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Avgrensning av tema og kildetilfang

Denne responsen tar for seg situasjonen for utenlandske borgere i Russland, herunder
arbeidsmigranter og personer som har fått en oppholdstillatelse. Responsen beskriver ikke
situasjonen for etniske minoriteter som er russiske borgere, herunder personer fra NordKaukasus. Responsen gjør heller ikke rede for migranters rettslige grunnlag i form av
oppholdstillatelser. Dette temaet er behandlet i en egen respons fra Landinfo (2016).
Responsen baserer seg på nettbasert kildemateriale og samtaler med kilder under tjenestereise
til Moskva og St. Petersburg i februar 2016. Det er også benyttet informasjon fra tidligere
informasjonsinnhentingsreiser til Russland.
Generelt om immigrasjon til Russland

Russland har nest flest immigranter i verden, etter USA. Ifølge tall fra Russlands føderale
migrasjonstjeneste (FMS) reiste ca. 16 millioner utenlandske borger inn i Russland i 2014.
Ca. 8 millioner av disse var migrasjonsregistrert i Russland, dvs. at de er registrert på en
bostedsadresse, og rundt 11 millioner utenlandske borgere oppholdt seg i landet i 2014 (FMS
u.å.a).
Alle russiske borgere har rett og plikt til å bostedsregistrere seg. Utenlandske borgere har ikke
rett til bostedsregistrering, men må migrasjonsregistrere seg på en bostedsadresse, for
eksempel på hotell eller hos eier av leilighet. Dette skal gjøres innen 7 dager etter at personen
har kommet til Russland. Ved flytting internt i Russland skal også dette registreres senest 7
dager etter ankomst til nytt sted. Det er forbundet med straffeansvar å unnlate å
migrasjonsregistrere seg (Lov om migrasjonsregistrering 2006).
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Ca. 35 % av de 11 millionene som antas å oppholde seg i Russland regnes å ha tilhold i
Moskva-regionen (Kommersant 2014). Russland er i stor grad avhengig av arbeidsmigrasjon
pga. et synkende folketall over mange år.
Den 1. januar 2015 ble det innført regler om at borgere fra såkalte SUS-stater 1, unntatt
medlemmene i Eurasian Economic Union (Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan og
Armenia), må ha utenrikspass for å reise til Russland. Tidligere var det tilstrekkelig med
nasjonalt ID-dokument (Kommersant 2014). Det har dermed blitt innført strengere regler. Det
har også blitt strengere regelverk knyttet til registrering av personer, både egne borgere og
utenlandske borgere.
Ulike opprinnelsesland

Flesteparten av de utenlandske borgerne som oppholder seg i Russland kommer fra de
tidligere sovjetrepublikkene 2, og er i Russland for å jobbe (Bershidsky 2015). Mange kommer
fra republikkene i Sentral-Asia (særlig Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan) og SørKaukasus (Georgia, Armenia og Aserbajdsjan).
Arbeidsinnvandringen fra tidligere sovjetrepublikker i Sentral-Asia har minket i løpet av de
siste årene, grunnet en mer anstrengt russisk økonomi. Pengeoverføringer fra sentral-asiatiske
arbeidere i Russland til hjemlandene Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan falt med
henholdsvis 44 %, 55 % og 58 % fra 2014 til 2015 (Goble 2015). Dette skaper problemer i
Sentral-Asia, siden pengeoverføringene fra Russland utgjør en stor del av den samlede
økonomien.
Etter hvert er det også mange som har kommet fra Ukraina. Ifølge FMS (som sitert i en
rapport fra Den norske ambassaden i Moskva 2016) oppholder det seg ca. 2,5 millioner
ukrainere i Russland. 1,1 million av disse kommer fra Sørøst-Ukraina. De har ulike typer
tillatelser i Russland. Mange er arbeidsmigranter. I underkant av 250 000 ukrainske borgere
fikk innvilget midlertidig asyl i Russland i 2014 (Landinfo 2016). Ukrainere er å anse som
broderfolk i Russland, og er likestilt på en helt annen måte enn arbeidsmigrantene fra SentralAsia og Sør-Kaukasus. Ukrainerne møter dermed ikke de samme utfordringene som andre
migranter eller asylsøkere.
Også et betydelig antall afghanere oppholder seg i Russland. UNHCR opplyste i 2013 (som
sitert i Ivakhnyuk & Iontsev 2013, s. 3) at ca. 100 000 afghanere oppholdt seg i Russland,
mange av dem uten lovlig tillatelse.
Syrere

