Syria: Basisinfo

Basisinformasjonen er utarbeidet fordi utlendingsmyndighetene har et særskilt informasjonsbehov som
følge av høye ankomsttall fra Syria. Oversikten gir kortfattet informasjon om forhold som kan ha
relevans i en intervjusituasjon, ledsaget av lenker til relevant og utfyllende materiale.
Bakgrunn – Syria før borgerkrigen
Syria er en republikk med utøvende makt konsentrert hos presidenten. Nasjonalforsamlingen, øvrige
statlige institusjoner og fagforeninger domineres av det regjeringsbærende Ba’th-partiet, som har styrt
Syria siden et militærkupp i 1963. Ba’th-partiet er et sosialistisk, arabisk-nasjonalistisk parti med en
sekulær orientering. I praksis har Syria vært et diktatur de siste 40 årene. All makt er konsentrert rundt
presidenten og en krets av nære familiemedlemmer og allierte. Fire ulike etterretningsorganisasjoner
med overlappende ansvarsområder, som alle rapporterer direkte til presidenten, har utvidede
fullmakter til å arrestere og internere dissidenter uten rettskjennelser.
Språk
De aller fleste syrere har arabisk som morsmål. Viktige minoritetsspråk er kurdisk (Kurmanji),
armensk og assyrisk. Arabisk er eneste offisielle språk og undervisningsspråk i skolen. Alle syriske
statsborgere lærer arabisk i grunnskolen.
Religiøse grupper
Anslagsvis 70 % av befolkningen i Syria er sunnimuslimer. Majoriteten av disse er arabere
(«sunniarabere»), mens de resterende er kurdere (ca. 10 % av befolkningen). De viktigste religiøse
minoritetene i landet er alawitter (12 – 15 %, arabisktalende), drusere (3 %, arabisktalende), ismailitter
(1 %, arabisktalende), sjiamuslimer (1 %, arabisktalende) og kristne (5 – 10 %, arabisk, armensk,
assyrisk). De kristne tilhører en rekke ulike kirkesamfunn.
Borgerkrigen
Demonstrasjoner mot president Assad begynte i mars 2011. Høsten 2011 ble det dannet stadig flere
væpnede grupper, og opprøret utviklet seg til en borgerkrig. I løpet av 2012 mistet regimet kontrollen
over deler av landet. Disse områdene ble etter hvert dominert av ulike væpnede opprørsgrupper. I dag
kontrollerer regimet sentrale deler av Damaskus, kystområdene nord for Libanon med byene Tartus og
Latakia samt deler av provinsene Homs, Hama, Aleppo, Sweida. Det kurdiske partiet PYD og deres
milits YPG kontrollerer kurdiske områder nord i landet. Islamsk stat, også omtalt som «Daesh», IS,
Syria: Basisinfo
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

27. JANUAR 2017

1

ISIS eller ISIL, kontrollerer østlige deler av landet, mens en rekke andre opprørsgrupper dominerer i
provinsene Daraa, Qunaitra, Idlib og Aleppo.
Ulike tematiske kart over Syria:
 Atlas on Syria (Republic of Austria. Federal Ministry of the Interior)
Nettsider med oppdaterte kart over frontlinjene og beleirede områder i borgerkrigen:
 Agathocle de Syracuse, Understand modern conflicts
 The situation in Syria / Thomas Van Linge
Borgerkrigen pågår fortsatt for fullt. Samtidig ser det ikke ut til at noen av partene vil vinne eller tape
på kort sikt. Regionale stater og stormaktene har engasjert seg og støtter ulike sider i konflikten.
Krigen har i stor grad blitt utkjempet i tett befolkede områder og har skapt enorme lidelser for
sivilbefolkningen. Om lag halvparten av befolkningen er i dag internfordrevne eller flyktninger i
Syrias naboland.
UNHCRs anslag over flyktninger i nabolandene:
 Syria Regional Refugee Response. Inter-agency Information Sharing Portal
ID-dokumenter og pass
- Folkeregistrene (Civil Status Department) utsteder nasjonalt ID-kort til alle over 14 år, familiebok,
fødselsattest, vigselsattest, skilsmisseattest og utskrift av folkeregistrerte opplysninger.
-

Immigrasjonsmyndighetene (Immigration and Passport Division) utsteder pass.

