Respons
Irak: Innreise til KRG-området og eventuelle
restriksjoner for tidligere, kurdiske Ba’th-medlemmer
Problemstilling/spørsmål:
•

Utstedes det dokumenter fra KDP eller PUK om at personer ikke er velkomne i
enkeltområder i Kurdistanregionen?

•

Vil et familiemedlem til en person som var med i etterretningen under Ba’th kunne ha
problemer med å komme inn i KRG?

•

Hvis ja på spørsmål nr. 2: Vil det ha noen betydning for muligheten til å komme inn i
KRG, at personen selv har arbeidet for amerikanerne og sentralmyndighetene på et
høyt nivå innen det militære? Kan dette på noen måte reparere forholdet til kurdiske
myndigheter?

•

Er det mulig å søke opphold i KRG på forhånd, før man har kommet til en
grenseovergang?

Utsteder KDP eller PUK brev til enkeltpersoner om at de ikke er velkomne til det
kurdiske selvstyreområdet?

I henhold til de to organisasjonene Public Aid Organization (PAO) og Harikar i henholdsvis
Erbil og Dohuk, utsteder ikke KDP eller PUK brev til personer om at de ikke kan bosette seg i
det kurdiske selvstyreområdet (KRG) (e-poster 1. februar 2011). Disse organisasjonene
avviser at myndighetene eller partiene handler på en slik måte. PAO og Harikar jobber med
assistanse til internt fordrevne flyktninger i samarbeid med UNHCR.
Landinfo har ikke kommet over motstridende informasjon via andre kilder, men vi må gjøre
oppmerksom på at slik informasjon kan være vanskelig tilgjengelig.
Vil familiemedlemmer av et tildigere Ba’th-medlem ha problemer med å få opphold i
KRG-regionen?

Dersom det er personer som har vært delaktige i alvorlige menneskerettighetsbrudd under
Saddam Husseins regime, vil de bli stilt for retten. Dersom vedkommende ikke er etterlyst for
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maktovergrep som gir grunnlag for straffeforfølgelse, vil ikke kurdiske myndigheter avvise
noen irakiske kurdere som søker opphold i KRG-området. Når det gjelder arabiske irakere, så
vil de bli gjenstand for en bakgrunnsjekk før de kan få lovlig opphold.
I henhold til både PAO og Harikar bor det mange med fortid i Ba’th-partiet i den kurdiske
selvstyreregionen (e-poster 1. februar 2011).
PAO legger til at mange personer som var tilknyttet Ba’th-partiet flyktet fra Irak umiddelbart
etter regimeskiftet i 2003, og flere av dem som ble igjen ble angitt av irakiske borgere og
deretter fengslet. De som ble funnet skyldige i ulovlige maktovergrep har måttet stå til rette
for ugjerninger begått under Saddam Husseins regjeringstid.
Familiemedlemmer som ikke har gjort seg skyldige i maktovergrep straffes ikke og Landinfo
har etter å ha forespurt PAO, Harikar og Norsk Folkehjelps lokale kontor i Sulaymaiya ingen
indikasjoner på at de vil nektes opphold i KRG-området. Landinfo kan imidlertid ikke
utelukke at familiemedlemmer til personer som har begått alvorlige menneskerettighetsbrudd
mot kurdere ikke utsettes for hets og eventuelle overgrep av ikke-statlige aktører i KRGprovinsene.
Personer som deltok i alvorlige menneskerettighetsbrudd og som flyktet risikerer fortsatt
straff dersom de returnerer til Irak.
PAO hevder at noen tidligere høytstående Ba’th-medlemmer har returnert til KRG-området,
men deretter flyktet igjen da de ble klar over at det forelå en arrestordre på dem.
PAO hevder videre at det var flere kurdere som var med i Ba’th-partiet, men at disse ikke sto
bak alvorlige overgrep mot kurdere. Flere av disse tidligere Ba’th-medlemmene har i dag
høytstående posisjoner både innen sentralirakiske myndigheter og KRGs egne myndigheter.
Harikar hevder også at det er mange tidligere Ba’th-medlememr som lever fritt i KRGområdet i dag.
Er det mulig å søke om opphold i KRG i forkant av innreise?

Alle kurdiske irakiske statsborgere har rett til å bosette seg i KRG-området. Man skal ikke
behøve en forhåndsgodkjenning for dette. Har man et ID-kort som viser at en er kurder med
opphav fra en av de kurdiske selvstyreprovinsene, skal man få lovlig opphold i den provinsen.
Ønsker man å flytte til en annen KRG-provins enn den man opprinnelig kom fra, kan en søke
om endret bostedstillatelse.
Personer det hefter noe kriminelt ved eller personer som sikkerhetspolitiet mener kan utgjøre
en sikkerhetsrisiko, vil bli arrestert ved ankomst til det kurdiske selvstyreområdet.
Hvorvidt en borger likevel kan kontakte myndighetene for å få en forhåndsklarering, er ikke
kjent for Landinfo.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av
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ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av
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 responsene omhandler.
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