
ÅRSRAPPORTLANDINFO

2019



Årsrapport 2019   LANDINFO

2

Innhold
Landinfos satsingsområder i 2020  3
2019 i tall  5

Landinfos skriftlige produkter 2019 5Muntlig formidling av landkunnskap 2019 7
Brukerundersøkelse 9

Høy relevans, god kommunikasjon og ønske om mer opplæring 9Kompetente landrådgivere 10Forbedring og utvikling 10
Landinfos faglige uavhengighet  11

Hvor uavhengig er Landinfo egentlig?  11Hvordan sikrer Landinfo vår faglige uavhengighet?  12
Afrika-desken 13

Afrikas horn og Øst-Afrika, Nord-Afrika, Vest-Afrika, 14Sentral-Afrika og det sørlige Afrika 14
Asia-desken 15

Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar  15
Europa-, Sentral-Asia- og Latin-Amerika-desken 16

Balkan og Øst-Europa, De tidligere sovjetrepublikkene 16Latin-Amerika 17
Midtøsten-desken 18

Irak, Iran, Palestina, Syria, Tyrkia  18
Informasjonsinnhenting 20

Informasjonsinnhentingsreise til Afghanistan  20Herat-provinsen 20Balkh-provinsen 21
Landinfos internasjonale arbeid 22
Nettside og intern portal for landkunnskap  24

Landinfo.no 24Landdatabasen 24



Årsrapport 2019   LANDINFO

3

Landinfos satsingsområder i 2020 
Siden 2005 har Landinfo levert landkunnskap til utlendings-
forvaltningen, og arbeidet vårt har ikke blitt mindre viktig i løpet 
av de siste 15 årene. Derfor må alle som bruker våre produkter, 
kunne stole på at vi leverer høy kvalitet, og at vi forvalter Landinfos 
mandat på en god måte.

En brukerundersøkelse fra høsten 2019 viser at Land
info nyter stor tillit hos kjernebrukerne i Utlendings
direktoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og 
 Politiets utlendingsenhet (PU). Vi scorer høyt på alle 
områder, blant annet på vurderingen av relevans, for
midling, kvalitet og kompetanse. Vi er klar over at vi 
må gjøre oss fortjent til denne tilliten, og derfor arbei
der vi systematisk med å styrke vår kunnskap om infor
masjonsinnhenting, kilde og informasjonsanalyse, 
formidling av landkunnskap og ikke minst kvalitets
sikring. Metodearbeidet har i alle år vært en bære
bjelke i Landinfos virksomhet og vil være det også 
i 2020.

Solid og metodeforankret arbeid er særlig viktig i en 
tid der vi i deler av den offentlige debatten ser en viss 
skepsis til forskning og kunnskapsarbeid. Interesse og 
ideologibaserte meninger får større vekt i det offentlige 
ordskiftet, og i noen tilfeller kan det virke som om 
meninger skaper «fakta» – og ikke omvendt. I et slikt 
landskap er det avgjørende å formidle solid, fakta
basert kunnskap. 

Vi er glad for at metodeutvikling i større grad har blitt 
satt på dagsordenen i det internasjonale samarbeidet 
om landkunnskap. Sammen med det Europeiske 
støtte kontoret for asyl (EASO) vil Landinfo gjennom
føre to fagseminarer om systematisert kvalitetssikring 
av landkunnskap og om «syntetisering» av landinfor
masjon. Sistnevnte betyr at vi i større grad enn før 
ønsker å metodestyre arbeidet med å strukturere land
informasjonen. På denne måten kan vi redusere faren 
for at våre subjektive meninger farger vurderingen av 
innhentet materiale. Arbeidet med å systematisere 
Landinfos kvalitetssikringsarbeid går i samme retning: 
Gjennom en mer metodisk tilnærming ønsker vi 

å redusere vekten av subjektive oppfatninger og på 
denne måten få et mer gjennomført og strukturert 
 kvalitetssikringsarbeid.

Det internasjonale samarbeidet om landkunnskap byr 
imidlertid også på utfordringer. Mens det er enighet 
om at god metodebruk er avgjørende, er det ulike 
oppfatninger om hvordan landkunnskapen skal pre
senteres. Enkelte av våre internasjonale samarbeids
partnere presenterer kun innhentet informasjon – uten 
å foreta en landfaglig analyse, og uten å basere seg på 
egen landkunnskap. Vi i Landinfo er overbevist om at 
landkunnskap må være mer enn en sammenstilling av 
informasjon. Vi kontekstualiserer informasjonen, ana
lyserer den, vurderer kildene, og er åpne om Landinfos 
vurdering av tematikken. At vi i dette arbeidet kan 
støtte oss på medarbeidere med mangeårig solid 
land, kultur og språkkunnskap, er den viktigste forut
setningen for at vi kan levere kunnskap, og ikke bare 
informasjon. 

