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Problemstilling/spørsmål:
•

Muligheter for somaliske borgere til å anskaffe etiopisk kebelle-kort

•

Muligheter for somaliske borgere til å få utstedt etiopisk pass

•

Registrering / opphold som flyktning i Etiopia for somaliere

Muligheter til å anskaffe kebelle-kort

Ifølge en velorientert internasjonal kilde i Addis Abeba (e-post april 2007) er det nærmest
umulig – selv for etiopiere og somaliere, å skille mellom en somalier fra Somalia og en etnisk
somalier fra Etiopia. Somaliere kan lett krysse grensen til Etiopia, og det er enkelt å skaffe seg
bostedsbevis som etnisk somalier i en av kebellene (bydeler, kommuner) i grenseområdene.
Kebellene i grenseområdene er oftest styrt av etiopiske somaliere, og lojaliteten overfor andre
somaliere er sterkere enn lojaliteten til den etiopiske staten.
For somaliere fra andre deler av Somalia (enn i grenseområdene) kan anskaffelse av et slikt
bostedsbevis koste noe. Velorienterte etiopiske kilder opplyser imidlertid at de sjelden har
møtt somaliere som har måttet betale for et slikt bevis. Når en somalier har skaffet seg
kebelle-bevis, kan vedkommende lett flytte rundt i landet. Det er ikke påkrevd å endre beviset
når man bosetter seg i en annen del av Etiopia. Men om man skal stemme ved valg, søke på
bolig i kebellen (kommunal bolig), eller bruke det offentlige helsetilbudet, må kebelle-beviset
endres. Men verken bolig gjennom kebellen eller det offentlige helsetilbudet synes å være
ettertraktet blant somalierne i Etiopia. Dermed er det ifølge en internasjonal kilde ytterst få
somaliere som endrer sin kebelle-tilhørighet (e-post april 2007).
Registrering / opphold som flyktning i Etiopia

Somaliske borgere kan registrere seg som flyktninger i Etiopia. Regjeringen i Etiopia har ført
en åpen-dør policy overfor somaliere, særlig de siste 10 årene. Dette både for å øke statens
popularitet blant (etniske) somaliere og for å ha bedre oversikt over hvem som flytter inn i
Etiopia. Flyktninger som velger å bo i leire får gratis matrasjoner. Men dette appellerer i liten
grad til de aller fleste somaliere. Mange foretrekker å bosette seg sammen med nære eller
fjerne familiemedlemmer, og mange mottar penger fra slektninger i andre land. En fordel ved
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å registrere seg som flyktning, er imidlertid muligheten for å bosette seg i et tredje (vestlig)
land. Denne eventuelle fordelen kan ta lang tid å oppnå, men kan ifølge en internasjonal kilde
(e-post april 2007) være attraktiv for somaliere som ikke har noen annen tilknytting til vesten.
Muligheter for å få utstedt etiopisk pass

I teorien er det mulig for en somalisk borger med kebelle-kort å få etiopisk pass. Men i
hvilken grad dette forekommer, er ifølge en velorientert internasjonal kilde ikke kjent.

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.

Referanser

•

Internasjonal kilde. E-post april 2007.
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