Respons
Eritrea: Immigration and Citizen Services request form –
“angrebrev”
•

Hva slags dokument er det såkalte angrebrevet?

•

Hvilke opplysninger inneholder det?

Både eksil-eritreere og Eritrea-kjennere i inn- og utland omtaler i ulike sammenhenger et
dokument som eritreere i eksil må undertegne hvis de ønsker konsulær bistand fra eritreisk
utenriksstasjon. Mange som omtaler forhold for eritreiske flyktninger i utlandet bruker
betegnelsen «angrebrev», og det hevdes fra ulike hold at ved blant annet å undertegne dette
dokumentet kan eritreiske asylsøkere, som har fått asyl, vende tilbake til Eritrea på besøk (se
Landinfo 2013a, 2013b, 2014).
I en rapport fra FNs ekspertgruppe UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea fra juli
2012, omtales dette dokumentet (UN Security Council 2012):
Any contact with an Eritrean embassy or consulate, whether for renewal of a passport,
issuance of a visa, family reunification, or inheritance matters, automatically triggers a
demand for retroactive payment of taxes. Applicants may also be required to sign an
immigration and citizenship services request form, also known as a B4 form or a regret
letter. The form requires the applicant to sign a statement of “regret [for] having
committed an offence by not completing the national service” and indicating readiness
to accept appropriate punishment in due course (UN Security Council 2012, s.23).
Sitatet fra rapporten peker på at henvendelser om bistand fra en utenriksstasjon automatisk
utløser krav om betaling av to-prosent skatten, og søkerne kan bli avkrevd å undertegne
skjemaet om konsulære tjenester. Søkerne får ikke kopi av dette dokumentet.
Dokumentet er vedlagt ekspertgruppens rapport, s. 62-64, og i den engelske oversettelsen av
skjemaet Immigration and Citizenship Services Request Form må søkeren avslutningsvis
underskrive på at:
I, whose name is written above, confirm that previously given personal information is
true; and that I regret having committed an offence by not completing the national
service and am ready to accept appropriate punishment in due course.
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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
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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