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Respons 

Guinea: Utstedelse av biometriske pass  
 

 Kan man søke om pass ved Guineas ambassade i Tyskland? 

 Prosedyrer for utstedelse av biometrisk pass 

 Passets notorietet  

Kan man søke om pass ved Guineas ambassade i Tyskland? 

Verken Guineas ambassade i Tyskland eller annen guineansk utenriksstasjon tar i mot søknad 
om pass. En guineansk statsborger som oppholder seg i utlandet, må derfor dra til 
hovedstaden Conakry for å søke om pass der (Guineas ambassade i Berlin, telefonsamtaler 
september 2014 og mars 2015)  

Etter at Guinea innførte biometriske pass i mai 2014, er det ikke lenger mulig å søke om pass 
ved stedfortreder. Søkeren må møte personlig både ved innlevering av pass-søknaden, og ved 
avhenting i Conakry (Assignon 2015). 

De gamle passene er gyldige til de utløper. Guineanske statsborgere i Norge kan fortsatt 
forlenge passet én gang à fem år ved ambassaden i Berlin. Ytterligere forlengelse er ikke 
mulig. Etter at passet er forlenget én gang, må søkeren søke om nytt, biometrisk pass i Guinea 
(Guineas ambassade i Berlin, telefonsamtale mars 2015).     

Prosedyrer for utstedelse av biometriske pass 

Søkeren betaler først inn 500 000 guineanske francs (ca. 530 NOK) til Ecobank og får 
kvittering på innbetalingen. Søkeren legger ved kopi av ID-kort, bostedsattest, bekreftet kopi 
av fødselsattest og kvittering for innbetalt avgift til søknadsformularet, og leverer søknaden til 
grensepolitiet (Police de l’Air et des Frontières) i Conakry. Etter avtale tar politiet 
fingeravtrykk og gjennomfører et intervju med sikte på å bekrefte at søkeren er fra Guinea. 
Dersom søknaden godkjennes, utstedes passet (Diallo 2014).  

Det er som tidligere nevnt ikke lenger mulig å søke om eller avhente pass via stedfortreder. 
Søkeren må møte personlig både ved innlevering av pass-søknaden og ved avhenting. 
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Barn skrives ikke lenger inn i foreldrenes pass, men må søke om eget, biometrisk pass 
(Guineas ambassade i Berlin, telefonsamtale mars 2015).  

Passets notorietet 

Det er godt kjent at falske pass av den gamle typen sirkulerer i Guinea. Det er grunn til å anta 
at biometriske pass er vanskeligere å forfalske enn ikke-biometriske typer, og at 
forfalskninger nå er lettere å oppdage.  

Forvaltningen i Guinea preges av manglende kontrollrutiner for utstedelse av dokumenter, 
manglende tekniske innretninger som datamaskiner og lignende (særlig utenfor Conakry), 
samt en sterk korrupsjonskultur (landet ligger på 145. plass av 174 land på Transparency 
International Corruption Perception Index 2014, under gjennomsnittet for land i Afrika sør for 
Sahara).  

I tillegg til manglende kultur for registrering av hendelser, og fravær av et 
sentralisert folkeregister i landet, har ulike politiske kriser gjennom de siste tiårene ytterligere 
forringet kvaliteten på forvaltningen i Guinea, herunder føring og vedlikehold av registre og 
rutiner for dokumentutstedelse. Det er kjent at alle typer dokumenter kan oppnås i bytte mot 
penger i Guinea. Utbredelsen av såkalte "falske ekte" dokumenter, der dokumentet i seg selv 
er ekte, men inneholder uriktige opplysninger (særlig fødselsdato), er vanlig (Assignon 2014; 
Bah 2014).  

Når det gjelder spørsmålet om kontroll av ID-opplysninger i underlagsdokumentene opp mot 
eksisterende registre i forbindelse med utstedelse av pass, vanskeliggjøres dette av at det ikke 
finnes noe sentralt folkeregister i Guinea. Utstedende passmyndighet kan derfor kun 
kontrollere underlagsdokumentene ved å henvende seg til det lokale folkeregisteret hvor 
hendelsen er registrert. Landinfo har ingen opplysninger om i hvilken grad dette gjøres i 
praksis, men gitt den permanente underfinansieringen av offentlig sektor i Guinea, er det liten 
grunn til å tro at slik kontroll utføres på systematisk vis ved søknad om pass.     

Et høyt korrupsjonsnivå i kombinasjon med den generelt dårlige forfatningen til guineansk 
forvaltning og fravær av et sentralisert folkeregister med oppdaterte og kvalitetssikrede 
registre, taler til sammen for at muligheten til å få utstedt ekte dokumenter med uriktig 
innhold er til stede i Guinea, selv om det reelle omfanget av en slik praksis er ukjent. 

 

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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