Respons
Niger: Utstedelse og forlengelse av pass
Spørsmål:


Kan man søke om pass ved Nigers ambassade i Tyskland?



Kan man forlenge pass ved Nigers ambassade i Tyskland?



Passets notoritet

Kan man søke pass ved Nigers ambassade i Tyskland?

Pass utstedes utelukkende i en egen enhet hos politiet (Direction de la surveillance du
territoire, DST) i Nigers hovedstad, Niamey. Nigers ambassade i Tyskland, som er akkreditert
til Norge, er ikke behjelpelige med å videreformidle søknad om pass til politiet i Niamey. En
nigersk statsborger som oppholder seg i utlandet, må derfor enten reise til Niger for å søke om
pass der, eller gi fullmakt til en person på stedet som kan søke om pass på vedkommendes
vegne. (Det er altså ikke noe absolutt krav om personlig oppmøte i løpet av
søknadsprosessen.)
Påkrevd dokumentasjon ved søknad om pass er fødselsattest og nasjonalitetsbevis (Nigers
ambassade i Tyskland, telefonsamtale juli 2012).
Kan man forlenge pass ved Nigers ambassade i Tyskland?

Nigers ambassade i Tyskland har myndighet til å forlenge gyldighetstiden i pass. Søkeren
sender da passet sitt til ambassaden, sammen med passbilder og et søknadsskjema, som man
kan få ved å henvende seg til ambassaden. Forlengelsen koster rundt 60 euro, i tillegg til
porto. Ambassaden kontrollerer at innbetalingen har funnet sted før passet forlenges. Generelt
tar dette fra én til to uker.
Passet blir forlenget for tre år. Et pass kan forlenges selv om det er utgått, men forlenges da
fra utløpsdato. Passet forlenges kun én gang. Når man har forlenget passet én gang, må man
søke om nytt pass innen fornyelsen går ut (Nigers ambassade i Tyskland, telefonsamtale juli
2012).
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Passets notoritet

Det fremkommer av lokal presse i Niger at falske ID-dokumenter, herunder pass og ID-kort,
er i sirkulasjon i landet (Niger 24 2012). Landinfo har utover dette ingen spesielle
bemerkninger med hensyn til omfanget av slike forfalskninger.
Når det gjelder muligheten til å få utstedt ekte dokumenter med uriktig innhold, har Landinfo
heller ingen spesifikk informasjon om omfanget av dette. Forskning om korrupsjon i
rettsystemet i Niger (som utsteder fødselsattester, nasjonalitetsbevis og andre underlagsdokumenter) har imidlertid vist at korrupsjon er utbredt i denne sektoren (Alou 2006).
Korrupsjon og den generelt dårlige forfatningen til nigersk forvaltning, hyppig
etterregistrering av hendelser, mangel på sentrale registre og muligheten til å få utstedt IDdokumenter uten personlig oppmøte, taler til sammen for at muligheten for å få utstedt ekte
dokumenter med uriktig innhold er til stede i Niger, selv om det ikke er mulig å bringe på det
rene det reelle omfanget av en slik praksis.
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 til enhver tid har behov for kunnskap om for å
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser 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, og
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde 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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Nigers ambassade i Tyskland. Telefonsamtale 16. juli 2012.
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