Ifølge tall fra Federal Migration Service (FMS) (som sitert i Weir 2015) var det totale antallet
syrere i Russland ca. 12 000 pr. 4. september 2015. 1369 syrere fikk innvilget midlertidig asyl
i Russland i 2014 (FMS u.å.a). I 2015 søkte 1124 syrere om midlertidig asyl i Russland. Av
disse ble 695 gitt midlertidig asylstatus (FMS u.å.b). Det er alt i alt ca. 2000 syrere som har
fått innvilget midlertidig asyl de to siste årene.
1

Dette er stater som tidligere var en del av Sovjetunionen. SUS har åtte medlemsland per i dag: Armenia,
Aserbajdsjan, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland, Tadsjikistan.

2

Tidligere en del av Sovjetunionen. Ble selvstendige republikker med Sovjetunionens oppløsning i 1991.
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Flere kilder opplyste under tjenestereisen til Moskva og St. Petersburg at Russland ikke er et
attraktivt land å søke asyl i, heller ikke for syrere. De fleste reiser videre til andre land. De
som ønsker å søke asyl i Russland, har enten en forretningsforbindelse der, en ektefelle i
landet eller de har studert der.
Ifølge lederen av en syrisk organisasjon i St. Petersburg kom det mange syrere til Russland på
studentvisum for 7-8 år siden. De kom for å studere ved statlig universitet eller på
privatskoler. Flere av privatskolene tilbød imidlertid ikke studier, men arbeidspraksis. De
fleste av disse syrerne endte opp med å jobbe på kafeer og restauranter (møte i St. Petersburg,
februar 2016). En del syrere som er gift med russiske borgere, har kommet til Russland etter
at krigen i Syria brøt ut. Det legges til grunn at noen tusen etniske tsjerkessere har reist til
Russland fra Syria, nærmere bestemt til Nord-Kaukasus og de russiske delrepublikkene
Karatsjajevo-Tsjerkessia og Kabardino-Balkaria. Tsjerkesserne ble fordrevet på 1800-tallet
fra Nord-Kaukasus til det ottomanske riket av russiske styrker under de kaukasiske krigene
(Radio Free Europe 2015).
Ifølge UNHCR (møte i Moskva, februar 2016) har mange av syrerne som er bosatt i Moskvaregionen kommet til Russland med en arbeidstillatelse for å jobbe i tekstilindustrien, i
fabrikker drevet av andre syrere. Med eskaleringen av krigen i Syria ble det umulig for disse å
returnere til Syria for å fornye sine visa. Se mer om arbeidstillatelser i Landinfo (2016).
Ifølge lederen av en syrisk organisasjon i St. Petersburg (møte, februar 2016) er syrere kjent
for å være lette å integrere i det russiske samfunnet.
Overgrep og trakasseringer mot migranter
Generell skepsis

I henhold til en rekke kilder er det en utstrakt skepsis i den russiske befolkningen rettet mot
grupper av annen etnisitet, herunder arbeidsmigranter fra Sentral-Asia og Sør-Kaukasus
(Armenia, Aserbajdsjan og Armenia) som utgjør store grupper av arbeidsinnvandrerne. Denne
skepsisen gjelder generelt for personer med en annen hudfarge.
Personer fra Sentral-Asia er lett synlige på byggeplasser og i anleggsarbeid. Migrantene tar de
underbetalte og lite prestisjefylte jobbene som russerne tradisjonelt ikke vil ha. Mange av
disse er ikke registrert i Russland og arbeider ulovlig. De utgjør således en svært sårbar
gruppe, særlig utsatt for korrupsjon ved ID-kontroller og står på mange områder på bar bakke.
Dette er informasjon som har blitt formidlet til Landinfo fra ulike kilder gjennom en rekke
tjenestereiser til Russland. Personer fra Sentral-Asia er den gruppen som trekkes frem av
kilder når Landinfo spør om situasjonen til migranter i Russland. Dette har trolig å gjøre med
at disse utgjør den største gruppen migranter. Andre nasjonaliteter omtales sjelden av kildene.
Flere kilder (vestlig ambassade (B) sitert i Udlændingestyrelsen 2012, s. 12; SOVA 3, møte
februar 2010) mener at personer fra de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia er de mest
sårbare blant minoritetene i Russland hva gjelder rasisme og hatkriminalitet. SOVA har uttalt
at grunnen til at sentralasiater opplever problemer, skyldes at de blir sett på som «lettere»
ofre. Dette bunner i lav sosial status og dårlige levekår, samt at de i mindre grad anmelder
3

