
 
 

Respons 

Sør-Sudan: Utstedelse av pass til sørsudanere bosatt i 
utlandet 

 

• Hvor kan sørsudanere bosatt i utlandet søke om og få utstedt pass? 

Hvor kan sørsudanere bosatt i utlandet søke om og få utstedt pass? 
Landinfo har tatt kontakt med Sør-Sudans ambassade i Norge i sakens anledning 
(telefonsamtale, 26. mars 2014). Konsul Mathias Jongkor opplyste at ingen sørsudanske 
utenriksstasjoner tar imot eller behandler søknad om pass fra sørsudanske borgere bosatt i 
utlandet per i dag. Eneste mulighet for å få utstedt sørsudansk pass er å reise til Sør-Sudans 
hovedstad Juba, og søke om og få pass utstedt der.1 Sørsudanske ambassader kan utstede 
nødpass (emergency travel document) til sørsudanere som behøver dette. 

Konsul Jongkor opplyste videre at det er planer om å innføre rutiner for å ta imot passøknader 
ved sørsudanske utenriksstasjoner, men at det ikke er bestemt når dette vil bli innført. 

 

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 
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er 
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. 
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt 
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite 
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 omtales. 

1 Søknad rettes til Directorate of Nationality, Passports and Immigration (jf. Passport and Immigration Act 2011, 
kapittel II). 
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Referanser 
Skriftlige kilder 

• Passport and Immigration Act (2011, 7. juli). Passport and Immigration Act, 2011. Tilgjengelig fra 
http://www.refworld.org/pdfid/4e9432652.pdf [lastet ned 26. mars 2014] 

 

Muntlige kilder 

• Sør-Sudans ambassade i Norge, ved konsul Mathias Jongkor. Telefonsamtale 26. mars 2014. 
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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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