Respons
Jemen: Utreise og innreise etter mars 2015
•

Utlendinger i Jemen pr. mars 2015

•

Evakuering av utlendinger

•

Flukt fra Jemen

•

Flukt fra Jemen til Afrikas Horn

•

Frivillig retur av jemenittiske borgere til Jemen

Utlendinger i Jemen pr. mars 2015

Et betydelig antall utlendinger fra en lang rekke nasjoner oppholdt seg i Jemen da den saudiledede koalisjonen begynte sine luftangrep mot Houthi-bevegelsen den 26. mars 2015. 1
Luftangrepene førte til at de fleste utlendingene raskt ble evakuert til en rekke andre land.
Omtrent 16 000 registrerte tredjelands borgere 2 skal ha oppholdt seg i Jemen da luftangrepene
startet i slutten av mars (AFP 2015c; IOM 2015d). I tillegg har Jemen mer enn 250 000
registrerte flyktninger, de fleste somaliere, men også irakere og syrere (Anne 2015; UNHCR
2015b; UNHCR 2015c; UNHCR 2015d). Hvor mange uregistrerte og illegale migranter fra
landene på Afrikas Horn som befinner seg i Jemen, finnes det ingen etterprøvbar oversikt
over.
Som følge av luftangrepene ble alle flyvninger til og fra Jemen kansellert. Ambassader i
Sana’a ble stengt, og viktige havner ble enten blokkert av den saudi-ledede koalisjonen, eller
stengt som følge av kamper mellom rivaliserende jemenittiske grupper på bakken (Al-Batati
1

I Jemen kjemper Houthi-militsen og styrker lojale overfor tidligere president Saleh, mot separatister i sør,
lokale militser, stammemilitser, sunni-islamske militante og styrker lojale overfor president Hadi, som lever i
eksil i Saudi-Arabia.
2

Third Country Nationals - TCNs. I jemenittisk kontekst betyr tredjelands borgere enten utlendinger med
tillatelse til å oppholde seg midlertidig i Jemen i forbindelse med arbeid, eller registrerte migranter i transitt som
venter på mulighet til å komme seg videre til andre land.
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2015; Tharoor 2015). Fordi Saudi-Arabia tok kontroll over jemenittisk luftterritorium, måtte
evakueringer skje med tillatelse fra saudiske myndigheter og koordineres med en rekke andre
lands myndigheter (Al-Araby 2015a; IOM 2015a; IOM 2015d).
Evakuering av utlendinger