Metodearbeidet begrenser seg ikke til innhenting og 
analyse. Vi må også utvikle og anvende nye verktøy for 
formidlingen av landkunnskap. Når UDI tidlig i 2021 
flytter til Helsfyr, blir den fysiske avstanden mellom oss 
og mange av våre kjernebrukere større. Dette gjør det 
enda viktigere å få på plass alternative formater for 
 formidling av landkunnskap. Mens arbeidet med å 
strømme foredrag i Landinfos regi allerede er godt 
i gang, vil vi også jobbe for å tilgjengeliggjøre land
kunnskap i andre digitale formater. I denne sammen
hengen vil også Landdatabasen få større betydning. 
I 2020 kommer vi til å migrere Landdatabasen over på 
en ny plattform. På denne måten gjør vi relevant skrift
lig materiale lettere tilgjengelig for brukerne.
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I 2020 ønsker vi også å gjøre våre egne skriftlige pro
dukter mer leservennlige. Derfor har vi utarbeidet en 
ny mal for responser og notater. For at også søkere og 
deres advokater, støtteorganisasjoner og offentlig
heten skal kunne få tilgang til Landinfos rapporter, 
fortsetter vi å publisere de skriftlige produktene våre 
på www.landinfo.no. Vi ser frem til konstruktive innspill 
og tilbakemeldinger.

Vi regner med at vi i 2020 vil få mange bestillinger fra 
beslutningsfattere som behandler saker om tilbakekall 
av statsborgerskap. I dette arbeidet vil beslutnings
fatterne ha et særlig behov for solid og kontekstuali
sert dybdekunnskap, gjerne om forhold som ligger 
langt tilbake i tid. Dette er et felt hvor det blir synlig at 
vi ikke bare trenger en god metodikk, men også svært 
god landfaglig ekspertise og en trygg rolleforståelse. 
Ettersom alle saker om tilbakekall av statsborgerskap 
skal behandles i nemndmøte, regner vi med at Land
info vil bruke betydelige ressurser for å gi landfaglig 
bistand til nemndene. 

Informasjonsinnhentingsreisene våre er en viktig del 
av landrådgivernes informasjonsinnhenting og kom
petansebygging. Under disse reisene innhenter vi nye 
opplysninger, vurderer foreliggende informasjon, får 
tilgang på nye kilder og styrker vår generelle kunnskap 
om landene. Vi er klar over at reiser til en rekke land 
kan innebære en risiko for våre ansatte, og vi gjør vi alt 
vi kan for å redusere risikoen for uønskede hendelser. 
Dette er grunnen til at vi ikke gir informasjon om plan
lagte reiser til krevende områder før reisen er avsluttet.

Landinfo har etablert et opplegg for sikkerhets og 
 førstehjelpskurs, samt risikovurderingsmetoder. I 2019 
fikk vi også på plass en beredskapsorganisasjon som 

vil være en god ramme for å håndtere eventuelle krise
situasjoner. Vi kommer til å prioritere arbeidet med 
å styrke Landinfos beredskap i 2020.

Landinfos faglige uavhengighet og vår rolle som fag
organ er grunnpilarene for vår virksomhet. Vi må være 
klare på hva som er Landinfos rolle, og, ikke minst, på 
hva som ligger utenfor vårt mandat. Å forvalte vårt 
samfunnsoppdrag på en god måte, er et stort ansvar. 
Vi skal være oss bevisst dette ansvaret, og ikke minst 
være tydelig i vår rolleutøvelse utad – både overfor 
offentligheten og brukerne. 

Jörg Lange. Leder av Landinfo 
Foto: Nora Lie

http://www.landinfo.no
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2019 i tall 

Landinfos kjernebrukere er Utlendingsdirektoratet 
(UDI),  Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets utlen
dingsenhet (PU). Deres etterspørsel etter våre tjenester 
påvirker i stor grad aktiviteten vår. I løpet av 2019 ble 
bemanningen i Landinfo redusert med fire årsverk, noe 
som blant annet påvirker produksjonen av rapporter.  

De fleste eposthenvendelsene om landkunnskap får vi 
fra UDI og UNE. I tillegg svarer vi på en del henvendel
ser fra andre offentlige virksomheter og advokater. Vårt 
internasjonale samarbeid med European Asylum 
Support Office (EASO) og andre europeiske landkunn
skapsenheter genererer også en del epostbesvarelser 
i løpet av et år. 

Landinfo formidler dessuten landkunnskap muntlig og 
har en utstrakt foredrags og opplæringsvirksomhet. 
Landrådgiverne er ettertraktede foredragsholdere, 
også i EASOsammenheng. 