SOVA (Center for Information and Analysis) er et russisk analysesenter som forsker på rasisme og
hatkriminalitet.
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forhold til politiet som følge av at de ofte ikke har gyldig oppholdstillatelse (som sitert i
Udlændingestyrelsen 2012, s.13). Manglende tillatelser og registrering gjør at
arbeidsmigranter er i en ekstra sårbar situasjon og lett blir ofre for utnyttelse fra arbeidsgiver,
og kan i verste fall føre til slaverilignende arbeidsforhold (ADC Memorial & SOVA 2013, s.
8). Det vises videre til russiske myndigheters manglende tiltak mot rasistiske ytringer mot
etniske minoriteter i media. I ADC Memorial og SOVAs rapport pekes det på at Russlands
bekjempelse av terror gjennom antiterrorlovgivningen blir benyttet til å begrense det sivile
samfunnet og religiøse grupper.
En kilde Landinfo snakket med i Moskva i november 2014, som selv har bodd mange år i
Russland, opplyste at han med sitt afrikanske utseende stadig opplevde å bli stoppet i
kontroller og bli avkrevd å vise sin migrasjonsregistrering i Russland. Kilden har alltid hatt
alle papirer i orden, men opplyste at han aldri har fått en unnskyldning. Landinfo har tidligere
hørt om afrikanske diplomater som vanligvis pga. sin status vil være i en mer «beskyttet»
situasjon, men som ikke ønsker å ha familien boende i Russland i redsel for at barna kan bli
trakassert pga. hudfarge.
Rasistisk motivert vold

Tall over rasistisk motiverte voldshendelser i Russland (SOVA 2014) begått av
høyreekstreme, viser at det er personer fra sentral-asiatiske land som har blitt utsatt for flest
overfall. Det var i 2013 registrert 13 drepte og 39 skadde personer fra Sentral-Asia i Russland.
Personer fra Kaukasus opplevde nest flest voldshendelser rettet mot seg, med 3 drepte og 26
skadde.
Ifølge opplysninger i en rapport fra ADC Memorial og SOVA (2013, s. 20) svarte 90 % av
arbeidsmigrantene i en spørreundersøkelse at de selv eller noen de kjente hadde opplevd
overgrep fra politiet. Overgrep fra politiet ble nevnt som den primære trusselen mot liv og
helse. Videre vises det i samme rapport (s. 26) til at etnisk motivert vold utført av politiet var
økende.
Det vises videre til at arbeidsmigranter blir tvunget til å begrense sine handlinger i frykt for å
bli ofre for ugjerninger. De unngår å ta visse reiseruter, unngår å ta metro på visse tider og
forsøker å gjøre seg så lite synlige som mulig. Mange forsøker å endre utseende, slik at de
ikke skal bli «singlet» ut som gjestearbeidere og for ikke å vekke oppmerksomhet hos politiet.
I ovennevnte rapport vises det til en rekke enkelttilfeller hvor personer med utenlandsk
opprinnelse har rapportert til Memorial om hendelser der de har blitt stoppet av politiet, blitt
avkrevd legitimasjon og deretter blitt krevd for penger, til tross for at de har hatt dokumentene
i orden. Noen har blitt holdt arrestert over flere dager, og i tillegg blitt utsatt for vold. Etter en
tid har de blitt løslatt mot betaling. Flere av dem som blir omtalt i rapporten er usbekere
(ADC Memorial & SOVA 2013).
Ifølge SOVA (møte, februar 2016) har det imidlertid blitt mindre vold rettet mot migranter,
særlig de senere årene. Den verste perioden var i 2007-2009. SOVA forklarer dette med at
politiet har klart å oppløse en del av de høyreekstreme gruppene. Konflikten i Ukraina har
også bidratt til en nedgang i volden, siden mange av de høyreekstreme forlot Russland og dro
til Ukraina. Med interne stridigheter innad i gruppene om deres rolle i Ukraina-konflikten,
mistet de ifølge SOVA mye av sin styrke og støtte. Deres virksomhet er nå mer rettet mot
Vesten og i mindre grad innad i Russland, ifølge SOVA. Det foreligger flere eksempler på
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domfellelser, og deres rolle i det russiske samfunnet er svekket. Domfellelsene har skapt frykt
i det nasjonalistiske miljøet i Russland.
Bolig, arbeid, helse og skole
Bolig og arbeid

