Respons
Jemen: Kvinner og barn
Problemstilling/spørsmål:
•

Kan et barn født utenfor ekteskap leve sammen med mor og likevel få rettigheter i
samfunnet?

•

Kan et barn med ukjent far få utstedt fødselsattest?

Barn født utenfor ekteskap

Barn født av jemenittisk mor og med ukjent far, med far som er statsløs eller har far med
ukjent statsborgerskap, får jemenittisk statsborgerskap. Det samme gjelder barn hvis
opprinnelse er ukjent (Reunite International 2005, s. 2).
En endring i statsborgerloven i 2003 gjorde det mulig for jemenittiske kvinner gift med
utenlandske menn, på bestemte vilkår, å overføre sitt statsborgerskap til sine barn (CEDAW
2007, s. 5).
For at et barn skal få fødselsattest og senere personlig ID-kort og pass, må barnet registreres i
folkeregisteret. Registrering er helt nødvendig for at et barn skal få formelle rettigheter som
jemenittisk borger. Det gjelder uansett om foreldrene er gift eller ikke.
Utstedelse av fødselsattest

Registrering av barn i folkeregisteret og utstedelse av fødselsattest er regulert i The Civil
Status and Register Act (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination 2006,
s.79).
En lovendring i 2003 ga mødre rett til selv å registrere sine barn (FIDH 2005, s. 6-7).
Den (mor eller far) som får barnet sitt registrert må også fremlegge eget ID-kort og
familiebok. 1 Utgiftene til dokumenter og registrering er en økonomisk belastning for mange
fattige jemenittiske familier, og en medvirkende årsak til manglende registrering av barn (UN
Commission on Human Rights 2004, s.11).
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Familiebok er et vanlig offentlig dokument som brukes i mange arabiske og muslimske land.
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Fremleggelse av fødselsattest er obligatorisk når et jemenittisk barn skal skrives inn på skole.
Dette gjelder også for barn av registrerte flyktninger i Jemen, for eksempel somaliske barn.
Slum leader al-Sharmani also highlighted a problem with birth certificates, which are
only issued to children who have a father with an ID card: "Last year 50 students
were dismissed from school because their parents could not provide birth certificates."
(IRIN News 2008).

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon.
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