En betydelig del av landrådgivernes tid går med til å 
legge frem landkunnskap i rettssaker og nemndmøter. 
Det stilles høye krav til dette arbeidet, og vi jobber 
kontinuerlig med å forbedre oss. Landrådgiverne 
vitner ikke kun i utlendingssaker, men i 2019 også i et 
titall andre saker. 
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MUNTLIG FORMIDLING AV LANDKUNNSKAP 2019
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Brukerundersøkelse
I 2019 fikk Landinfos kjernebrukere for åttende gang anledning til 
å svare på brukerundersøkelsen om Landinfos tjenester. 
 Undersøkelsen gir oss nyttige tilbakemeldinger som er uvurderlige 
i vårt videre arbeid. 

Brukerundersøkelsen ble gjennomført første gang 
i 2007, blant kjernebrukerne i UDI og UNE. Fra 2019 
omfatter den også PU. 

Gjennom undersøkelsen ønsker vi å finne ut hvor  rele
vant Landinfo er for brukerne, hvor hyppig Landdata
basen brukes, brukernes synspunkter på opplæringen 
i regi av Landinfo, kvaliteten på våre tjenester og lan
drådgivernes kompetanse. 

Respondentene blir bedt om å vurdere ulike påstander 
på en skala fra 1 til 6, der 6 er svært enig/svært godt.  
I 2019 svarte 329 personer, det vil si 41 prosent, på 
undersøkelsen. 

HØY RELEVANS, GOD KOMMUNIKASJON  
OG ØNSKE OM MER OPPLÆRING
Landinfos tjenester er fortsatt svært relevante for våre 
kjernebrukere, og brukerne er tilfredse med måten 
Landinfos ansatte kommuniserer på. Trenden er 
positiv: Siden den første undersøkelsen ble gjennom
ført i 2007, har brukerne vært mer og mer fornøyde 
med både kommunikasjonen og opplæringen. 
 Brukerne vil i tillegg gjerne ha mer opplæring. 

Service og samarbeid: alle 2007–2019
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KOMPETENTE LANDRÅDGIVERE
Brukerne er gjennomgående svært fornøyde med kva
liteten på Landinfos tjenester. Dette gjelder Landdata
basen, våre skriftlige produkter og møter med landråd
giverne, hvor gjennomsnittet for alle kategoriene ligger 
på over 5 (på en skala fra 1 til 6). Landrådgiverne opp
leves som svært kompetente, med et gjennomsnitt 
på 5,4.

FORBEDRING OG UTVIKLING
Funnene fra brukerundersøkelsen kommer til å bli 
fulgt opp i Landinfos videre arbeid. Vi kommer til å 
jobbe mer med metode i landkunnskapsarbeidet, 
blant annet i samarbeid med EASO. Utvikling av digi
tale formater for formidling av landkunnskap kommer 
til å bli prioritert, og dessuten kommer vi til å arbeide 
for å styrke landrådgivernes formidlingskompetanse. 
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Landinfos faglige uavhengighet 
Landinfos faglige uavhengighet er bærebjelken i vår virksomhet. 
Måten vi forvalter denne uavhengigheten, er avgjørende for tilliten 
til vår virksomhet, både hos brukerne og i offentligheten. Ettersom 
det fra tid til annen blir stilt spørsmål ved Landinfos uavhengighet, 
er det viktig for oss å formidle hva dette prinsippet egentlig betyr.  

HVA VIL DET SI AT LANDINFO ER FAGLIG 
 UAVHENGIG? 
Landinfos faglige arbeid skal ikke påvirkes av politiske 
hensyn eller asylrettslige vurderinger. Innholdet i ana
lysene våre skal utelukkende være basert på faglige 
kriterier. Våre vurderinger bygger på våre medarbeide
res omfattende land, språk og kulturkunnskap, på 
bruken av gode kilder og ikke minst på anvendelsen av 
anerkjente metoder.

Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 
(UNE) og faglig ansvarlig departement, som i dag er 
Justis og beredskapsdepartementet, kan ikke instru
ere Landinfo i det faglige arbeidet vårt. Som våre opp
dragsgivere kan de bestemme hvilken landfaglig tema
tikk vi skal utrede, men de kan ikke bestemme hva vi 
skal konkludere. Vi har ikke opplevd at oppdrags
giverne våre har forsøkt å styre det landfaglige arbeidet.  

Den faglige uavhengigheten er tett knyttet til rolleut
øvelsen, altså hvordan vi forvalter Landinfos mandat. 
En god rolleutøvelse betyr at vi ikke skal mene noe om 
utfallet av en sak eller hvordan praksis bør være for en 
gruppe av saker.  Landinfo skal heller ikke formidle 
synspunkter på hvordan en sak bør løses, herunder 
om en søknad fremstår som troverdig, men vi skal 
legge frem landkunnskap som bidrar til at beslutnings
fatterne kan ta stilling til søknadene.

