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Respons 

Kina: Avslag på passøknader 

 

Problemstilling/spørsmål: 

 Er det vanskelig for uighurer (eventuelt tibetanere/andre grupper) å få utstedt pass i 
Kina? 

 Gis det en skriftlig begrunnelse når en søknad om pass avslås? 

Avslag på søknad om pass 

Det kan være vansker forbundet med å få utstedt pass for visse grupper i Folkerepublikken 
Kina, deriblant for uighurer.  

Det har nylig blitt rapportert om at kinesiske uighurers passøknader har blitt avslått, eller at 
det kan ta lang tid for uighurer å få utstedt pass (Mudie 2010; Mudie 2012; Xie 2012). 
Likeledes har tibetanere i det siste opplevd å ikke få utstedt nye pass når de på oppfordring fra 
myndighetene har levert inn sine gamle pass for fornyelse (Fisher 2013). I sin 
menneskerettighetsrapport for Kina 2011 skrev USAs utenriksdepartement følgende: 

Uighur residents of the XUAR [Xinjiang Uyghur Autonomous Region] reported 
difficulties at the local level in getting a passport application approved. Some 
residents of the XUAR and other citizens reportedly had valid passports seized. In 
Tibetan regions […], ethnic Tibetans experienced great difficulty receiving passports. 
[This] created, in effect, a ban on foreign travel for a large segment of the Tibetan 
population. Han residents of Tibetan areas did not experience the same difficulties 
(U.S. Department of State 2012).  

En vanligvis velorientert kilde i Kina har uttalt til Landinfo at det generelt ser ut til å være 
vanskelig for uighurer å få utstedt pass. Dette gjelder særlig hvis de tidligere har vært 
fengslet, har familiemedlemmer i utlandet, eller på andre måter anses som ”sensitive”1 
(telefonsamtale 2013a og 2013b). Denne kilden kjenner også til at flere tibetanere de siste 

                                                 
1 Ordet ”sensitivt” brukes ofte om ulike forhold i Kina (eller mellom Kina og andre land) som oppfattes som 
politisk vanskelige. En del menneskerettslige temaer og emner som berører etniske relasjoner i Kina (særlig 
minoriteter med uttalte krav om selvstyre) omtales som ”sensitive”. At et emne oppfattes eller defineres som 
”sensitivt”, vil også påvirke (selv)sensuren i offentlig omtale av det, for eksempel i mediene.  
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månedene har fått beslaglagt sine pass, og at enkelte tibetanere har opplevd å måtte søke om 
tilgang til eget pass hver gang de ønsker å reise ut av Kina (telefonsamtale 2013b). 

Den kinesiske og vanligvis svært regimetro avisa Global Times (Xie 2012) gikk i desember 
2012 langt i å beskrive problemene som noen uighurer opplever når de søker om pass. I en 
artikkel om en uighursk student i Beijing som hadde søkt om, men ikke fått, pass, blir det 
hevdet at vedkommende ikke fikk noen begrunnelse fra passmyndighetene i Beijing utover at 
"the Xinjiang side" ikke godkjente søknaden. Ifølge Global Times ville verken 
passmyndighetene eller politiet uttale seg når avisa ba om en kommentar.  

Global Times siterer videre Turgunjun Tursun, som er forsker ved sosiologisk institutt ved 
Xinjiang Academy of Social Sciences i Urumqi. Han hevder at selv om den kinesiske 
passloven fastslår at pass skal utstedes i løpet av 15 dager, praktiseres dette ulikt for han-
kinesere og andre etniske grupper. Eksempelvis må minoriteter møte opp på politistasjonen 
for en vurdering (assessment), og bare hvis vurderingen er positiv, kan de søke om pass. I 
tillegg må medlemmer av etniske minoriteter ifølge Turgunjun levere flere dokumenter enn 
han-kinesere må, som for eksempel et invitasjonsbrev fra venner i det aktuelle landet (Xie 
2012). 