Nyhetsmeldinger om evakueringene i internasjonal presse gir et bilde av antallet utlendinger
som, til tross for politisk uro og sikkerhetsmessige utfordringer siden det folkelige opprøret i
2011, oppholdt seg i Jemen frem til luftangrepene startet i mars 2015. Anslagsvis 27 000
personer skal ha flyktet eller blitt evakuert fra Jemen i løpet av de første seks ukene av
konflikten (UNHCR 2015c).
De fleste ble evakuert fra hovedstaden Sana'a og havnebyen Aden, Jemens nest største by sør
i landet (Tharoor 2015; al-Moshki 2015). Indiske borgere ble også evakuert med båt fra byen
Hodeida ved Rødehavet (Tharoor 2015). Den FN-tilknyttede organisasjonen International
Organization for Migration (IOM) har også opplyst at den evakuerte etiopiske migranter med
båt fra Hodeida til Djibouti på Afrikas Horn (IOM 2015a).
Allerede den 27. mars meldte International Business Times (Winsor 2015) at indiske
myndigheter hadde bedt alle sine borgere om å forlate Jemen. India skal ha evakuert mellom
3500 og 4000 indiske borgere (Tharoor 2015; Winsor 2015).
Reuters (2015) opplyste to dager senere at 86 utenlandske diplomater og saudiske borgere var
evakuert fra Aden til havnebyen Jeddah i Saudi-Arabia. Det ble videre opplyst at FN hadde
evakuert de fleste av sine 100 ansatte fra Sana'a, og at omtrent 250 andre utlendinger som
arbeidet for internasjonale oljeselskaper og frivillige organisasjoner, var fløyet ut fra Sana'a
internasjonale flyplass.
Et kinesisk skip evakuerte 225 personer fra Aden til Djibouti i begynnelsen av april. I den
forbindelse informerte det kinesiske utenriksdepartementet på sine nettsider at landet hadde
evakuert personer fra Pakistan, Etiopia, Singapore, Italia, Tyskland, Polen, Irland,
Storbritannia, Canada og Jemen fra Aden. Tidligere hadde Kina evakuert 571 kinesere
sammen med åtte utlendinger som jobbet for kinesiske firmaer i Jemen (National Yemen
2015b; Al-Moshki 2015).
BBC (2015) meldte i begynnelsen av april at et pakistansk fly hadde evakuert 170 personer
fra Sana'a, og at mer enn 800 pakistanske borgere allerede hadde forlatt landet. Det ble også
opplyst at et algerisk fly hadde evakuert 160 personer til land i Nord-Afrika, mens Russland,
India og Indonesia var blant de land som allerede hadde gjennomført evakueringer.
Ifølge den engelskspråklige jemenittiske avisen Yemen Times (Al-Moshki 2015) var indiske
borgere den største gruppen som ble evakuert, fulgt av russere og borgere av andre tidligere
Sovjet-stater. The Washington Post meldte første uken i april at India hadde en ledende rolle i
evakueringsarbeidet. Landet hadde evakuert mer enn 550 utenlandske borgere fra 32 land,
hvorav et dusin amerikanere og tre pakistanere (Tharoor 2015). Og i en artikkel i avisen The
Hindu (2015) fra midten av april ble det opplyst at India hadde evakuert mer enn 5600
personer fra Jemen. De fleste var indiske borgere, men 960 var fra til sammen 41 andre land.
Majoriteten ble evakuert via fly fra Sana'a, men også med båt fra byene Hodeida, Aden og
Mukalla.
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I midten av april opplyste Yemen Times at russiske fly hadde fløyet 200 personer fra 20
forskjellige land ut fra Sana'a i løpet av natten. Disse var blant annet fra Russland, Cuba,
Armenia, Ukraina, Kazakhstan og USA. Det ble videre meldt at siden luftangrepene begynte,
hadde Russland sendt i alt ni fly som hadde evakuert omtrent 1200 egne borgere (al-Zawqari
2015).
IOM bidro også i evakueringen av utlendinger (IOM 2015c). I en pressemelding opplyste
organisasjonen at den hadde mottatt henvendelser fra 38 land om å evakuere deres borgere.
Og i midten av april begynte IOM evakuering fra Sana'a i samarbeid med regjeringene i
Jemen, Etiopia og Sudan. Det første flyet med 141 tredjelands borgere gikk til Khartoum i
Sudan og hadde med seg borgere fra Sudan, Etiopia, USA, flere europeiske land, Nigeria,
Syria, Sør-Korea, Irak og Indonesia (IOM 2015d). Etter tre flyvninger som evakuerte mer enn
400 utlendinger, ble det midlertidig stopp på grunn av sikkerhetssituasjonen (AFP 2015a). I
mai ble evakueringene tatt opp igjen, og i juni evakuerte IOM både etiopiere med båt til
Djibouti og tredjelands borgere med fly fra Sana’a (IOM 2015a; IOM 2015c).
Flukt fra Jemen