HVOR UAVHENGIG ER LANDINFO EGENTLIG? 
Flere forhold er blitt trukket frem som problematiske 
for Landinfos uavhengighet: At Landinfo er en del av 
utlendingsforvaltningen, at Landinfo i hovedsak 
besvarer henvendelser og spørsmål som utlendings
forvaltningen ønsker belyst, at representanter for UDI 
og UNE deltar på informasjonsinnhentingsreiser 

sammen med Landinfo, at flere landrådgivere tidligere 
har jobbet i UDI og UNE og at Landinfo administrativt 
er underlagt UDI. 

Det er ikke vanskelig å forstå at denne nærheten kan 
skape usikkerhet om Landinfos faglige uavhengighet, 
og det er ingen tvil om at det er noen dilemmaer som 
vi må forholde oss til. På den ene siden trenger vi 
nærhet til beslutningsfatterne for å kunne være rele
vante, på den andre siden må vi holde avstand for å ta 
vare på uavhengigheten. Dette er en tematikk som vi 
diskuterer mye og som vi er bevisste på. Balansegan
gen mellom relevans og faglig uavhengighet er kre
vende, men vi er trygge på at vi har kommet frem til en 
god rolleutøvelse, og at vi forvalter Landinfos mandat 
på en god måte.

Grunnlaget for Landinfos virke er at vi skal levere land
kunnskap til utlendingsforvaltningen. Det betyr imid
lertid ikke at vi ikke kan besvare enkelthenvendelser 
fra privatpersoner, advokater og andre offentlige 
organ, eller holde foredrag for andre enn forvaltnin
gen. I en presset arbeidssituasjon må vi prioritere 
bestillinger fra utlendingsforvaltningen, fremfor hen
vendelser fra andre aktører. Selv om vi må prioritere 
våre oppdragsgivere, har alle tilgang til våre skriftlige 
produkter via www.landinfo.no. Vi mottar også gjerne 
tilbakemeldinger på produktene våre. 

Landinfo skal svare på spørsmålene utlendingsforvalt
ningen har om landkunnskap, og vi skal være rele
vante for brukerne. Landinfos besvarelser, både skrift
lige og muntlige, herunder i nemnd og rettssak, blir 
kontekstualisert, og vi presenterer alltid forhold vi 
mener kan ha betydning for den aktuelle tematikken, 
men som oppdragsgiverne ikke nødvendigvis har 
spurt direkte om.  

http://www.landinfo.no
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Kharkiv Prideparade 2019, Ukraina. Foto: Vibeke Kolderup.

Landinfo gjennomfører hvert år en rekke informasjons
innhentingsreiser. I forkant av reisene oversender UDI 
og UNE innspill til temaene og spørsmålene som de 
ønsker belyst. Reisen blir imidlertid ledet av en landrå
dgiver med ansvar for valg av kilder, gjennomføringen 
av møtene, vekting og sammenstilling av informasjo
nen og analysen. At ansatte fra UDI og UNE deltar på 
noen reiser, svekker dermed ikke den faglige uavhen
gigheten, men gjør informasjonsinnhentingsarbeidet 
mer relevant, og gir UDI og UNE bedre innsikt i mulig
hetene og begrensingene ved et slikt arbeid, samt et 
viktig innblikk i landet eller området som blir besøkt.  

Da Landinfo ble opprettet i 2005, ble dokumentasjons
enheten i UDI og landrådgiverne fra UNE samlet i den 
nye enheten. Vi har i tiden etter 2005 også rekruttert 
medarbeidere med erfaring fra utlendingsforvaltnin
gen; en slik bakgrunn vil i mange sammenhenger være 
særlig nyttig for at Landinfo skal kunne levere relevant 
landkunnskap. Vi har samtidig rekruttert medarbei
dere med erfaring fra NGOer og akademia. Slik bak
grunn og erfaring gir Landinfo en større faglig bredde 
og er meget nyttig for Landinfos virke. 

Det som knytter Landinfo direkte til UDI, er enhetens 
administrative tilknytning til direktoratet. Landinfo får 
administrativ støtte fra UDI knyttet til økonomi, HR, IKT 
og arkiv. Denne organiseringen medfører at Landinfos 

ressurser i hovedsak kan konsentreres om landkunn
skapsarbeidet. Vi opplever ikke at vår bruk av UDIs 
støttefunksjoner, truer vår faglige uavhengighet. 