Global Times refererer også en ansatt ved passmyndighetene i Hami i Xinjiang, som uttaler at 
i henhold til et krav fra politiet, blir passøknader fra Xinjiang, Tibet og Qinghai behandlet ut 
fra hvorvidt søkeren har en årsak til å reise utenlands og ikke bare et ønske om det (Xie 
2012). 

Disse vanskene med å få utstedt pass er muligens forsterket, men ikke forårsaket, av uroen i 
Tibet og Xinjiang i henholdsvis 2008 og 2009. Passutstedelse var også før dette forbundet 
med problemer for uighurer og andre grupper som kinesiske myndigheter ser som 
opposisjonelle og/eller truende. USAs og Australias utenriksdepartementer (som sitert i RRT 
2007) skrev begge i 2006/2007 at pass var blitt nektet utstedt til tidligere fengslede dissidenter 
og menneskerettsaktivister, til disses slektninger, samt til uighurer og til tibetanere som ikke 
var tidligere fengslet eller straffedømt (U.S. Department of State 2008; RRT 2007).  

Skriftlig begrunnelse for avslag 

I henhold til den kinesiske passloven (2007) § 6 andre avsnitt skal et kontor for offentlig 
sikkerhet som mottar en søknad om ordinært pass, utstede dette i løpet av 15 dager (30 dager 
under gitte vanskelige forhold). Hvis kontoret avslår å utstede pass på grunnlag av at 
søknaden ”ikke er i tråd med bestemmelsene” (bufuhe guiding), skal kontoret oppgi 
årsaken(e) til dette skriftlig, samt informere søkeren om hans/hennes rett til å klage (dvs. søke 
”administrativ gjenopptakelse”, xingzheng fuyi) eller til å reise sivilt søksmål (tiqi xingzheng 
susong) i overensstemmelse med gjeldende lov. 

Landinfo har forsøkt å finne ut i hvilken grad dette gjøres i praksis, uten å finne offentlig 
tilgjengelig informasjon om dette fra myndighetshold. Radio Free Asia snakket dagen etter 
publikasjonen av den ovennevnte Global Times-artikkelen med en ansatt ved 
passmyndighetene i Beijing. Hun uttalte at søknader de mottar fra uighurer vanligvis tar 30 
dager å behandle og at byrået tar kontakt med søkerne hvis det er problemer ved søknaden 
deres. Hun nevnte ikke hva som gjøres ved et eventuelt avslag. Den uighurske studenten 
omtalt i det foregående fikk ingen skriftlig begrunnelse selv om hun eksplisitt ba om det 
(Mudie 2012). Landinfos kilde i Kina er av den oppfatning at det i mange tilfeller ikke gis en 
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skriftlig begrunnelse når uighurer får avslag på søknad om pass, men understreket at de 
konkrete eksemplene de kjente til angikk såkalt sensitive personer (telefonsamtale 2013a). 

Generelt kan det bemerkes at det kinesiske lovverket har gjennomgått en omfattende reform 
de siste tiårene, men at implementering av lovene ofte er en utfordring. Det australske 
utenriksdepartementet (som sitert i RRT 2007) skrev i 2006 at “generelt vil vi minne om at 
implementering av regler i Kina kan være ufullstendig (incomplete) eller overdrevent iherdig 
(over-zealous)” (RRT 2007). 

Landinfo har forsøkt å innhente opplysninger fra den kinesiske ambassaden i Oslo om 
hvorvidt uighurer som leverer passøknader i Norge mottar en skriftlig begrunnelse hvis disse 
avslås, men har ikke fått svar på henvendelsene. 

 

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 til enhver tid har behov for kunnskap om for å 
kunne løse sine oppgaver. Landinfos responser 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 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, og 
kildegrunnlaget vil ikke nødvendigvis være like bredt som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor 
begrensede tidsrammer og vil i liten grad inneholde 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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