Respons
Gulfstatene: Fornyelse av egyptiske reisedokumenter for
statsløse palestinere
•

Har egyptiske ambassader i Gulfstatene myndighet til å fornye egyptiske
reisedokumenter for palestinere?

•

Kan en palestiner som fortsatt oppholder seg i en gulfstat etter at oppholdstillatelsen
er utløpt, fornye sitt egyptiske reisedokument ved den egyptiske ambassaden i landet?

•

Kan en palestiner fornye sitt egyptiske reisedokument via stedfortreder i en gulfstat
der han/hun tidligere har bodd?

•

Gjelder det egne prosedyrer for palestinere som oppholder seg i et land de har søkt
asyl i?

Kildegrunnlaget
Denne responsen bygger på konsultasjoner Landinfo har hatt med kilder i løpet av 2014. Ingen av
kildene ønsker å bli sitert, og vi har derfor anonymisert dem. Vi anser alle disse kildene for å være
relevante og troverdige.
Har egyptiske ambassader i Gulfstatene myndighet til å fornye egyptiske
reisedokumenter for palestinere?

Etter hva Landinfo har fått brakt på det rene, har egyptiske ambassader, både i Gulfstatene og
generelt, fullmakt til å ta imot søknader om fornyelse av det egyptiske reisedokumentet for
palestinske flyktninger. Ambassadene kan ikke selv forestå fornyelsen, men må sende
søknaden og reisedokumentet til Kairo for fornyelse der. Innehaveren vil så kunne hente ut
det fornyede reisedokumentet på ambassaden.
En representant for en gruppe internasjonale eksperter som arbeider i Kuwait, fortalte (møte i
Kuwait City november 2014) at Egypt nå ikke lenger fornyer reisedokumenter til palestinere,
ettersom den palestinske selvstyremyndigheten (PA) utsteder reisedokumenter fra PA til
palestinere. Ifølge denne kilden er dette noe Egypt ikke har kunngjort offentlig, men har gjort
palestinere som innehar disse dokumentene kjent med. Kilden mente også at Egypt muligens
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vil gjenoppta fornyelsen dersom det blir lagt press på dem. Vi anser kilden som svært godt
informert om temaet.
En regional kilde i Kuwait (2014) uttalte seg i samme retning som representanten for gruppen
av eksperter. Denne kilden presiserte imidlertid at praksisendringen kun gjelder palestinere
som allerede har skaffet seg reisedokument fra et annet land, for eksempel fra PA. Siden
Kuwait er et land som ikke anerkjenner PAs pass (se mer om dette i Landinfo 2015, s. 4), vil
innehavere av PA-pass som oppholder seg i Kuwait, ved behov bli bistått på individuell basis.
En diplomatisk kilde i Kuwait (møte i Kuwait City november 2014), som vi anser å ha stor
troverdighet, fortalte at de hadde inntrykk av at egyptiske myndigheter hadde gjort
fornyelsesprosedyrene mer omstendelige for palestinere. Tidligere var det tilstrekkelig for
søkeren å anføre at han/hun ikke innehar noen andre lands reisedokumenter. Nå kreves det
derimot at søkeren fremlegger en bevitnet egenerklæring (affidavit), eventuelt annet bevis på
at man ikke innehar noen andre lands reisedokumenter.
En annen kilde Landinfo har vært i kontakt med, som er tilknyttet den regionale kilden i
Kuwait (Kilde A 2014), fortalte også at palestinere vil få fornyet sine egyptiske
reisedokumenter via egyptiske ambassader. Vi anser også denne kilden for å være svært godt
informert og troverdig, og legger til grunn at dette gjelder de palestinere som har det
egyptiske reisedokumentet, men ikke har skaffet seg reisedokument fra et annet land.
Kan en palestiner som fortsatt oppholder seg i en gulfstat etter at oppholdstillatelsen
er utløpt, fornye sitt egyptiske reisedokument ved den egyptiske ambassaden i
landet?

Den regionale kilden i Kuwait fortalte (2014) at i slike tilfeller kan ambassaden prøve å bistå
innehaveren av reisedokumentet etter å ha forsikret seg om at vedkommende tidligere har hatt
lovlig opphold i landet. En slik sak vil bli behandlet på individuell basis, og spørsmålet om
hvorfor innehaveren ikke lenger har opphold, vil være sentralt. Kilden la til at slike saker er
sjeldne, da de fleste palestinerne har sitt oppholdsgrunnlag i orden til enhver tid.
En annen kilde vi har vært i kontakt med (Kilde A 2014), opplyste at man må ha lovlig
opphold i landet seks måneder fremover i tid for å kunne fornye reisedokumentet sitt der.
Vi tolker de to kildenes utsagn dithen at en palestiner som ikke lenger har oppholdstillatelse,
likevel vil ha en mulighet til å få ambassadens bistand etter en individuell vurdering, selv om
oppholdstillatelsen er gått ut eller ikke gjelder langt nok fremover i tid.
Kan en palestiner fornye sitt egyptiske reisedokument via stedfortreder i en gulfstat
der han/hun tidligere har bodd?

Nei, dette kan ikke gjøres ved stedfortreder. Ifølge den regionale kilden i Kuwait (2014) må
innehaveren personlig levere inn reisedokumentet som skal fornyes. Ved innlevering fylles
det ut en søknad om fornyelse, som ambassaden videresender sammen med reisedokumentet.
Søkeren må også hente det fornyede reisedokumentet personlig. Samme prosedyre gjelder ved
alle egyptiske ambassader. Det samme ble sagt av en annen kilde Landinfo har vært i kontakt
med (Kilde A 2014).
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Gjelder det egne prosedyrer for palestinere som oppholder seg i et land de har søkt
asyl i?

Det ser ikke ut til å være etablert noen egne prosedyrer for fornyelse av egyptiske
reisedokumenter til palestinere som oppholder seg i et land de har søkt asyl i. Slike saker vil i
stedet bli behandlet individuelt.
Den regionale kilden i Kuwait (2014) fortalte at en statsløs palestiner som har søkt asyl i et
land, kan fornye sitt egyptiske reisedokument etter vanlig prosedyre såfremt han/hun fyller de
generelle kravene som gjelder. En annen kilde (A 2014) opplyste at en som søker asyl i et
land, ikke automatisk vil kunne fornye sitt egyptiske reisedokument på en egyptisk ambassade
i det landet vedkommende har søkt asyl, men at ambassaden vil ta imot søknaden og formidle
den til Kairo og deretter avvente videre instruksjoner.
Vi forstår dette slik at den eventuelle individuelle behandlingen vil skje innenfor de
prosedyrene som ellers gjelder.

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.

Referanser
Skriftlig kilde
•

Landinfo (2015, 23. januar). Kuwait, FAE og Qatar: Statsløse palestineres muligheter for innreise.
Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra http://www.landinfo.no/asset/3058/1/3058_1.pdf [lastet ned 19. februar
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Muntlige kilder
•

Kilde A. Landinfo har vært i kontakt med kilden i 2014.

•

Diplomatisk kilde i Kuwait. Møte i Kuwait City 6. november 2014.

•

Representant for en gruppe internasjonale eksperter som arbeider i Kuwait. Møte i Kuwait City 6.
November 2014.

•

Regional kilde i Kuwait. Landinfo har vært i kontakt med kilden i 2014.
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hjemlet i lov.
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