HVORDAN SIKRER LANDINFO VÅR FAGLIGE 
UAVHENGIGHET? 
For å synliggjøre Landinfos uavhengighet er vi ikke 
samlokalisert med UDI, vi har egen logo og egen 
 hjemmeside.  Denne synliggjøringen bidrar likevel ikke 
i seg selv til å sikre vår faglige uavhengighet. 

Vi kan ikke utføre våre oppgaver med å levere god, 
kvalitetssikret og relevant landkunnskap uten forank
ring i en god rolleforståelse.  Det er bevisstgjøringen 
omkring vår faglige uavhengighet og selve rolleforstå
elsen som ivaretar Landinfos faglige uavhengighet.  
Vi skal i alt vårt virke – når vi besvarer enkelthenven
delser, utformer rapporter, forklarer oss i nemndmøter 
eller avgir vitnemål i retten – være oppmerksomme på 
hvordan vi utøver rollen vår. 

En bevisst og avklart rolleutøvelse er en avgjørende 
pilar for tilliten brukerne våre og offentligheten kan ha 
til Landinfo. Vi jobber hver dag med å levere landkunn
skap av høy kvalitet, med å bli stadig bedre, men også 
med at faglig uavhengighet – og en riktig rolleutøvelse 
– skal være kjernen i vårt arbeid.
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Afrika-desken
Asylankomstene fra afrikanske land var lave, med unntak av Eritrea, 
men Afrika-desken opplevde likevel en jevn strøm av forespørsler 
fra brukerne. Dette skyldes blant annet at desken har ansvar for et 
femtitall land, og at brukerne hadde behov for informasjon om både 
beskyttelsesrelaterte problemstillinger og forhold knyttet til familie-
gjenforening, studiesaker og praktiske forhold i landene. 

I 2019 dro desken på to tjenestereiser til land i Afrika. 
I februar var vi i Mogadishu og Kismaayo i Somalia 
med fokus på sikkerhetssituasjonen og utstedelse av 
offentlige dokumenter. Reisen til Addis Abeba i Etiopia 
i september skjedde i samarbeid med Nasjonalt 

IDsenter. I tillegg deltok vi på EASOmøter om Eritrea, 
Etiopia, Libya, Somalia og VestAfrika, og på European 
Conference on African Studies i Edinburgh. En planlagt 
reise til Eritrea ble ikke gjennomført.

Avreise fra kystbyen Kismaayo i SørSomalia. Foto: Bjørn Claussen.
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I løpet av 2019 gikk tre av seks landrådgivere på 
desken av med pensjon. En landrådgiver fra Asia
desken har nå ansvar for landene i det sørlige Afrika, 
og en ny landrådgiver som skal jobbe med land i Midt
østen og Afrika, tiltrer våren 2020.

AFRIKAS HORN OG ØST-AFRIKA
I Etiopia ble den positive utviklingen innført under 
Nobelprisvinneren Abiy Ahmed, utfordret av en rekke 
uroligheter og etniske spenninger i landet, mens 
Sudan opplevde de største omveltningene landet har 
vært gjennom siden 1980tallet. I Eritrea var det 
derimot knapt politisk utvikling å spore overhodet, og 
heller ikke i Somalia var det større endringer i sam
funnsforholdene. Brukerne etterspurte særlig informa
sjon om sikkerhetsforhold i Somalia og Sudan, men 
for hele regionen var det en stor bredde i temaene vi 
fikk henvendelser om. Uttak av overføringsflyktninger 
fra SørSudan førte til flere henvendelser om bak
grunnsinformasjon om landet.

De fleste skriftlige utgivelsene dreide seg om land på 
Afrikas Horn. 

NORD-AFRIKA
Få av landene i NordAfrika opplevde større samfunns
endringer i 2019, og få asylsøkere kom derfra til Norge. 
Unntaket var Libya, hvor den væpnede konflikten til
spisset seg, noe som førte til flere henvendelser om 
sikkerhetsforhold i landet. For regionen ellers fikk vi 
henvendelser om blant annet ekteskap, IDdokumen
ter og helseforhold.

VEST-AFRIKA
Antallet asylsøkere fra VestAfrika er fortsatt lavt, men 
vi fikk like fullt en del spørsmål om forhold i området. 
Den alvorlige konflikten vedvarte i de såkalte anglo
fone områdene av Kamerun, og dette genererte en del 
henvendelser om sikkerhetsforhold. Henvendelsene 
om land i VestAfrika handler ofte om sosial dynamikk 
knyttet til migrasjon, og Landinfo oppdaterte derfor 
blant annet to responser om nettverk og demografi. 
Videre fikk vi en del spørsmål om pass og IDdoku
menter, og om kjønnslemlestelse.

