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Kosovo: UNHCRs anbefalinger
•

Hva er UNHCRs anbefalinger når det gjelder beskyttelse av minoriteter fra Kosovo?

Ingen gruppevise anbefalinger

United Nations High Commissioner for Refugees’ (UNHCRs) siste skriftlige anbefalinger om
beskyttelse av minoriteter fra Kosovo, Eligibility Guidelines for Assessing the International
Needs of Individuals from Kosovo, er datert 9. november 2009 (UNHCR 2009).
En representant for UNHCRs kontor i Kosovo opplyste i møte med Landinfo i Pristina 25.
mars 2014 at disse retningslinjene, i samråd med UNHCRs hovedkontor i Genève, ikke vil bli
oppdatert.
UNHCRs representant mente at det er vanskelig å se at det foreligger et generelt mønster i
sikkerhetssituasjonen for minoritetene i Kosovo. Det finnes dog lommer med manglende
stabilitet og usikkerhet (pockets of instability and insecurity). Det må derfor foretas en
konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak (UNHCR, Kosovo, samtale i Pristina 2014).
UNHCRs kontor i Kosovo ga tilsvarende informasjon til Migrationsverket i samtale i Pristina
i april 2013. Det var ifølge representanter for UNHCR ikke mulig å identifisere mønstre av
forfølgelse eller menneskerettslige overgrep av etniske grunner eller at situasjonen for
minoriteter ikke skulle være sikker. Problemer som minoritetsgrupper kan ha og som relaterer
seg til deres sikkerhet, er snarere individuelle og historiske (Migrationsverket 2013, s. 9-10).

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
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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.

Referanser
Skriftlige kilder
•
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UNHCRs kontor i Kosovo. Samtale i Pristina 25. mars 2014
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