bestemmelsene i Passloven 
- Ved diskvalifisering gjennom annen gjeldende lov 

Et pass kan inndras (cancellation) hvis innehaveren er ettersøkt, straffedømt 
(vedkommende skal da få tilbake passet etter endt soning), eller hvis passet er falskt 
eller har blitt ulovlig manipulert. 

Det finnes også situasjoner der passutstedelse er begrenset (restricted):  

1) Når reisemålet er et politisk ustabilt land som kan sette filippinske reisende i 
fare 

2) Når diplomatiske forbindelser med Filippinene er brutt eller svekket 
3) Når filippinske myndigheter har nedlagt reiserestriksjoner for reisemålet, eller 

det aktuelle landet er gjenstand for Enforcement of Action fra FN eller er i 
krig 

I Department Order No. 11-97, Article 9, Section 1d, fastslås det at søknad om pass 
kan avslås på ordre fra utenriksministeren når han (sic) vurderer dette som nødvendig 
ut fra hensyn til nasjonal sikkerhet, offentlig sikkerhet eller folkehelsa (Embassy of 
the Philippines in Indonesia 2015). 

Videre framgår det av Memorandum Circular No. 30-96 at pass ikke skal utstedes til 
en person som har rapportert to pass som mistet innen en toårsperiode før 
utenriksdepartementet har undersøkt saken. En person som har mistet tre eller flere 
pass i løpet av en toårsperiode, skal ikke få utstedt pass før han/hun er etterforsket og 
klarert av National Bureau of Investigation (Embassy of the Philippines in Indonesia 
2015).  
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Avslag på søknad om pass eller tilbakekallelse av et pass skal imidlertid ikke hindre 
utstedelse av et midlertidig reisedokument som setter søkeren i stand til å reise 
tilbake til Filippinene (Embassy of the Philippines in Indonesia 2015). 

Del 9 av Passloven fastslår at personer som er misfornøyde med anvendelsen av 
loven eller av tilhørende reguleringer, har rett til å klage til utenriksministeren 
(Secretary of Foreign Affairs). Det framgår ikke av lovteksten hvorvidt en 
avslagsgrunn må gis skriftlig.  

3.2 TAP AV PASS I UTLANDET 
Om en filippinsk borger mister passet sitt mens han eller hun er i utlandet, skal dette 
rapporteres til politiet samt til nærmeste utenriksstasjon. Politirapporten skal 
forevises ambassaden ved søknad om nytt pass. Hvis borgeren har tilstrekkelige 
underlagsdokumenter, kan et nytt pass utstedes i Manila og utleveres ved 
ambassaden. Ambassaden i Oslo registrerer da biometriske data av søkeren 
(Embassy of the Philippines in Norway, telefonsamtale 2015). Har borgeren ingen 
slike dokumenter, må vedkommende sannsynliggjøre sin identitet og sitt filippinske 
statsborgerskap etter beste evne, blant annet gjennom å kontakte PSA i Filippinene 
for ny utskrift av fødselsattesten. Deretter vil et midlertidig reisedokument kunne 
utstedes. Dette er kun gyldig for én reise tilbake til Filippinene. Etter hjemkomst må 
personen så ta de nødvendige skritt for å skaffe seg ID-dokumenter og evt. pass på 
nytt (møte med DFA, november 2014). 

4. NOTORITET OG FEILKILDER 

4.1 FØDSELSATTESTEN 
I de fleste tilfellene av uriktig informasjon i filippinske pass, er dette en «følgefeil» 
fra en feil i et underlagsdokument. Den vanligste feilkilden er fødselsattesten, siden 
den ligger til grunn for de aller fleste filippinske pass og siden filippinsk lov 
(Passloven, section 5h) tilsier at det må stå det samme i passet som i fødselsattesten, 
også hvis det dreier seg om åpenbare skrivefeil. Hvis det haster med å få utstedt et 
pass, skrives åpenbare skrivefeil inn i passet, heller enn å få diskrepans mellom 
fødselsattest og pass (møte med OCA, november 2014). Dette gjøres selvsagt kun 
unntaksvis, og for å unngå eller rette opp slike feil, må en søker normalt først få 
fødselsattesten korrigert (se nedenfor). 

Alle ID-relevante papirer som PSA skriver ut, dvs. fødsels- og dødsattester, 
ugiftattester (Cenomar), rettskunngjøringer, osv., skrives på såkalt sikkerhetspapir 
(security paper), se vedlegg 4. Sikkerhetspapiret er spesialprodusert for PSA og har 
blant annet en strekkode og et serienummer som gjør at det er lettere å avsløre og 
stoppe falske, uriktige eller dupliserte dokumenter (møte med PSA, november 2014).  

