Respons
Irak: Innreise via Bagdad internasjonale flyplass (BIAP)
for irakiske borgere
•

Hvilke dokumenter kreves for å få innreise?

•

Hvordan blir det dokumentert at man har reist inn lovlig?

•

Er det samme prosedyre på BIAP som på alle andre grenseoverganger?

•

Vil ens bosted i Irak ha betydning for om man blir gitt innreise?

Kilde

De følgende opplysningene er innhentet av Norges ambassade i Amman, etter deres samtaler
med ansvarlig myndighet ved den internasjonale flyplassen i Bagdad (Baghdad International
Airport – BIAP) i september 2016.
Hvilke dokumenter kreves for å få innreise?

I utgangspunktet vil enhver irakisk statsborger med gyldige irakiske reisedokumenter slippe
inn i landet. Det er viktig at dokumentene er gyldige og irakiske. Det betyr at hvis en iraker i
utlandet mangler pass (permanent eller midlertidig), eller det er utløpt, må vedkommende
skaffe seg nytt pass ved den derværende irakiske ambassade.
Flyplassmyndighetene uttrykte meget klart at et hvilket som helst reisedokument som er
utstedt av noen andre enn irakiske myndigheter, ikke vil bli akseptert. Laissez-passer utstedt
av PU blir ikke akseptert, kun reisedokument utstedt av irakisk ambassade aksepteres.
Grunnen til at kun irakiske dokumenter blir akseptert, er at man har erfaring med at andre land
på sviktende grunnlag har utstedt dokumenter til ikke-irakere der det står at vedkommende er
iraker. Det kan for eksempel være borgere av andre arabiske land som av ulike årsaker heller
vil til Irak enn til sitt hjemland.
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I tilfeller hvor man ser det som mulig at den reisende i realiteten er gjenstand for tvangsretur,
vil vedkommende bli bedt om å skrive under på en erklæring om at man kommer av fri vilje,
og ikke har gjort seg skyldig i noe straffbart forhold i utlandet.
Hvordan blir det dokumentert at man har reist inn lovlig?

Det er tilstrekkelig med et irakisk reisedokument. Man vil normalt ikke motta annen
dokumentasjon på at innreisen har funnet sted enn et stempel i passet. I noen tilfeller ønsker
man å undersøke saken nærmere selv etter at vedkommende er sluppet inn, og beslaglegger
derfor eventuell sekundærdokumentasjon. Den det gjelder vil i slike tilfeller alltid få en kopi
av de dokumenter myndighetene har beholdt.
Er det samme prosedyre på BIAP som på alle andre grenseoverganger?

I prinsippet er reglene de samme for alle ankomststeder til Irak, flyplasser så vel som
landeveien. Det er imidlertid ved BIAP man har det beste utstyret og kompetansen. Derfor
kan det hende at saksbehandlingen ikke er like forsvarlig andre steder.
Det er bare ved flyplassene i Bagdad og Basra man har etablert kommunikasjon med
relevante Schengen-myndigheter. Det innebærer at feil og misforståelser lettere kan oppklares
der, ofte til den reisendes fordel.
Når det gjelder landeveis grensekryssing er det ifølge flyplassmyndighetene uhyre sjelden at
irakere fra Europa ankommer på den måten. Grensekryssing ved landeveien er i all hovedsak
relatert til bilateral aktivitet mellom Irak og det tilgrensende land, som for eksempel
varetransport.
Vil ens bosted i Irak ha betydning for om man blir gitt innreise?

Ifølge flyplassmyndighetene spiller det ingen rolle hvor i Irak den ankommende eller
vedkommendes familie har hjemstavn. Men det kan oppstå komplikasjoner dersom man
merker diskrepanser, for eksempel mellom det vedkommende sier, og det
identifikasjonsdokumentene tilsier.

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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Referanser
Muntlig kilde
•

Ansvarlig myndighet ved den internasjonale flyplassen i Bagdad (BIAP) i samtale med Norges
ambassade i Amman. Opplysningene er formidlet Landinfo per e-post 7. og 8. september 2016.

© Landinfo 2016
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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