
 
 

Respons 

Burundi: Utstedelse av pass og midlertidig reisedokument 

 

• Hvor kan burundiske borgere søke om og få utstedt pass? 

• Er det mulig å forlenge gyldighetstiden på utløpte pass? 

• Utsteder burundiske utenriksstasjoner midlertidig reisedokument til burundiske 
borgere? 

• Er det noen grupper burundiere som ikke vil kunne få utstedt midlertidig 
reisedokument? 

Hvor kan burundiske borgere søke om og få utstedt pass? 
Burundi innførte pass med biometriske data 22. mars 2011, og siden da er det bare PAFE 
(Police de l’Air, des Frontières et des Étrangers) i Bujumbura som har det tekniske utstyret til 
å ta imot søknader om pass og registrere fingeravtrykk fra søkerne (Burundis ambassade i 
Belgia 2014; Burundis ambassade i Norge u.å.b; Burundis ambassade i Tyskland u.å.). 

På de tre ambassadenes nettsteder nevnes ingen planer om å utplassere nødvendig teknisk 
utstyr til å motta passøknader på burundiske utenriksstasjoner. Dermed er alle burundiske 
borgere inntil videre nødt til å dra til Burundi for å få utstedt nytt pass. 

Er det mulig å forlenge gyldighetstiden på utløpte pass? 
Det er ikke mulig å forlenge gyldighetstiden på burundiske biometriske pass, som utstedes 
med fem års gyldighet (Burundis ambassade i Belgia 2014). 

Det er imidlertid mulig å forlenge gyldighetstiden på maskinlesbare pass av gammel type. 
Burundiske studenter, diplomater og deres familier bosatt i utlandet, som ikke har vært i 
hjemlandet siden før 2. mars 2011, kan søke om å få forlenget gyldigheten av slike pass. Dette 
kan imidlertid ikke gjøres ved burundiske utenriksstasjoner, så burundiere i utlandet må sende 
passet til kontakter i Burundi som leverer passet og begrunnet søknad til Ministère de la 
Sécurité Publique (Burundis ambassade i Belgia 2014; Burundis ambassade i Norge u.å.b; 
Burundis ambassade i Tyskland u.å.). 
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Utsteder burundiske utenriksstasjoner midlertidig reisedokument til burundiske 
borgere? 
Ja. Burundis ambassade i Norge har informasjon om søknadsprosedyrer på nettstedet sitt 
(u.å.a). 

Er det noen grupper burundiere som ikke vil kunne få utstedt midlertidig 
reisedokument? 
Informasjonen formidlet av Burundis ambassade i Norge nevner ikke at bestemte grupper 
burundiske borgere ikke har anledning til å søke om midlertidig reisedokument (u.å.a). 
Imidlertid må søkere kunne dokumentere at de er burundiske borgere. 

Landinfo har ingen konkret informasjon om ambassadens utstedelsespraksis for midlertidige 
reisedokumenter. 

 

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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