Det har vært – og kan fortsatt være – skrivefeil i en del fødselsattester. Disse fylles ut 
av jordmor eller hilot, og tidligere kunne dette gjøres for hånd. Nå skal 
fødselsattestene være maskinskrevet, håndskrevne godtas ikke lenger. Dette er for å 
redusere antallet skrivefeil og utydeligheter. 

Temanotat Filippinene: Pass, underlagsdokumenter og folkeregistrering 

 LANDINFO – 2. JUNI 2015 13 



Skrivefeil i fødselsattester består oftest i feilstaving av navn, men kan også innebære 
feil fødselsdato eller feil kjønn. For å endre en feil i fødselsattesten sin, henvender 
man seg til sitt lokale folkeregisterkontor. Kontoret som Landinfo besøkte i bydelen 
Mandaluyong i Manila har en egen RA 9048-avdeling, som retter skrivefeil i 
fødselsattester. RA 9048 viser til Republic Act No. 9048 som bemyndiger lokale 
registreringskontor til å rette opp skrivefeil (clerical or typographical error) og/eller 
endre fornavn eller kallenavn i folkeregisteret uten først å be om rettskjennelse. 

Hvis det som skal rettes opp er en persons fødselsdato eller kjønn, er det Republic 
Act No. 10172 som ligger til grunn (se også Landinfo 2015).  

Det kan også finnes andre typer feil i fødselsattesten. Ifølge LCRO i Mandaluyong 
(møte, november 2014) er det ikke uvanlig at mor oppgir i fødselsattesten at hun er 
gift med barnets far. Dette sjekkes ikke av jordmor/hilot, men kan skape problemer 
seinere, eksempelvis hvis foreldrene vil gifte seg (med hverandre eller med andre) og 
det står i barnets/barnas fødselsattest at (en av) de(m) allerede er gift. 

Det finnes tilfeller der jordmor eller hilot bes om å skrive uriktige ting i 
fødselsattesten. Eksempelvis kjente LCRO i Mandaluyong til tilfeller av såkalt 
«instant adoption», som består i at en annen kvinne føres opp som det nyfødte 
barnets mor. Dette kan skje i tilfeller der en fødende kvinne allerede har mange barn 
og kanskje en anstrengt økonomi, mens den kvinnen som føres opp som mor kanskje 
er barnløs. LCRO Mandaluyong har avdekket noen slike tilfeller, men de hører til 
sjeldenhetene. En jordmor/hilot som begår en slik handling, kan miste lisensen (møte 
med LCRO, november 2014).  

Kontoret hadde ikke sett tilfeller av at en mann sto oppgitt som far i en fødselsattest 
uten at han selv visste om det.  

OCA har saksbehandlere som er spesialtrent for å avsløre feil eller fusk i 
fødselsattester. I tillegg får de jevnlige oppdateringer fra PSA om forhold som 
serienummer på sikkerhetspapiret og lignende. 

4.2 PASS 
Både Norges ambassade (møte, november 2014) og OCA (møte, november 2014) 
mente at falske pass så å si aldri forekommer. Gitt den generelle gyldighetstida på 
fem år, er så godt som alle eldre pass nå utløpt og den nyeste generasjonen pass er 
ekstremt vanskelig å forfalske. Ifølge OCA hender det at noen forsøker seg, men 
dette er lett å avsløre. 

Derimot finnes det eksempler på teknisk sett ekte pass med uriktig innhold. Før 
innføringen av de nye passene, var det en del tilfeller av doble identiteter, men 
mange av disse har blitt oppdaget og korrigert etter at OCA begynte å registrere 
biometriske data. Da ble det enklere å avsløre doble identiteter og andre ID-
uregelmessigheter (møte med OCA, november 2014). 

4.3 ANDRE DOKUMENTER 
Som i mange andre land, er det mulig å ordne seg ulike typer falske dokumenter på 
ulovlig vis i Filippinene. Ifølge Norges ambassade (telefonsamtale, april 2015) og 
OCA (møte, november 2014) forekommer dette, men ikke i en større skala enn i 
andre land i regionen. Det dreier seg i de fleste tilfeller om underlags- eller 
støttedokumenter. 
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I 2011 skrev New York Times (Whaley 2011, se også Shadbolt 2012): 

In the Philippines, forging documents — including driver’s licenses, vehicle 
registration papers, college diplomas and just about anything else — is […] 
done on street corners by hawkers wearing sandwich boards. […] The 
selection is jaw-dropping. Every type of identity document — including voter 
registration cards, passports and employee IDs — is available. As are all 
types of medical certifications. […] Filipinos seeking visas to travel overseas 
or showing professional certifications to work in other countries face 
increased scrutiny, and sometimes rejection, because of this prolific trade. 

