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Pass og fornyelse av pass etter mars 2015

Pass og fornyelse av pass

Landinfo har innhentet opplysninger om utstedelse av jemenittiske pass etter mars 2015, da
Saudi-Arabia og deres allierte innledet luftangrepene mot al-Houthi bevegelsen i Jemen.
Norges ambassader i Saudi-Arabia og Egypt har bistått Landinfo med innhentingen av
informasjon fra Jemens ambassader i Riyadh og Kairo.
Jemens ambassade i Storbritannia

Ambassaden i London opplyste til Landinfo at den ikke har utstedt nye pass på omtrent seks
måneder. Jemenittiske borgere som allerede har pass og er bosatt i Storbritannia, kan få disse
fornyet i inntil to år ved henvendelse til ambassaden. Ambassaden har publisert informasjon
om dette på sin nettside (telefonsamtale med Landinfo, 3. september 2015).
Jemens ambassade i Saudi-Arabia

Jemens ambassade i Riyadh opplyste at den for tiden ikke utsteder nye pass på grunn av
situasjonen i hjemlandet. Unntak kan gjøres i presserende eller spesielle tilfeller. Ambassaden
forlenger imidlertid gyldighetstiden til gamle pass med ett eller to år, i saker hvor dette anses
som uproblematisk.
Ambassaden opplyste videre at det alltid gis godkjenning fra Sana’a før ambassader og
konsulater i utlandet utsteder pass. Utstedelse av pass i Jemen skjer for tiden i svært begrenset
grad på grunn av den sikkerhetsmessige og politiske situasjonen i landet (gjengitt i epost fra
Norges ambassade i Riyadh, 6. september 2015).
Jemens ambassade i Egypt

Ambassaden i Kairo opplyste at det har vært stopp i utstedelse av pass i alle land i Europa fra
mars 2015, dvs. siden den nåværende krisen brøt ut i Jemen. Dubai, Saudi-Arabia og Egypt er
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land hvor det fortsatt utstedes pass til jemenittiske borgere. Felles for disse landene er at alle
har en stor jemenittisk migrantbefolkning.
Jemens ambassade opplyste videre at den ikke imot søknader om pass fra jemenittiske
borgere som oppholder seg i andre land. Den tar kun imot søknader fra jemenitter med lovlig
oppholdstillatelse i Egypt. Imidlertid vil ambassaden kunne fornye utgåtte pass for to år for
jemenitter som befinner seg i Egypt.
Utfordringen for jemenittiske borgere i utlandet er at de nye maskinlesbare passene som ble
utstedt for første gang for omtrent fire-fem år siden, kun har en gyldighetstid på fem år. I
utgangspunktet er disse ikke fornybare. Ambassaden har sett det nødvendig å strekke
regelverket, og fornyer passene for hånd på siden avsatt for «observasjoner». De gamle
passene har også en gyldighetstid på fem år, men kan deretter fornyes to ganger med en
gyldighetstid for to år per gang, i til sammen fire år. Det finnes fortsatt en del av disse passene
i omløp, ifølge ambassaden.
Det utstedes fortsatt pass i Sana’a, men ikke daglig, ifølge ambassaden. Vanlige personer kan
få utstedt pass, men myndighetene gjennomfører ikke alle kontrollprosedyrer i henhold til
regelverket. Gebyr for å få utstedt pass har også økt gjentatte ganger i løpet av den siste tiden.
Ambassaden bemerket videre at pass utstedt etter mars 2015, burde granskes nøye av andre
lands myndigheter, da det kan forekomme at pass er utstedt under «sviktende
omstendigheter» (gjengitt i epost fra Norges ambassade i Kairo, 17. september 2015).

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.

Referanser
Muntlige kilder
•

Jemens ambassade i Storbritannia, telefonsamtale 3. september 2015.

•

Norges ambassade i Saudi-Arabia, epost 6. september 2015.

•

Norges ambassade i Egypt, epost 17. september 2015.
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