UNHCR opplyste i midten av juli at mer enn 51 000 personer hadde flyktet fra Jemen til
Djibouti, Somalia, Oman, Saudi-Arabia og Sudan (UNHCR 2015b). Og i begynnelsen av
august hadde nesten 100 000 personer reist eller flyktet fra Jemen siden kamphandlingene
startet i slutten av mars (Vice News 2015). Ikke alle hadde registrert seg som flyktninger, men
rundt 54 000 personer hadde registrert seg hos UNHCR og myndigheter i flere land for å få
ulike former for hjelp og assistanse (UNHCR 2015a).
Både jemenitter og utlendinger lyktes med å forlate Jemen over land og inn i Oman i øst eller
Saudi-Arabia i nord. UNHCR opplyste i august at omtrent 5000 personer fra Jemen var
registrert i Oman siden konflikten startet i slutten av mars. De fleste som lyktes med å krysse
grensen inn til Saudi-Arabia, gjorde det via grenseposten al-Tuwal ved den jemenittiske byen
Haradh i provinsen Hajjah (Warscapes 2015; Yemen Times 2015). Ifølge UNHCR var det i
Saudi-Arabia registrert omtrent 30 000 ankomne jemenitter og 9880 tredjelands borgere ved
utløpet av juli måned. Av registrerte tredjelands borgere var 4204 fortsatt i Saudi-Arabia i
slutten av juli, resten var transportert videre til andre land (UNHCR 2015a).
Flukt fra Jemen til Afrikas Horn

Kampene i og rundt byen Aden førte til at både jemenitter og flyktninger og migranter fra
Afrikas Horn flyktet fra Jemen ved hjelp av båt og søkte tilflukt i Somalia (Somaliland og
Puntland), Djibouti og Etiopia (Fakih 2015; Finn 2015; Kasinof 2015; Al-Maqtari 2015; Regt
2015; Riordan 2015b; Vice News 2015).
Ifølge UNHCR hadde mer enn 28 000 mennesker fra Jemen blitt registrert i Somalia ved
utgangen av juli måned. Av de registrerte var det 25 429 somaliere, 2726 jemenitter og
205 tredjelands borgere (UNHCR 2015a). Blant disse var det også jemenitter med dobbelt
statsborgerskap i vestlige land (Doucet 2015). Ifølge en artikkel på nettstedet Middle East Eye
(Riordan 2015b) hadde omtrent 3000 personer registret seg i Somaliland i begynnelsen av
juni. De fleste var somaliere som hadde familiebånd i Somaliland eller i andre deler av
Somalia. En mindre andel av de registrerte flyktningene hadde jemenittiske pass.
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Til Etiopia ankom det 3210 personer fra Jemen i perioden fra slutten av mars til slutten av
juli. Blant disse var det 2500 somaliere og 706 jemenitter, ifølge UNHCR (2015a).
Det er særlig Djibouti som har tatt imot flyktninger fra Jemen (AFP 2015a; AFP 2015b; Vice
News 2015). National Yemen meldte i midten av mai at 14 529 var registrert til da; 9702 i
Djibouti og 4826 i Somalia. De fleste av dem som kom til Somalia, var somaliere. I Djibouti
har IOM, landets immigrasjonsmyndigheter og etiopiske diplomater arbeidet for å hjelpe
etiopiere tilbake til Etiopia. Både i Somalia og Djibouti har IOM og andre humanitære
partnere bistått migranter med nødhjelp som mat, vann, medisinsk hjelp, tak over hode og
hjelp til transport tilbake til hjemmeområdene (National Yemen 2015a).
Ifølge en artikkel i Yemen Times fra 10. juni, som siterer en representant for UNHCR, hadde
på det tidspunktet 41 000 mennesker flyktet fra Jemen. Mer enn 10 000 oppholdt seg i
Aboukh-leiren i Djibouti (Yemen Times 2015). Ifølge UNHCR hadde det ankommet 21 726
personer fra Jemen i Djibouti ved utløpet av juli måned. Av disse var 9953 jemenitter, 9946
tredjelands borgere og 1827 borgere av Djibouti (UNHCR 2015a).
Flukt til Jemen etter mars 2015

Kamphandlingene i det sørlige Jemen har ikke stoppet strømmen av flyktninger og migranter
fra Afrikas Horn til Jemen. UNHCR opplyste i juli (som gjengitt i Riordan 2015a) at det var
registrert omtrent 10 500 nyankomne personer i Jemen etter 26. mars, og at det siden
begynnelsen av året var blitt registrert i alt ca. 37 000 flyktninger og migranter som hadde
kommet sjøveien til Jemen. De fleste av dem var fra Etiopia, andre var somaliere eller hadde
annen nasjonalitet (UNHCR 2015b; UNHCR 2015d).
Frivillig retur av jemenittiske borgere til Jemen