Norges ambassade i Filippinene (telefonsamtale, april 2015) har bekreftet at i de 
tilfellene hvor de ser forfalskede dokumenter, så er dette oftest arbeidsbevis, 
lønnsslipper eller Tax Clearances. Ambassaden presiserte imidlertid at alvorlig 
falskneri forekommer i kun en brøkdel av visumsøknadene, og at mange av dem er 
relativt enkle å avsløre.  

Dette understøttes av dokumentgransker Carolyn Moldez-Pitoy i National Bureau of 
Investigations’ avdeling for “questioned documents”. Avdelingen er filippinske 
myndigheters fremste analyseenhet for falske dokumenter. Moldez-Pitoy sier til New 
York Times (Whaley 2011) at “We have seen fake IDs and other falsified documents 
come from the area [the Recto area in Manila], and they are not comparable to the 
authentic items, they are detectable fakes.” Hun påpeker imidlertid at omfanget av 
falske dokumenter er stort, og at de beste falsknerne holder tritt med myndighetenes 
oppgraderinger av dokumentene.  

Ifølge New York Times (Whaley 2011) er det oftest vanlige folk som kjøper falske 
dokumenter, gjerne fordi de kommer fra avsidesliggende strøk av landet og mangler 
grunnleggende dokumenter som fødselsattester og karakterutskrifter.  

4.4 FIKSERE 
I tillegg er det vanlig å benytte seg av «fiksere» i Filippinene. En fikser er en 
uformell tjenesteyter – det vil si en person som kan hjelpe eller ordne noe for deg. 
Det kan være helt eller delvis lovlige ting, for eksempel ærend en ikke har tid til å 
gjøre selv eller som involverer mye køståing. En fikser kan gjøre det hele for deg, 
eller han kan «hjelpe» deg forbi køen. Mange filippinere benytter seg også av en 
fiksers tjenester fordi de antar at det er komplisert å forholde seg til offentlige 
kontorer og myndigheter, og de går ut fra at en fikser som kjenner systemet lettere vil 
kunne framskaffe den ønskede tjenesten.  

Atter andre benytter seg av fiksere som tilbyr ulovlige tjenester. Dette kan være hjelp 
til å jukse seg til førerprøven, eller eksempelvis dokumentfalsk. Fiksere kan operere 
utenfor offentlige kontorer, eller de kan jobbe på innsida. I slike tilfeller samarbeider 
som oftest den utro tjeneren på innsida med en fikser på utsida. Dette er selvsagt 
ulovlig, og en umiddelbar oppsigelsesgrunn (møte med OCA, november 2014). 
Mange offentlige kontorer i Filippinene har derfor advarsler og mottiltak mot fiksere: 
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Forbud mot fiksere hos LCRO i Mandaluyong, som i likhet med Oslo kalles for Tigerstaden, og hos 
PhilHealth i Makati (foto: Camilla F. Wedul). 

 

Alle offentlige kontorer i Filippinene er pålagt å ha et Citizens’ Charter godt synlig. 
Et Citizens’ Charter er ei liste over de tjenestene kontoret tilbyr, hvor lang tid de tar, 
hvilke gebyrer som eventuelt kreves, osv. Dette er et tiltak for å øke åpenheten og 
begrense fiksernes spillerom: 

 
Citizens’ Charter ved Local Registry Office i Mandaluyong, Metro Manila (foto: Camilla F. Wedul). 

4.5 GENERELT OM KORRUPSJON 
Generelt har korrupsjonen lenge vært omfattende i det filippinske statsapparatet, 
både blant ledende toppolitikere (deriblant flere tidligere presidenter) og lavere 
byråkrater. Offentlige tjenestemenn har stort sett lave lønninger, og tilgang til 
statsapparatet, samt kontroll med et komplisert og delvis selvmotsigende regelverk, 
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er ifølge antikorrupsjonssenteret U4 (Nawaz & Bridi 2008) «a major avenue of 
wealth accumulation for bureaucrats in the Philippines».  

I Transparency Internationals 2007 Global Corruption Barometer, oppga 32 % av 
respondentene at de hadde betalt bestikkelser for tilgang til offentlige tjenester, og i 
2013-barometeret svarte 64 % at de oppfattet byråkrater og offentlige funksjonærer 
som korrupte eller svært korrupte. 

Noen analytikere mener likevel at korrupsjonsnivået er synkende, blant annet på 
grunn av president Benigno Aquinos tiltak for økt transparens og kontroll, men også 
på grunn av medienes og ikke minst sosiale mediers rolle. Framveksten av sosiale 
medier har gjort det lettere for både privatpersoner og offentlig ansatte å rapportere 
om uregelmessigheter (Jennings 2015). På Transparency Internationals (u.å.) indeks 
rangeres Filippinene på 85. plass av 175 land og får en score på 38, der 0 er svært 
korrupt og 100 er «very clean». Dette er omtrent på linje med andre land i regionen 
(Indonesia scorer 34, Kina 36 og Thailand 38). 
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