For at en migrant skal bli migrasjonsregistrert, må vedkommende registrere seg på bolig innen
7 dager etter ankomst Russland. Generelle vansker med å skaffe bolig og arbeid trekkes ofte
frem som typiske problemer for migranter i Russland.
SOVA (møte i Moskva, februar 2016) oppsummerer migranters situasjon i Russland med at
det å skaffe seg en jobb og å få legalisert sitt opphold gjennom migrasjonsregistrering, er de
største problemene migrantene møter.
Det er ikke uvanlig å se boligannonser hvor utleier skriver «leier ut kun til slavere» (NGO
som jobber med migrantbarn, møte i St. Petersburg februar 2016). Mange vegrer seg for å ta
migranter inn i huset. Dette problemet har blitt formidlet til Landinfo fra en rekke kilder under
informasjonsinnhentingsreiser til Russland, dette er fortsatt gjeldende.
SOVA (møte, februar 2016) opplyser at diskriminering på boligmarkedet er den generelle
normen, og at migranter fra Sentral-Asia ikke en gang forsøker å leie bolig gjennom
«ordinær» boligformidling. Ofte bor de i hybelhus for migranter. Utleiere skor seg på dette,
og det er et eget leiemarked for denne gruppen sør og øst i Moskva. Her bor også mange
kinesere og vietnamesere uten dokumenter. De utsettes for korrupsjon fra politiet som
unnlater å inspisere mot bestikkelser. Dette fenomenet ble synlig i 2013, da politiet
gjennomførte såkalte returkampanjer for å utvise migranter uten lovlig opphold. Mange
migranter deler oppholdsdokumenter, og oppholder seg dermed ulovlig i landet. Ifølge SOVA
er russiske myndigheter oppmerksom på problemet, men med korrupsjon tillates det at
systemet fungerer slik. Fra tid til annen utføres kampanjer for å få uttransportert de som
oppholder seg ulovlig (møte i Moskva, februar 2016). SOVA peker på at siden migrantene
ofte bor i hybelhus og i belastede nabolag, er de svært utsatt for å bli tatt inn i razziaer og bli
assosiert med kriminalitet/terrorisme. Selv om de skulle bli frikjent, vil det bli hengende ved
dem at de har vært til avhør og det kan skape problemer for dem i ettertid.
Skole