SENTRAL-AFRIKA OG DET SØRLIGE AFRIKA
Det ble tatt ut en del overføringsflyktninger fra Den 
demokratiske republikken Kongo i 2019, og her 
etterspurte brukerne våre særlig foredrag om Kongos 
turbulente moderne historie, og hvorfor det fortsatt er 
mange kongolesiske flyktninger i nabolandene. 
 Regionen ellers har få migranter til Norge, men vi fikk 
sporadiske henvendelser om ulike forhold knyttet til 
asylsaker og andre sakstyper.
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Asia-desken
Asia-desken består av fem landrådgivere og en dokumentalist. 
Desken har ansvar for landene i Asia, med unntak av Midtøsten og 
de tidligere sovjetrepublikkene. 

AFGHANISTAN 
Afghanistan har i mange år vært blant landene med 
høyest ankomsttall til Norge, og er den landporteføljen 
som genererer flest forespørsler til Asiadesken. 
Behovet for oppdatert landkunnskap er stort. I løpet 
av 2019 ble det gjennomført tre informasjonsinn
hentingsreiser til Afghanistan (se egen redegjørelse om 
reisene på s. 20). 

Forespørslene relatert til Afghanistan, dreier seg om 
sosiokulturelle og humanitære forhold, i tillegg til et 
kontinuerlig behov for oppdatert informasjon om en 
ustabil og uoversiktlig sikkerhetssituasjon. En stor 
andel av afghanerne som søker om beskyttelse 
i Norge, har bodd i Iran. Desken har også jobbet med 
situasjonen for afghanere i Iran. 

PAKISTAN 
Pakistan og Afghanistan har i mange år hatt sikkerhets
messige utfordringer med grunnleggende likhetstrekk, 
men de seneste årene har det kommet færre fore
spørsler om sikkerhet i Pakistan. 

Henvendelsene som omhandler Pakistan, er knyttet til 
søknader om arbeids og oppholdstillatelse. Fore
spørslene er sentrert rundt lovverk, juridisk prosess og 
rettspraksis, samt dokumenter og sivil registrering. Vi 
får også mange henvendelser om sosiale, økonomiske 
og kulturelle forhold. Disse er ofte knyttet til familie, 
etnisitet og religion.

SRI LANKA
I årene etter borgerkrigen har antall asylankomster fra 
Sri Lanka gått ned. De asylrelaterte henvendelsene 
gjelder ofte i hvilken grad myndighetenes håndtering 
av ulike forhold fremdeles er preget av borgerkrigen og 
forholdet til gerilja og frigjøringsbevegelsen The Libe
ration Tigers of Tamil Eelam (LTTE). De fleste forespørs

lene er knyttet til søknader om oppholds og arbeids
tillatelse, og dreier seg ofte om familieforhold og 
familierelatert lovgivning, samt dokumenter og sivil
registrering. 

MYANMAR 
Desken har videre jobbet med menneskerettighets og 
sikkerhetssituasjonen i Myanmar, særlig for etniske 
minoriteter, både i deres hjemområder, som Chin, 
Shan og Kayin – og forholdene for etniske og religiøse 
minoriteter i Yangon. Landinfo reiste til Myanmar 
i mars 2019. Flere av forespørslene gjaldt utvisnings 
og tilbakekallssaker. Henvendelser om rohingyaer har 
i stor grad vært om rohingyaer i Bangladesh, ikke 
i Myanmar/Rakhine. 

Shwedagonpagoden i Yangon, Myanmar. Foto: Eli Melby.
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Europa-, Sentral-Asia- og  
Latin-Amerika-desken
Det relativt lave ankomsttallet for mange av landene som desken 
har ansvar for, fører til et moderat informasjonsbehov blant 
brukerne. I 2019 var det en viss nedgang i antall henvendelser. 
Samtidig utvidet desken arbeidsområdet ved å svare på bestillinger 
om flere såkalte Dublin-land, det vil si land hvor Norge vurderer 
retur i henhold til Dublin-konvensjonen. Vi skrev flere responser om 
asylsystemet i Dublin-landene Ungarn og Bulgaria, om blant annet 
tilgangen til asylprosedyrene, forholdene i asylmottak og bruken av 
internering. 

Desken omfatter også landene i Latin-Amerika, hvor brukerne i 2019 
hadde et økt informasjonsbehov om forhold i Venezuela. 

