
 
 

Respons 

Forente Arabiske Emirater (FAE): Innreise og 
arbeidstillatelse for borgere av Syria 

 

Etter hva som er kommet utlendingsforvaltningen for øre, skal det være vanskelig for borgere 
av Syria å få innreisetillatelse eller arbeidstillatelse i FAE. Dessuten skal syrere i Syria som 
har familie i Emiratene, ikke få tillatelse til å reise dit.  

• Har Landinfo informasjon om hvorvidt myndighetene i FAE har endret sin praksis 
med hensyn til innreise- og arbeidstillatelse for syriske borgere de siste 
månedene/året?  

 

 
På spørsmål fra Landinfo svarer en diplomatisk kilde med god kjennskap til temaet (e-post 
oktober 2013) at mye tyder på at praksisen i forbindelse med innreise- og arbeidstillatelse for 
syriske borgere har blitt skjerpet. 

Det foreligger ingen offisiell bekreftelse på dette, men syriske borgere skal stadig oftere erfare 
at familiemedlemmer nektes innreisevisum. Dessuten hadde kilden inntrykk av at syriske 
borgere som har hatt arbeids- og oppholdstillatelse i lang tid, ikke får fornyet sin tillatelse.  

Det samme skal for øvrig også gjelde borgere av andre land i regionen, bl.a. egyptere. 

 

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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Referanser 
 
Muntlig kilde 

• Diplomatisk kilde, e-post 20. oktober 2013.  

 

© Landinfo 2014 

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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