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PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:
En søker fra Nepal, som kom til Norge i 2002, mangler pass/dokumenter fra hjemlandet.
Han har opplyst at han var med i Nepal Studentunion på skolen, at han havnet i bråk med
maoister der han bodde og derfor skal ha blitt svartlistet av dem. Han har ingen familie i Nepal,
bortsett fra en onkel i Katmandu.
Han opplyser at han har tatt kontakt med nepalske myndigheter for å få pass, men at han ikke fått
noe svar på sine henvendelser. Hva sier din erfaring om hans muligheter å få utstedt pass fra
hjemlandet, og er nepalske myndigheter, generelt sett, vanskelige å ha å gjøre med?
DATO:

19. DESEMBER 2008

Pass til nepalske borgere blir utstedt av Utenriksdepartementet i Nepal, ved kontorer i samtlige av
landets 75 administrative distrikter, samt ved nepalske ambassader i utlandet. 1
Nepal har ingen ambassade i Norge, men er representert ved ambassade i England. En borger av
Nepal som bor i Norge, kan søke om pass ved den nepalske ambassaden i London. 2

1

Immigration and Refugee Board of Canada (2007, 22 February). Responses to Information Requests (RIRs), Nepal:
Information on the various identity documents in Nepal and the names of the agencies that issue them.
NPL102070.E. Ottawa: Immigration and Refugee Board of Canada. Tilgjengelig på: http://www.irbcisr.gc.ca/en/research/rir/index_e.htm?action=record.viewrec&gotorec=450944 Lastet ned 12.12.2008.
2
Søknadsskjema finnes elektronisk: http://www.nepembassy.org.uk/images/nepalese%20passportform.pdf
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Ved søknad om pass ved ambassaden må en legge ved tidligere pass, eller eventuelt kopi av
dette. Denne informasjonen fremgår av ambassadens nettsider 3 . At dette medfører riktighet har
dessuten blitt bekreftet overfor Landinfo av ambassaden selv 4 .
International Organization for Migration (IOM) i Norge tilbyr assistanse til å skaffe
reisedokumenter i forbindelse med frivillig retur, bl.a. til Nepal. I følge IOM tar det vanligvis 3-4
uker for nepalere som er bosatt i Norge å få utstedt reisedokument (enveispass eller travel
document) ved den nepalske ambassaden i London 5 . IOM har bare erfaring med søknad om
reisedokument til Nepal, ikke med pass. Ved søknad om reisedokument kan de som ikke har
kopi/original av tidligere pass, legge ved sitt citizenship certificate (statsborgerskapsbevis). IOMs
inntrykk er at det ikke har vært vanskelig å fremskaffe statsborgerskapsbevis (citizenship
certificate) via slektninger i hjemlandet i de sakene de har hatt å gjøre med6 . Canadiske
utlendingsmyndigheter har imidlertid opplyst at det for enkelte/i enkelte deler av landet har vært
problemer forbundet med å skaffe seg statsborgerskapsbevis 7 , og norske utlendingsmyndigheter
har opplyst at personlig fremmøte er påkrevet for å få utstedt statsborgerskapsbevis 8 .
Søknadsskjema for pass og reisedokument (travel document) ser ut til å være det samme 9 , men
kravene som stilles er altså ulike. I følge ambassaden i London er det et absolutt krav at en
fremlegger tidligere pass i original, eller kopi av passet, ved søknad om pass 10 . Ved søknad om
reisedokument (enveispass eller travel document) vil det imidlertid kunne være tilstrekkelig å
fremlegge sitt statsborgerskapsbevis (citizenship certificate) fra Nepal.
Videre bemerkes det at det vil være hensiktsmessig å følge opp en søknad man ikke får svar på,
ved påminninger og/eller spørsmål om når svar kan forventes. Den nepalske ambassaden i
London vil ikke automatisk sende et svar hvis de ikke kan utstede et pass til en person, men vil
informere om hvorfor en ikke har fått svar/hvorfor en ikke har fått pass hvis den som har søkt
selv kontakter dem 11 .
Hva angår anførselen om at søkeren er svartelistet av maoistene i hjemlandet, kan det bemerkes
at Nepal Student Union er en studentfraksjon av Nepali Congress (Party) - NC. Per 2008 sitter
maoister og NC i nasjonalforsamlingen sammen, etter en lang historie med politisk ustabilitet i
3

