
 

Respons Zimbabwe: Krav om ID-dokumenter 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 14. DESEMBER 2010 1 

 

 
 

Respons 

Zimbabwe: Krav om identitetsdokumenter 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Er det vanlig for borgere av Zimbabwe å ha ID-dokumenter? 

• Hva slags dokumenter er det i så fall snakk om – nasjonale id-kort, valgkort eller 
lignende? 

• Er det vanlig at en voksen person, som har bodd hele livet i Zimbabwe, ikke har ID-
dokumenter? 

• Hvordan utstedes ID-dokumenter? 

• Fra hvilken alder får en utstedt eget ID-kort? 

 

Lovfestet krav om ID-kort 
Det er påbudt ved lov å være i besittelse av ID-kort eller annen form for identifikasjons-
dokument, som pass eller førerkort (Public Order and Security Act 2007). Det medfører 
straffeansvar i form av bøter eller fengselsstraff dersom man ikke kan identifisere seg overfor 
politi eller andre myndighetspersoner. Det er derfor nærliggende å anta at de aller fleste, 
særlig i byene, har en form for identitetsdokumenter. I enkelte perioder ble det imidlertid ikke 
utstedt pass eller ID-kort fordi myndighetene manglet nødvendig produksjonsmateriale 
(ZimOnline 2006).  

ID-kort for utlendinger bosatt i Zimbabwe 
Utenlandske borgere bosatt i Zimbabwe skal også registreres og være i besittelse av ID-kort. 
Deres kort er merket med ”alien”, det vil si utlending. Krav utlendinger må oppfylle for å få 
utstedt ID-kort er å være i besittelse av pass og ha blitt innvilget minimum seks måneders 
oppholdstillatelse av myndighetene i Zimbabwe. 
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Fra hvilken alder får en utstedt eget ID-kort? 
Nedre aldersgrense for utstedelse av ID-kort er 16 år, og kortene utstedes av Innenriks-
departementets registreringskontor. For å få utstedt ID-kort kreves egen fødselsattest, fars 
eller verges ID-kort og eventuelt eget pass. 

Uriktige dokumenter 
Økonomien i Zimbabwe har i løpet av den siste tiårsperioden krympet betydelig på grunn av 
økonomisk vanstyre. Fattigdommen er utbredt og arbeidsledigheten er høy. Dette bidrar til 
omfattende korrupsjon – landet er rangert på 134. plass på Transparency Internationals liste 
over antatt korrupsjonsnivå i ulike land (Transparency International 2010). Dette innebærer at 
sannsynligheten for at både ID-kort og annen dokumentasjon med uriktig innhold er i 
sirkulasjon, er høy.  

  

 
Eksempel på ID-kort fra Zimbabwe (hentet fra Registrar General's Department u.å.). 

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse 
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen 
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men 
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av 
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 responsene omhandler. 
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