BALKAN OG ØST-EUROPA 
Landinfo mottar per i dag relativt få henvendelser om 
landene på VestBalkan. Med unntak av tematikk som 
er knyttet til Albania, gjelder de fleste henvendelsene 
oppholds og arbeidstillatelser, og omhandler generelt 
regelverk, dokumentsituasjonen, ekteskaps og 
familie relaterte forhold eller utdanningssystemene på 
Balkan. I 2019 mottok vi også henvendelser om 
 utbredelse av tvangsekteskap i Serbia, Montenegro, 
NordMakedonia, BosniaHercegovina, Kosovo og 
Albania. Antallet henvendelser og antallet nemnd
møter og rettssaker om Albania, gikk noe ned. I disse 
sakene er det ofte behov for informasjon om blod
hevn, kriminalitet og myndighetsbeskyttelse, eller om 
helse og familierelaterte forhold.

DE TIDLIGERE SOVJETREPUBLIKKENE
I sakene som gjelder Russland, har brukerne våre 
i mindre grad enn tidligere behov for landkunnskap 
om NordKaukasus, og i større grad om situasjonen til 
minoriteter og kritikere i hele landet. I 2019 skrev 
desken om ulike temaer knyttet til menneskerettig

hetssituasjonen, både i og utenfor NordKaukasus – 
om russiske fengsler og soningsforhold for nord 
kaukasiere, situasjonen til Jehovas vitner etter det 
føderale lovforbudet, sikkerhetssituasjonen i Tsjetsje
nia og om fremmedkrigere og antatte ISsympatisører 
i NordKaukasus.

Det har kommet svært få asylsøkere fra Usbekistan de 
siste par årene, men Landinfo mottar fortsatt en del 
henvendelser. Det var derfor nyttig å endelig få besøke 
landet når muligheten åpnet seg. På reisen, sammen 
med representanter for Utenriksdepartementet og 
Justis og beredskapsdepartementet, møtte vi blant 
annet usbekiske myndigheter og menneskerettighets
organisasjoner. 

Som følge av behov for oppdatert informasjon om 
ulike forhold i Ukraina, reiste Landinfo i september til 
Kharkiv og Kiev i Ukraina. Korrupsjonsbekjempelse og 
resultater av dette, situasjonen for internflyktninger fra 
de opprørskontrollerte områdene øst i landet og det 
ukrainske asylsystemet var temaene for reisen.
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LATIN-AMERIKA
Den svært kaotiske politiske situasjonen i Venezuela 
har ført til at over fire millioner mennesker har forlatt 
landet i løpet av de siste årene. Venezuela er nytt som 

asylproduserende land. Selv om det ikke er kommet 
mange asylsøkere derfra til Norge, har henvendelsene 
til Landinfo økt. Som følge av behovet for oppdatert 
informasjon dro vi i mai til Colombia og Venezuela. 

Marked i Tasjkent, Usbekistan. Foto: Marit Mageli.
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Midtøsten-desken
Som i tidligere år, har det vært stor etterspørsel etter landkunnskap 
på Midtøsten. Temaene spenner fra sikkerhets- og konfliktrelaterte 
problemstillinger, til spørsmål om regimekritisk aktivitet og 
 konvertering fra islam til kristendommen.  

I løpet av 2019 reiste landrådgiverne på desken til 
Tyrkia, Syria, Irak og Palestina. En reise til Iran var også 
planlagt, men måtte avlyses fordi vi ikke fikk visum. 
I stedet gjennomførte vi en Iranrelatert reise til Nord
Irak.

Høsten 2019 sluttet en av Midtøstendeskens fem land
rådgivere for å begynne i EASO på Malta. En ny medar
beider vil være på plass før sommeren 2020.

IRAK
Saksporteføljen på Irak endret seg ikke vesentlig 
i løpet av året; sikkerhetssituasjonen lå fortsatt til 
grunn for de fleste spørsmålene Landinfo svarte på. 
Samtidig var æresproblematikk og situasjonen for 
enkelte utsatte grupper som homofile og konvertitter 
fra islam, gjennomgangstemaer i henvendelsene. 
Humanitære forhold var også aktuelt, og helse
tjenester var et sentralt tema på reisen til Bagdad og 
Kurdistanregionen. 

IRAN 
Iran var landet hvor Landinfo avga flest vitnemål under 
ankebehandling av klager på avslag i 2019. I mange av 
sakene var hovedtemaet illegal politisk aktivitet blant 
kurdere eller konvertering fra islam til kristendommen. 
Andre temaer som gikk igjen, var tilgang til IDdoku
menter og rettsprosesser i Iran. 

Landinfo gjennomførte en Iranrelatert informasjons
innhentingsreise til NordIrak, hvor vi besøkte baser til 
iranskkurdiske partier og flyktningleirer for iranske 
kurdere. Mange av de rundt 10 000 iranskkurdiske 
flyktningene som bor i NordIrak, flyktet fra Iran på 
1980tallet.

PALESTINA 
Mange av spørsmålene vi fikk om Palestina, dreide seg 
om humanitære, menneskerettslige og sikkerhets
messige forhold, spesielt på Gazastripen. Samtidig var 
det også en del spørsmål om IDdokumenter og pass. 
Alt dette var temaer på reisen til Vestbredden og Gaza 
i oktober–november.