Alle barn i Russland har etter loven rett til å gå på skole. Dette gjelder både migrantbarn som
oppholder seg ulovlig i Russland og barn med midlertidige tillatelser (UNHCR 2015). Den
russiske NGOen Anti-Discrimination Center (ADC) Memorial (2013, s. 38-43) viser til at det
er grupper av barn i Russland som har vanskeligheter med å få tilgang til skole av ulike
årsaker, og trekker frem rombarn og migranter som eksempler.
Skoleadministrasjoner krever dokumenter fra foreldre og barn, i tillegg til at det skal legges
frem oppholdstillatelsesdokumenter. ADC Memorial har dokumentert flere saker der barn
ikke har fått skoleplass som følge av at foreldrene er arbeidsmigranter og ikke kan fremvise
slik dokumentasjon. FNs komité for barns rettigheter (Committee on the Rights of the Child
2014, s. 15) er bekymret for «The widespread practice of discrimination against migrant
children and asylum seeking children, in the process of admission into schools […]».
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Flere kilder er kjent med eksempler på at barn av foreldre som ikke er migrasjonsregistrert har
blitt nektet skoleplass (Civic Assistance Committee (CAC) 4, møte februar 2016; organisasjon
som jobber med migrantbarn, møte februar 2016; velinformert kilde som ønsker å være
anonym, møte 2015).
I januar 2014 kom det en instruks fra det russiske
utdanningsdepartementet om at barn ikke skal gis skoleplass hvis de ikke er
migrasjonsregistrert. Russisk høyesterett behandlet en slik sak om skoleplass i august 2015,
etter klage fra Civic Assistance Committee. Høyesterett stadfestet at den eneste grunnen til å
nekte et barn skoleplass, er hvis skolen er full. Samtidig unnlot høyesterett å uttale seg om
gyldigheten av instruksen fra Utdanningsdepartementet (Civic Assistance Committee, møte
februar 2016). Civic Assistance Committee ser derfor dommen som tvetydig. Organisasjonen
opplyser om syriske migrantbarn i byen Noginsk (30 km øst for Moskva) som ikke har fått gå
på skole fordi FMS har vært motvillig til å migrasjonsregistrere syrere der. Civic Assistance
Committee ga ingen ytterligere opplysninger om hvorfor FMS hadde vært motvillig til å gjøre
dette.
UNHCR (møte, februar 2016) opplyste at barn av asylsøkere ikke får tilgang til skoleplass før
de får dokumenter som bekrefter at asylsøknaden har blitt tatt imot til behandling. En
organisasjon som jobber for migrantbarn i St. Petersburg opplyste i møte med Landinfo at den
også er kjent med at skoler har nektet å ta i mot barn som ikke er migrasjonsregistrert.
Grunnen til at en del familier ikke er migrasjonsregistrert, kan skyldes vanskeligheter med å
få leid bolig, jf. avsnittet over om bolig, i tillegg til byråkratiske hindringer.
Helsetjenester

Migranter som oppholder seg ulovlig i Russland har krav på akutt medisinsk hjelp
(internasjonal organisasjon som blant annet jobber med migrasjon, møte Moskva februar
2016; UNHCR, møte februar 2016). Den internasjonale organisasjonen opplyste imidlertid at
en del migranter uten tillatelser er redde for å oppsøke helsevesenet, fordi de frykter at
russiske myndigheter skal oppdage at de oppholder seg ulovlig i landet.
Myndighetsbeskyttelse for migranter

En definisjon av diskriminering på bakgrunn av etnisitet er ikke tatt inn i russisk lovverk, og
dette vanskeliggjør juridisk beskyttelse mot diskriminering (ADC Memorial & SOVA 2013,
s. 16).
Det er Landinfos inntrykk at den russiske befolkningen generelt har lav tillit til politiet. Dette
skyldes forhold som korrupsjon og manglende effektivitet fra politiets side. Svært mange har
hatt negative erfaringer med det russiske politiet, og forventer derfor ingen hjelp fra politiet
ved overgrep. Mange vil anmelde innbrudd og voldepisoder til politiet, men forventningene
om at politiet skal foreta seg noe er ikke store.
Tilliten til politiet synes å være enda lavere hos ikke-etniske russere enn hos
majoritetsbefolkningen. En journalist bosatt i Moskva (møte, oktober 2012), som er godt kjent
med forholdene i Russland, mente at minoritetsbefolkningen vil kunne oppsøke politiet hvis
de har blitt utsatt for en kriminell handling. Han hadde imidlertid inntrykk av at de har mindre
sjanse for å få hjelp enn andre som ikke har minoritetsbakgrunn. Journalisten mente at spesielt
4

