
 
 

Respons 

Palestina: Selvstyremyndighetenes grensekontroll ved 
utreise fra Vestbredden 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Foretar palestinske selvstyremyndigheter en egen kontroll med palestinere som reiser 
inn og ut av Vestbredden, i tillegg til den israelske grensekontrollen? 

• Hva slags kontroll blir foretatt og hvor omfattende er den? 

• Er det noen som etter en slik kontroll blir nektet utreise, for eksempel ettersøkte, 
kriminelle eller medlemmer av den politiske opposisjonen? 

 
Innledning 

Denne responsen bygger dels på beskrivelser innhentet fra to palestinere bosatt på 
Vestbredden som ofte passerer grensen mellom Vestbredden og Jordan (Allenby bridge). I 
tillegg har Landinfo bl.a. innhentet informasjon fra en lokal palestinsk 
menneskerettighetsorganisasjon.  

Den palestinske grensekontrollen 
Palestinere på Vestbredden kan kun benytte grenseovergangen til Jordan ved Allenby bridge 
ved reiser til og fra utlandet.1 Selve grenseovergangen kontrolleres av henholdsvis israelske 
og jordanske grensemyndigheter, men ved utreise fra Vestbredden passeres også en 
kontrollpost bemannet av de palestinske selvstyremyndighetene før man ankommer den 
israelske grensekontrollen. Ved selvstyremyndighetenes grensekontroll entrer palestinske 
politimenn bussene og samler inn pass fra samtlige reisende. Passene blir kontrollert og 
deretter levert tilbake før man fortsetter til de israelske og jordansk grensekontrollene. Ved 
innreise til Vestbredden fra Jordan passeres også kontrollposten til de palestinske 
selvstyremyndighetene etter at man har vært gjennom den jordanske og israelske 
grensekontrollen. Passene blir kontrollert på samme måte som ved utreise.  

                                                 
1 Palestinerne på Vestbredden tillates normalt ikke å benytte den internasjonale flyplassen ved Tel Aviv eller 
andre grenseoverganger enn Allenby i forbindelse med utenlandsreiser. 
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Arrestasjoner foretatt av selvstyremyndighetene ved grensen 
Ifølge en lokal palestinsk menneskerettighetsorganisasjon, skjer det fra tid til annen at 
palestinere arresteres ved den palestinske grensekontrollen i forbindelse med inn- eller utreise. 
Eksempelvis ble 18 palestinere arrestert ved grensekontrollen da de forsøkte å reise fra 
Vestbredden til Jordan i begynnelsen av januar 2010. De arresterte var siktet for ulike 
kriminelle forhold, og det var tatt ut arrestordrer på dem (Ma’an News Agency 2010). Den 
palestinske menneskerettighetsorganisasjonen antok at palestinske selvstyremyndigheter 
hadde anledning til å sjekke alle reisende opp mot et register over ettersøkte. De visste 
imidlertid ikke eksakt hvorledes dataregistret fungerte eller hvor ofte listene over ettersøkte 
personer ble oppdatert.  

Utreisenekt  
Israelske myndigheter har ved en rekke anledninger nektet palestinere utreise fra 
Vestbredden, og flere titalls tusen palestinere skal være underlagt utreiseforbud (UN Human 
Rigts Council 2009, s. 29).  

Ifølge den lokale menneskerettighetsorganisasjonen Landinfo var i kontakt med, var det 
imidlertid ikke vanlig at selvstyremyndighetene på Vestbredden nektet politiske motstandere 
utreise. Utreiseforbud ble pålagt av selvstyremyndighetenes sivile domstoler overfor de som 
var ettersøkt eller som hadde pågående saker i rettssystemet. 
Menneskerettighetsorganisasjonen kjente ikke til eksempler på at selvstyremyndighetene på 
Vestbredden hadde nektet palestinere utreise utelukkende av politiske årsaker. Derimot hadde 
de Hamas-kontrollerte selvstyremyndighetene i Gaza ved flere anledninger nektet politiske 
motstandere utreise fra Gazastripen.  

 

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. 
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Muntlige kilder 

• Palestinsk menneskerettighetsorganisasjon. E-post 18. januar 2010. 

• Representant for en palestinsk menneskerettighetsorganisasjon. Telefonsamtale 18. 
januar 2010.  

• To palestinere bosatt på Vestbredden som hyppig reiser til utlandet via Allenby 
bridge. Reisebeskrivelse. 
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