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Landinfo respons er utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (Landinfo). 
Landinfo respons er svar på konkrete spørsmål og henvendelser fra UNE, 
UDI og AID. 
Landinfo respons kan inneholde utvalg, sammenstilling og vurderinger av 
informasjon fra en rekke kilder, samt Landinfos vurdering av enkelte eller 

flere av de refererte kildene.  

 

LANDINFO 
RESPONS 

 
 
 
REGION:  Midtøsten 
LAND:  Irak 
    
TEMA:   Beduiner, grensepassering mellom Irak og Syria. 
BESTILLINGSDATO: 04.12.2007 
 
 
PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:   

Informasjon om sikkerhetssituasjonen for beduiner i området på grensen Syria/Irak. 

1) Ønsker å få informasjon om situasjonen for beduinene i ørkenområdet i Ramadi. Steder som 
de var i nærheten av som de nevner er Al Qaim, Haditha, Ruthba/Rotba, Horan (en dal). Er de 
utsatt for angrep eller press fra flere hold? Hva med kontrolltiltak for koalisjonsstyrkene? 

2) Medfører det riktighet at beduiner derfra ikke trengte noen ID-dokumenter og at det dermed er 
vanlig å ikke ha slike, selv om de har reist frem og tilbake over grensen til Syria. 

3) Var det mange irakiske beduiner som oppholdt seg på Syrisk side fra 1996 på grunn av FNs 
sanksjonsregime mot Irak? 

 
LANDINFO RESPONS:  Landrådgiver Håken R. Nilson 
DATO: 11.02.2008 
 
Vedr. sikkerhetssituasjonen i det aktuelle området av Irak, har denne vært generelt svært dårlig 
mellom 2003 og sommeren 2006. Landinfo har ikke spesifikke opplysninger knyttet til stedene 
Al Qaim, Haditha, Ruthba/Rotba og Horan.  
 
Uroen har særlig vært konsentrert til steder med fast bosetning, som byer og landsbyer. Beduiner, 
som i større grad enn befolkningen ellers ferdes ute i terrenget pga. fedrift og nomadisk 
bosetning, kan imidlertid ikke dermed anses som fullstendig skjermet mot krigshandlingene i 
området. Det har i perioden vært mange trefninger utenom tettstedene også.  
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Siden sommeren 2006 har konfliktnivået i området avtatt betydelig. 
 
Vedr. spørsmålene 2 og 3 har Landinfo kontaktet Norges ambassade i Damaskus, Syria for å få 
hjelp til å besvare spørsmålet. Ambassaden konsulterte igjen den irakiske ambassaden i 
Damaskus. 
 
Ut fra den norske ambassadens svar til Landinfo fremgår det at alle irakere, også beduiner, må ha 
pass når de krysser landegrenser. Dette har vært irakisk praksis i mange år. Det er altså ingen 
spesialregler for beduiner.  
 
Å krysse grensen uten pass er ulovlig og vil føre til straff hvis det blir oppdaget. Det kan likevel 
forekomme ulovlige grensepasseringer da grensen mellom Syria og Irak er lang. Mange beduiner 
kan ha familiemedlemmer på begge sider av grensen. Ifølge den irakiske ambassaden skal 
imidlertid slik kryssing av landegrensene være vanskeligere nå enn tidligere.  
 
Det kan i henhold til den irakiske ambassaden ikke utelukkes at irakiske beduiner tidligere tok 
opphold på syrisk side grunnet FNs sanksjonsregime mot Irak.1 
 

 
 

 

 
1 FN gjennomførte omfattende økonomiske sanksjoner mot Irak i perioden 1991- 2003. 
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