NGO som jobber for migranter og asylsøkere i Moskva.
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personer fra Sentral-Asia har enda mindre sjanse til å få hjelp. SOVA har opplyst (som sitert i
Udlændingestyrelsen 2012, s. 14) at dersom offeret er en person fra Nord-Kaukasus, eller fra
Sentral-Asia uten papirene i orden, vil vedkommende ikke henvende seg til politiet av redsel
for å måtte betale pga. ulovlig opphold, eventuelt bli deportert.
Flere kilder (HRW, møte oktober 2013; advokat, møte oktober 2012) har opplyst at personer
fra Sentral-Asia er redde for å rapportere om overgrep til politiet, i frykt for selv å bli mistenkt
i saken. SOVA (som sitert i Udlændingestyrelsen 2012, s. 12) har også vist til at folk sjelden
rapporterer om overgrep til politiet, og at dette bidrar til at tallene på overgrep er omtrentlige.
SOVA opplyste i møte med Landinfo (februar 2016) at personer fra Sentral-Asia er de som er
mest utsatt for hat-kriminalitet, selv om enkelte russiske borgere som nord-kaukasiere også
kan være mål for hat-kriminalitet. En del av sentral-asiatene har kort botid i Russland og deres
diaspora er lite villige til å stille opp for dem, ifølge SOVA.
I de tilfellene en utlending kontakter politiet etter å ha blitt utsatt for hat-kriminalitet og saken
sendes over til anti-ekstremisme avsnittet i politiet for videre etterforskning, er sjansene større
for at anmeldelsen vil bli etterforsket. Men ifølge SOVA er det ikke ofte at en sak sendes over
til denne enheten. Vanligvis blir sakene registrert hos det ordinære politiet, men det skjer ikke
så mye mer. Hvis politiet ser at det kan bli problematisk å få oppklart en sak, følges den ikke
opp. SOVA er usikker på hvordan etnisitet hos anmelderen slår ut, og opplyser at selve sakens
karakter og muligheten til oppklaring er mer utslagsgivende for om en sak følges opp (SOVA,
februar 2016).
Politiet i Moskva utførte en «opprydningsaksjon» rettet mot migrasjonsarbeidere gjennom
flere dager i månedsskiftet oktober/november 2014. Flere enn 7000 personer ble arrestert i
Moskva-området og flere enn 800 ble tatt inn for uttransporteringer til opprinnelsesland
(Stracansky 2014). Denne typen kampanjer mot migranter går i bølger. Ressurser settes inn,
og i perioder er det mange som tas inn og sendes tilbake til hjemlandet etter utvisningsvedtak
grunnet brudd på innvandringslovene som straffes etter Lov om administrative forseelser
(2001). Ytterligere informasjon om Russlands utvisningspraksis for migranter og asylsøkere
er beskrevet i Landinfo (2016).

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/RUS/INT_CRC_NGO_RUS_15814_E.
pdf [lastet ned 22. mars 2016]
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ADC Memorial, dvs. Anti-discrimination Centre Memorial, & SOVA (2013, februar). Implementation
of the international convention of all forms of racial discrimination by the Russian Federation. An
alternative report. St. Petersburg/Moskva: ADC Memorial & SOVA. Tilgjengelig via OHCHR
http://www2.ohchr.org/English/bodies/cerd/docs/ngos/SOVA_ADCMIPHR_FIDH_RussianFederation_CERD82.pdf [lastet ned 22. januar 2016]
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http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/RUS/CRC_C_RUS_CO_45_16305_E.pdf?utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=cd2029d861WLU_07_02_2014&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-cd2029d861-419648261 [lastet
ned 22. mars 2016]

•

FMS (u.å.a). Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2014 год [For
information on the migration situation in the Russian Federation for 2014]. Moskva: FMS. Tilgjengelig
fra http://www.fms.gov.ru/fms/activity/stats/Statistics/Statisticheskie_svedenija_po_migracionno/2/
[lastet ned 22. januar 2016] [Artikkelen er ikke lenger tilgjengelig på internett]
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FMS (u.å.b). Официальные статистические данные [Offisiell statistikk]. Moskva: FMS.
Tilgjengelig fra
http://www.fms.gov.ru/about/activity/stats/Statistics/Predostavlenie_ubezhishha_v_Rossijskoj [lastet
ned 12. november 2015]

•

Goble, P. (2015, 15. September). Collapsing Guest Worker Transfer Payments Pushing Central Asia
Into Perfect Storm. Eurasia Daily Monitor, 12(165). Tilgjengelig fra
http://www.jamestown.org/regions/centralasia/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=44372&tx_ttnews%
5BbackPid%5D=53&cHash=088e08c49a905365d4de288486d77495 [lastet ned 30. september 2015]

•

Ivakhnyuk, I. & Iontsev, V. (2013, september). The Integration of Refugees, Asylum Seekers, and IDPs
in the Russian Federation. CARIM-East Explanatory Note 13/119. Firenze: Migration Policy Centre.
Tilgjengelig fra http://www.carim-east.eu/media/exno/Explanatory%20Notes_2013-119.pdf [lastet ned
12. november 2015]