Embassy of Nepal, London: http://www.nepembassy.org.uk/ Se informasjon under menypunktene “Passport
Information” og “Citizens’ Charter”
4
Den nepalske ambassaden i London. Telefonsamtale 17.desember 2008.
5
IOM – Norge. Telefonsamtale 11.desember 2008.
6
Ibid.
7
Se Immigration and Refugee Board of Canada (2007). (Jf. fotnote 1).
8
Landinfo (2007, 09. mars). Nepal – Enkelte sentrale dokumenter. Del-rapport av reiserapport etter tjenestereise til
Nepal, desember 2006. Oslo: Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Tilgjengelig fra Landdatabasen
under Nepal/Landinfo publikasjoner/Reiserapport.
9
Se: http://www.nepalembassyusa.org/resources/passport_application_form.pdf
10
I telefonsamtale 17.12.2008 (jf. fotnote 4).
11
Ibid.
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Nepal. I februar 1996 kunngjorde maoistene, the Communist Party of Nepal - Maoist (CPN-M),
en "Folkets krig". Voldelige CPN-M-aksjoner startet vest i Nepal, og spredte seg raskt.
Maoistene oppnådde, i varierende omfang, kontroll i majoriteten av landets distrikter. I perioden
1996 – 2006 var Nepal sterkt preget av en stadig tiltagende voldelig konflikt mellom maoistiske
opprørere og nepalske styresmakter. Begge parter i konflikten, både maoistene og myndighetene,
har vært ansvarlige for omfattende og grove menneskerettighetsbrudd i Nepal.
Høsten 2006 undertegnet myndighetene og maoistene en fredsavtale; Comprehensive Peace
Agreement (CPA). Avtalen medførte også at maoistene skulle inngå både i regjering og
nasjonalforsamling. Våren 2007 ble fem maoister utnevnt til ulike ministerposter. Ett år senere,
10. april 2008, ble det avholdt valg der maoistene gjorde det svært godt. Menneskerettighetssituasjonen i Nepal forbedret seg merkbart i 2006, og begynnelsen av 2007, i fredsprosessens
første fase. Deretter ble det en generell forverring, noe som delvis har sammenheng med
sikkerhetssituasjonen i Terai i sørlige Nepal, der det er økende uro på grunn av politiske og
etniske spenninger.
Hovedstaden Kathmandu har ikke vært berørt av den væpnede konflikten mellom maoistene og
myndighetene i samme grad som de fleste av landets øvrige områder, verken når det gjelder
kamphandlinger eller omfanget av menneskerettighetsbrudd.

Referanser
Skriftlig:
• Embassy of Nepal (u.å). The Nepalese Embassy. London: Embassy of Nepal. Tilgjengelig
fra http://www.nepembassy.org.uk/
•

Immigration and Refugee Board of Canada (2007, 22 February). Responses to
Information Requests (RIRs), Nepal: Information on the various identity documents in
Nepal and the names of the agencies that issue them. NPL102070.E. Ottawa: Immigration
and Refugee Board of Canada. Tilgjengelig på: http://www.irbcisr.gc.ca/en/research/rir/index_e.htm?action=record.viewrec&gotorec=450944 Lastet
ned 12.12.2008.

•

Landinfo (2007, 09. mars). Nepal – Enkelte sentrale dokumenter. Del-rapport av
reiserapport etter tjenestereise til Nepal, desember 2006. Oslo: Utlendingsforvaltningens
fagenhet for landinformasjon.
Tilgjengelig fra Landdatabasen under Nepal/Landinfo publikasjoner/Reiserapport

Muntlig:
• Den nepalske ambassaden i London. Telefonsamtale 17.desember 2008.
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•

IOM – Norge. Telefonsamtale 11.desember 2008.
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