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 Kan kurdere fra Kirkuk provins bosette seg i KRI? 

 Internflukt til Kirkuk by 

Kan kurdere fra Kirkuk provins bosette seg i KRI? 

Ifølge IOM i Erbil (som sitert i Landinfo & Migrationsverket 2014, s. 15) møter kurdere fra 
Kirkuk restriksjoner når de søker opphold i Kurdistan-regionen i Irak (KRI). De får ikke 
endret sitt bosted til KRI, men de kan likevel søke tilflukt og bo midlertidig der. IOM var ikke 
sikre på om dette også gjaldt kurdere bosatt i andre deler av de omstridte områdene1, men de 
mente det ville være logisk at det gjorde det. 

Landinfo har ikke nyere informasjon som tilsier noe annet. At de kurdiske 
selvstyremyndighetene (KRG) på den ene siden tilbyr beskyttelse i KRI, men på den andre 
siden bare midlertidig, vil logisk sett være i tråd med deres ønske om å opprettholde sin 
dominans i bl.a. Kirkuk. Denne dominansen bygger på at det finnes en større kurdisk 
befolkning der. Under forutsetning av at de som får midlertidig beskyttelse i KRI ikke kan 
endre sin bostedsadresse, vil en person fra Kirkuk fortsatt være bostedsregistrert i Kirkuk selv 
om han eller hun i en periode bor i KRI. 

Hvorvidt en person fra Kirkuk som ankommer KRI med fly vil få opphold eller ikke, vil trolig 
ikke stille seg annerledes enn om vedkommende reiser inn via landeveien. LIFOS påpeker at 
det er selve innreisen som ser ut til å gå lettere på flyplassene. Myndighetene tar ikke stilling 
til søknad om opphold før personen har meldt seg ved det lokale Asayish-kontoret for å 
gjennomgå sikkerhetskontroll. Dette skal gjøres senest to uker etter ankomst (Lifos 2015, s. 
10-11). 

                                                 
1 Et bredt belte fra den syriske til den iranske grensen som dekker deler av provinsene Ninewa, Kirkuk og Diyala 
har en stor kurdisk befolkning. Selv om det er sentralregjeringen som har myndighet over disse områdene, er de 
de facto under kontroll av de kurdiske selvstyremyndighetene (KRG). Bakgrunnen er KRGs langvarige militære 
nærvær, som sentralregjeringen ikke har kapasitet til å utfordre. Myndigheten over disse områdene er derfor 
omstridt mellom de to partene. 
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Internflukt til Kirkuk by 

I september 2014 innførte Kirkuk provins restriksjoner på innreise både til Kirkuk by og 
Kirkuk provins for alle som ikke har ID-dokumenter fra Kirkuk. Dette førte til en nedgang i 
forflytninger inn i provinsen (REACH Initiative 2014). 

Lifos (2015, s. 13) melder i juni 2015 at Kirkuk provins fortsatt opprettholder 
innreiserestriksjoner. 

Uavhengig av restriksjoner på innreise til provinsen, er det en del av dens egne innbyggere 
som flykter internt i provinsen fra lokale konfliktområder. Ifølge IOM er en del av IDPene i 
Kirkuk by nettopp fra andre steder i provinsen (IOM Iraq 2014). For øvrig viser IOMs 
oversikt fra august 2015 at andelen av IDPer i Kirkuk har gått opp fra 9 prosent i september 
2014 til 19 prosent i august 2015 (IOM Iraq 2014; IOM Iraq 2015).   

 

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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