-

Syriske navn besår av egennavn, fars navn og familienavn. På alle ID-dokumenter oppgis også
mors egennavn.

-

Nasjonalitetsnummer (raqqam wattani): Alle syrere er registrert med et unikt nasjonalitetsnummer
som er gjengitt i pass og andre ID-dokumenter.

Folkeregistrene og immigrasjonsmyndighetene fungerer fremdeles i regjeringskontrollerte deler av
landet. I disse områdene er det mulig å få utstedt pass og ID-dokumenter. Det er også mulig å skaffe
nytt pass eller forlenge gyldighetstiden fra utlandet. Enkelte er ikke i stand til å skaffe pass fordi de er
ettersøkte eller assosieres med opposisjonen. Man antar at det er falske og manipulerte pass i omløp,
men de fleste syrere er antagelig i stand til å skaffe seg ekte pass.
 Landinfo temanotat Syria: Identitetsdokumenter og pass (11. november 2016). Notatet
oppdateres regelmessig.
Palestinske flyktninger som er registrert i Syria (om lag 580 000), får utstedt ID-papirer og
reisedokumenter etter samme regelverk som syriske statsborgere. Dokumentene er nesten identiske
med de som utstedes til syriske statsborgere, men det fremgår av ID-dokumentene og
reisedokumentene at eieren er palestinsk flyktning.
 Landinfo temanotat: Palestinske flyktninger i Syria: Identitetsdokumenter (23. november 2016)
Statsløse kurdere: En del av den kurdiske befolkningen i den nordøstlige provinsen Hasaka ble fratatt
sitt syriske statsborgerskap i 1962. I 2011 ble en del av dem gitt tilbake sitt statsborgerskap, men
enkelte er fremdeles statsløse.
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De statsløse faller inn under to kategorier:



-

Ajanib (utlendinger) er registrert i et eget folkeregister i Hasaka og får utstedt en egen type IDbevis.

-

Maktumin (uregistrerte) er ikke registrert i offentlige registre, men kan få en
identitetsbekreftelse fra den lokale mukhtaren.

Landinfo temanotat Syria: Statsløse kurdere – ID dokumenter og rettigheter (14. oktober 2010).

Militærtjeneste
Det er obligatorisk militærtjeneste for alle menn. Det kan gis unntak av medisinske årsaker, eller
dersom man er eneste gutt i en søskenflokk. Det kan gis utsettelse på grunn av studier.
Regelverket håndheves fremdeles i regjeringskontrollerte deler av landet. På grunn av den pågående
borgerkrigen dimitteres de færreste etter 18 måneder slik loven legger opp til. Mange som allerede har
gjort militærtjeneste, innkalles nå til reservetjeneste.
Mange unge menn flykter fra regjeringskontrollerte områder for å unngå innkalling til militærtjeneste
eller reservetjeneste. Unge menn som slutter seg til regimelojale væpnede militser, får som oftest
utsettelse på den formelle militærtjenesten.
Den kurdiske militsen YPG, som kontrollerer nordlige deler av landet, har innført en egen
seksmåneders obligatorisk militærtjeneste. Rekruttering til opposisjonelle militser er alt overveiende
frivillig, men lønn fra militsene er for noen eneste inntektskilde i opposisjonskontrollerte deler av
landet.

 Migrationsverket, Lifos: Reguljär och irreguljär syrisk militärtjänst (4. desember 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
basisnotater gir kortfattet informasjon om forhold som kan ha relevans i en intervjusituasjon. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.

© 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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