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Kort om passets notoritet

Hvilke prosedyrer gjelder for søknad om pass fremmet i Guinea?

Guinea innførte biometriske pass i 2014. Ettersom passet inneholder biometriske data, må
søkeren møte personlig ved søknad om pass.
Søkeren betaler stempelavgift (500 NOK) til Ecobank, og får kvittering på innbetalingen.
Søkeren legger bekreftet kopi av fødselsattest og kvittering for innbetalt avgift ved
søknadsformularet, og leverer søknaden til grensepolitiet (Police de l’Air et des Frontières) i
Conakry. Etter avtale tar politiet fingeravtrykk og gjennomfører et intervju på et guineansk
språk med sikte på å bekrefte at søkeren er fra Guinea. Dersom søknaden godkjennes, utstedes
passet (Diallo 2014; Guinee360.com 2016).
Kan man søke om pass fra Guineas ambassade i Tyskland?

Guineas utenriksstasjoner har ikke nødvendig utstyr til å registrere biometriske data. For å gjøre
det mulig for guineanere bosatt i utlandet å søke om pass utenfor Guinea, sender guineanske
myndigheter med ujevne mellomrom en ambulerende politidelegasjon med nødvendig utstyr til
utenriksstasjonene. Forrige delegasjonsbesøk ved ambassaden i Berlin var i 2016, og et nytt
besøk er planlagt, men ikke bekreftet, sommeren 2018. Når datoen bekreftes, vil den bli gjort
kjent blant guineanske borgere bosatt i Norge blant annet gjennom kommuniké fra ambassaden
og gjennom guineanske organisasjoner og ressurspersoner.
Det er kun mulig å søke om pass ved Guineas ambassade i Berlin (eller annen guineansk
ambassade i Europa) i forbindelse med at politidelegasjonen besøker ambassaden. Ettersom
dette kun skjer med ujevne mellomrom, henvises guineanske borgere bosatt i Norge til å søke
om pass i Conakry, dersom de ikke kan vente til neste delegasjonsbesøk. Krav til
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dokumentasjon for søknad om pass er fødselsattest og kopi av konsulært kort1 (Guineas
ambassade i Berlin, telefonsamtale april 2018).
Forlengelse av ikke-biometriske pass

Guineas ambassade i Berlin forlenger fortsatt pass av den gamle typen, i første omgang fram til
utgangen av 2018. Passet kan forlenges kun én gang (Guineas ambassade i Berlin,
telefonsamtale april 2018).
Mangel på pass

Etter innføringen av biometriske pass i 2014, ble det meldt om mangel på pass i Guinea (IRB
2017). Kun særskilte grupper (alvorlig syke som måtte evakuere, studenter, utvalgte offentlige
tjenestemenn og pilgrimmer til Mekka) fikk innvilget søknad om pass. Ifølge Guineas
ambassade i Berlin (telefonsamtale april 2018) skal passutstedelsen i Conakry i dag fungere
som normalt.
Kort om passets notoritet

Guinea er et fattig land med en ressursfattig forvaltning. Dette gjenspeiles også i
folkeregistrene, som kjennetegnes av mangel på grunnleggende utstyr (for eksempel
datamaskiner), manglende rutiner for registerføring og arkivering, dårlig organisering og
mottagelighet for korrupsjon. Arkivene er i en elendig forfatning, og ifølge franske
utlendingsmyndigheter (OFPRA 2018, s. 76) er trolig ingen registre i Guinea eldre enn ti år,
ettersom de fleste ble ødelagt under uroen i 2006-07. De registrene som fortsatt finnes, er ikke
oppdaterte, og preges av betydelige feil og mangler. Forholdene i justissektoren, som har en
viktig rolle i forbindelse med utstedelse av underlagsdokumenter for pass, er ifølge samme kilde
like kritiske.
Ettersom få har fødselsattest, særlig utenfor de største byene, brukes fastsettelsesdommer
(jugements supplétifs) for å fastslå identitet i fravær av fødselsattest.2 Ifølge franske
utlendingsmyndigheter fører dommeren de opplysningene som søkeren selv oppgir i dommen,
uten å undersøke hvorvidt opplysningene stemmer. Således står enhver i realiteten fritt til å
etablere den identiteten de selv ønsker. Dommen brukes deretter i fravær av fødselsattest som
underlagsdokument ved søknad om pass. Utstedelsen av «falske-ekte» dokumenter, hvor
dokumentet i seg selv er ekte, men innholdet er falskt, antas å være svært utbredt i Guinea
(Assignon 2014; OFPRA 2018).
Det er utstrakt handel med ekte guineanske pass. I henhold til informasjon fra guineansk politi
(som sitert i BBC 2017), er et sted mellom 20 og 30 % av alle guineanske biometriske pass

1

Når en guineansk borger registrerer seg ved nærmeste ambassade, får vedkommende et konsulært kort (carte
consulaire). Den guineanske borgeren må fremlegge fødselsattest, eventuelt kopi av pass og gi opplysninger om
sin adresse i Norge.
2

En fastsettelsesdom, det vil si en dom som kun fastslår et rettsforhold, har samme juridiske verdi som en
fødselsattest utstedt av folkeregisteret. Dommen bygger på en erklæring fra den som ønsker forholdet fastslått,
samt eventuelle vitneerklæringer fra personer som kjenner vedkommende.
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solgt til ikke-guineanske vestafrikanere. Guineanske pass er ettertraktede blant vestafrikanske
migranter, fordi passet gir visumfri innreise til Marokko (BBC 2017).
Når det gjelder omfanget av totalfalske pass, har Landinfo ingen kunnskap om dette.

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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