•

Kommersant (2014, 24. juni). Russia toughens migration policy for CIS citizens. Russia Beyond the
Headlines. Tilgjengelig fra
http://rbth.com/news/2014/06/24/russia_toughens_migration_policy_for_cis_citizens_37673.html
[lastet ned 20. januar 2016]
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Landinfo (2016, 27. januar). Russland: Oppholdstillatelser og visum for utenlandske borgere. Oslo:
Landinfo. Tilgjengelig fra http://www.landinfo.no/asset/3311/1/3311_1.pdf [lastet ned 14. mars 2016]

•

[Lov om administrative forseelser 2001] (2001, 30. desember). КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ [Den russiske føderasjons
lov om administrative forseelser]. Tilgjengelig via Consultant.ru
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ [lastet ned 29. februar 2016]

•

[Lov om migrasjonsregistrering] (2006, 18. juli). О миграционном учете иностранных граждан и
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statsborgere og statsløse personer i den russiske føderasjon]. Tilgjengelig via Consultant.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/ [lastet ned 8. januar 2016]
•

Norges ambassade i Moskva. (2016, 28. januar). Rapporten er unntatt offentlighet.
Rapporten er tilgjengelig i Landdatabasen.

•

Radio Free Europe (2015, 10.september). Syrian Circassians Flocking To Russian Caucasus Republic.
Radio Free Europe. Tilgjengelig fra http://www.rferl.org/content/syrian-circassians-flocking-russiancaucasus-republic/27238438.html [lastet ned 16. mars 2016]

•

SOVA dvs. Center for Information and Analysis (2014, 8 januar). Racism and Xenophobia: Preliminary
Summary for 2013. Moskva: SOVA. Tilgjengelig fra http://www.sova-center.ru/en/xenophobia/newsreleases/2014/01/d28754/ [lastet ned 22. mars 2016]

•

Stracansky, P. (2014, 3.november). Russia’s Immigrants Facing Crackdowns and Xenophobia. Inter
Press Service. Tilgjengelig fra http://www.ipsnews.net/2014/11/russias-immigrants-facing-crackdownsand-xenophobia/ [lastet ned 21. januar 2016]

•

Udlændingestyrelsen (2012, august). Chechens in the Russian Federation – residence registration,
racially motivated violence and fabricated criminal charges. København: Udlændingestyrelsen.
Tilgjengelig fra https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/01750EB0-C5B1-425C-90A73CE3B580EEAA/0/chechens_in_the_russian_federation.pdf [lastet ned 20. januar 2016]

•

UNHCR (2015, januar). Information to persons who wish to seek asylum in the Russian Federation.
Moskva: UNHCR. Tilgjengelig fra http://unhcr.ru/fileadmin/files/docs/infrf_eng.pdf [lastet ned 12.
november 2015]

•

Weir, F (2015, 16. september). Russia as safe zone for Syrian refugees? It's not as odd as you'd think.
The Christian Science Monitor. Tilgjengelig fra
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2015/0916/Russia-as-safe-zone-for-Syrian-refugees-It-s-notas-odd-as-you-d-think [lastet ned 9. mars 2016]

Muntlige kilder
•

Advokat. Møte i Moskva oktober 2012

•

Civic Assistance Committee (CAC). Møte i Moskva februar 2016.

•

HRW. Møte i Moskva 28. oktober 2013.

•

Internasjonal organisasjon. Møte i Moskva 2. februar 2016.

•

Journalist. Møte i Moskva oktober 2012

•

Kilde. Møte i Moskva november 2014.
Kilden ønsker å være anonym.
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Leder av en syrisk organisasjon. Møte i St. Petersburg 10. februar 2016.

•

NGO som jobber med migrantbarn. Møte i St. Petersburg 9. februar 2016.

•

SOVA. Center for Information and Analysis. Møte i Moskva februar 2010 og 1. februar 2016.

•

UNHCR. Møte i Moskva 2.februar 2016.
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Velinformert kilde. Møte oktober 2015.
Kilden har god kunnskap om migranter i Russland. Kilden ønsker å være anonym.
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