Da blokaden av flyplasser og havner ble innført, fikk det også som konsekvens at jemenitter
som oppholdt seg i utlandet, ikke kunne reise hjem, selv om de ønsket å gjøre det (Al-Araby
2015a; Al-Araby 2015b; Al-Batati 2015).
Mange av disse oppholdt seg i Egypt, Jordan og India av helsemessige årsaker. Det er svært
vanlig at jemenitter reiser til utlandet for å få medisinsk behandling (Al Jazeera 2015c;
National Yemen 2014). For eksempel opplyste Yemen Times den 8. april at ca. 3000
jemenitter i Egypt hadde bedt om assistanse for å reise hjem, mange av disse var i Egypt for
medisinsk behandling. Og ved Jemens ambassade i New Dehli hadde nesten 4200 jemenitter
som var i India for medisinsk behandling, registeret seg ved ambassaden (Aboluhom 2015).
I midten av mai opplyste Yemen Post (2015) at mer enn 23 000 jemenitter hadde sittet fast i
utlandet på grunn av blokaden, men at regjeringen hadde inngått en avtale med IOM om å
bistå dem som ville reise hjem. IOM hadde allerede fra begynnelsen av april bidratt med
humanitær hjelp til jemenitter som satt fast på flyplasser eller oppholdt seg andre steder i
utlandet, og som ønsket å reise hjem (IOM 2015b; IOM 2015d).
I mai ble det lettelser i flyforbudet, og flyselskapet Yemenia Airways begynte å fly strandede
jemenitter fra Egypt, India og Jordan til Sana'a og byene Mukalla og Seiyun i provinsen
Hadramawt (Al-Araby 2015a; Al-Batati 2015). I ettertid har flere medier en rekke ganger
publisert nyheter om jemenitter som har returnert frivillig til Jemen fra mai 2015.

Respons Jemen: Utreise og innreise etter mars 2015
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

29. SEPTEMBER 2015

4

Yemen Post (2015) meldte i midten av mai at mer enn 150 personer hadde returnert til Jemen
fra Sudan og Jordan. I begynnelsen av juni ankom ytterligere 124 personer fra Jordan (Saba
News 2015e). Et par dager senere meldte nettstedet al-Araby (2015a) at mer enn 5000
jemenitter hadde reist fra Kairo til Mukalla i Jemen, via Saudi-Arabia.
Saba News (2015d) meldte i midten av juni at omtrent 263 personer hadde ankommet Sana’a
fra Jordan og Sudan. Et par dager senere ankom 262 personer fra Jordan og Malaysia (Saba
News 2015c). Den 22. juni meldte igjen Saba News (2015b) at 166 personer hadde returnert
fra Jordan og Egypt. Meldingen viste til offisielle tall om at mer enn 10 490 hadde returnert
hjem fra en rekke land. Den 29. juni ble det meldt at ytterligere 258 personer hadde returnert
fra UAE og Jordan (Saba News 2015a).
Jemens ambassade i Kairo opplyste i september (som gjengitt i e-post fra Norges ambassade i
Egypt) at jemenitter som oppholder seg i Egypt av ulike årsaker, kan søke om assistert bistand
til retur til Jemen. De fleste som oppholder seg i Egypt, ønsker å reise hjem, ifølge
ambassaden. Mange har lengre sykehusopphold bak seg i Egypt. For å motta bistand til retur
må vedkommende være sikkerhetsklarert og ikke ha noe utestående med egyptiske
myndigheter. Hver sak blir vurdert individuelt, og det arbeides med å yte bistand til gratis
hjemreise for alle som har behov for det. Det utstedes også tidvis reisedokumenter til personer
som måtte trenge det, for å kunne returnere til Jemen. Ambassaden opplyste videre at
flyplassene i Sana'a og Aden er i bruk, men at landings- og avgangstider fastsettes av Jemens
allierte (Norges ambassade i Egypt, e-post 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.
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