Respons
Irak: Lister over ettersøkte i forbindelse med innreise til
KRI
Problemstilling/spørsmål:
En som under det tidligere regimet i Irak (frem til 2003) tjenestegjorde i sikkerhetstjenesten
og blant annet deltok i avhør av viktige personer fra Kurdistan, anfører at personer som har
vært med på liknende, har blitt satt på en liste hos dagens kurdiske myndigheter (KRG).
Dette skal ha medført at disse personene har blitt arrestert og/eller blitt nektet adgang til KRI.
•

Kjenner Landinfo til lister som kurdiske myndigheter opererer med, og som relaterer
seg til det vår klager her anfører?

Kurdiske regionale myndigheter har i henhold til kurdisk regional lov og Iraks grunnlov
ansvar for sine egne politi-, sikkerhets- og etterretningsorganer (Chapman 2009, s. 3). KRG
fører selv kontroll med Kurdistanregionens grenser, både de internasjonale og den mot det
øvrige Irak.
KRG utfører den daglige personkontrollen på grensesjekkpunktene inn til KRI, bl.a. opp mot
to lister over irakiske borgere. På disse listene er det ført opp bl.a. personer som
myndighetene vurderer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og personer som er etterlyst for
kriminelle handlinger (Dansk Udlændingeservice 2010, s. 24).
Etter hva KRG opplyste til danske og britiske utlendingsmyndigheter i november 2011
(Dansk Udlændingeservice & UK Border Agency 2012, s. 12), er det personer som er
etterlyst av kurdiske regionale og irakiske sentrale myndigheter, som står på den ene listen,
kalt «svartelisten». Slike personer, bl.a. de som er etterlyst for terrorisme, skal pågripes
umiddelbart når de påtreffes.
På den andre listen, «stopplisten», står personer som KRG vil avvise på grensen til KRI, men
som ikke skal pågripes. Dette er personer som av ulike grunner er under mistanke, f.eks. for
«tvilsom politisk bakgrunn», men som det ikke foreligger arrestordre på. Hensikten med
stopplisten er å hindre de som er oppført på den, å forlate Irak, og å unngå at de tar seg til KRI
(Dansk Udlændingeservice & UK Border Agency 2012, s. 13).
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Hvorvidt KRG på egen hånd fører ytterligere lister, har vi ikke spesifikk kjennskap til. Lister
over ettersøkte og mistenkte personer, samt personer som myndighetene måtte ønske å holde
under oppsikt, vil naturlig nok ikke være offentlig tilgjengelige.

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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