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Medfører løsning fra peruansk statsborgerskap at man mister rettighetene til pensjon
og eiendom i Peru?
Løsning fra peruansk statsborgerskap

Peruanere som vil løse seg fra sitt peruanske statsborgerskap, må møte personlig på en
peruansk utenriksstasjon og levere inn pass, ID-papirer og eventuelt militærbok. Kun voksne
kan gjøre dette. Foreldre kan altså ikke på vegne av sine barn løse barna fra sitt
statsborgerskap (den peruanske ambassaden i Stockholm u.å.).
Rett til eiendom

Perus grunnlov kapittel III, §§ 70-72 fastslår at det ikke er forskjell på peruanere og
utlendinger hvorvidt en person kan eie eiendom, bortsett fra at en utlending av
sikkerhetsmessige årsaker ikke kan eie eiendom i grenseområder (Perus grunnlov 2009),
§ 71:
Regarding to property, aliens, whether they be natural or juridical persons, are in the
same conditions as Peruvians. Therefore, in any case, they may in no instance invoke
exception or diplomatic protection.
However, within a distance of fifty kilometers from the borders, aliens may not acquire
or possess under any title, directly or indirectly, mines, lands, woods, water, fuel or
energy sources, whether it be individually or in partnership, under penalty of losing
that so acquired right to the State. Sole exceptions are cases of public need expressly
determined by executive decree approved by the Cabinet in accordance to the law.
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Pensjonsrettigheter

Det står ingenting på Perus Nasjonale kontor for pensjonsrettigheter (ONP u.å.) sine
hjemmesider om at bytte av statsborgerskap fører til tap av pensjonsrettigheter.
Statsborgerskap nevnes ikke i det hele tatt på sidene.
På ONPs hjemmesider blir det opplyst at for å få tilgang til informasjon om den enkeltes
pensjonsrettigheter, skal man fylle ut informasjon om arbeid og forsikringsordning og
fødselsdato. Det opplyses videre at man kan logge seg på informasjonsbasen med sin
peruanske ID (her kalt DIN) eller utenlandske ID (carnet de extranjería o pasaporte de ser
extranjeros) for å få opplysninger om sin pensjon. Landinfo tolker denne informasjonen slik at
ettersom en person kan logge seg på med utenlandsk ID, er utenlandsk statsborgerskap ikke til
hinder for å få utbetalt pensjon. Landinfo har vært i kontakt med en høyt utdannet peruansk
kilde som er svært godt oppdatert på forholdene i Peru. Kilden tolker informasjonen fra ONP
på samme måte (peruansk kilde, e-post mai 2015), og opplyser at endring av statsborgerskap
ikke er til hinder for utbetaling av opparbeidet pensjon i Peru.
Norges generalkonsulat i Lima opplyser også at en borger som har løst seg fra sitt peruanske
statsborgerskap fortsatt har rett til opparbeidet pensjon fra Peru (e-post, mai 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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Norges generalkonsulat i Lima. E-post 21. mai 2015.



Peruansk kilde. Kilden er bosatt i Norge, men er meget godt kjent med Peru og forholdene der. E-post
22. mai 2015.
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