SYRIA 
Så lenge borgerkrigen i Syria har pågått, har Landinfo 
særlig fått spørsmål om IDproblematikk, militær
tjeneste og menneskerettighetssituasjonen. I 2019 
endret dette seg, og vi mottok en større bestilling fra 
UDI med spørsmål om blant annet sikkerhetssitua
sjonen, myndighets utøvelse i regjeringskontrollerte 
deler av landet og situasjonen for dem som har retur
nert til Syria. Flere nye temanotater ble utarbeidet 
i løpet av året som svar på bestillingen. 

To av de nevnte temanotatene, ett om sikkerhetssitua
sjonen og ett om myndighetsutøvelse i gjenerobrede 
områder, ble høsten 2019 oversatt til engelsk og deret
ter omarbeidet til EASOrapporter. Landinfo var tett 
involvert i arbeidet med å kvalitetssikre de endelige 
produktene. 

TYRKIA 
De fleste henvendelsene vi fikk om Tyrkia i 2019, 
handlet om menneskerettighetssituasjonen generelt 
og rettsoppgjøret etter kuppforsøket i 2016 spesielt. 
Disse temaene var også utgangspunkt for reisen til 
Ankara og Istanbul i oktober. I noen Tyrkiasaker er 
aktivitet for ulike fagforeninger og kurdiske partier og 
organisasjoner aktuelle temaer. På reisen snakket vi 
derfor blant annet med det lovlige politiske partiet 
HDP og med en fagforening for tekstilarbeidere.

https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Temanotat-Syria-Sikkerhetssituasjonen-30082019.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Temanotat-Syria-Sikkerhetssituasjonen-30082019.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/10/Syria-temanotat-Myndighetsut%C3%B8velse-i-gjenerobrede-omr%C3%A5der-24102019.pdf
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/10/Syria-temanotat-Myndighetsut%C3%B8velse-i-gjenerobrede-omr%C3%A5der-24102019.pdf
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Gatekunstneren Banksys kunst på muren i Betlehem, Palestina. Foto: Gro Hasselknippe.



Årsrapport 2019   LANDINFO

20

Informasjonsinnhenting
Landinfo mottar henvendelser om landkunnskap for en lang rekke 
land. For å kunne svare på henvendelsene må Landinfo ha 
 medarbeidere med solid landfaglig ekspertise, brede kildenettverk 
og solid kunnskap om informasjonsinnhenting og kildeanalyse. 
I tillegg til å innhente skriftlig materiale, gjennomfører landråd-
giverne informasjonsinnhentingsreiser til en rekke aktuelle land for 
å møte sentrale kilder. Møtene med disse kildene gir oss  informasjon 
som det ellers vil være vanskelig å innhente – og oppdatert 
kunnskap og kontekst om ulike temaer. 

Improvisert strandkafé i Gaza, Palestina. Foto: Gro Hasselknippe.
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I 2019 skrev vi rapporter om blant annet politi og 
rettsvesenet i Afghanistan, pass og IDdokumenter 
i Myanmar og Sudan, kjønnslemlestelse i Elfenbens
kysten, søknad om pass ved Somalias ambassade i 
Berlin, ekteskap i Afghanistan, forhold for LHBT 
personer i Malaysia, kritiske ytringer om Pakistan fra 
 baluchere, sikkerhetssituasjonen i Syria, situasjonen 
for kristne konvertitter i Iran, helsetjenester i Irak, full
makter til advokater i Tyrkia, tilgang til asylprosedyre 
i Ungarn, registrering av skilsmisse i Bosnia 
Hercegovina, fremmedkrigere og ISsympatisører 
i NordKaukasus og utsatte grupper i Venezuela. 
Alle rapportene ligger på vår nettside.

Vi gjennomførte i 2019 informasjonsinnhentingsreiser 
til Somalia, Irak, Syria, Tyrkia, Afghanistan, Myanmar, 
Ukraina, Usbekistan, Venezuela/ Colombia, Gaza/ 
Vestbredden og Etiopia. Landrådgiverne møter i tillegg 
kilder både i Norge og i tredjeland. Landinfo inviterte 
for eksempel i 2019 Usbekistanekspert Steve 
 Swerdlow til Norge. Vi møtte også ambassader som er 
akkreditert til Norge, som Etiopias ambassade 
i  Stockholm. 

INFORMASJONSINNHENTINGSREISE  
TIL AFGHANISTAN 
Afghanistan er et viktig land for norsk utlendingsfor
valtning, og Landinfo har de siste ti årene prioritert å 
gjennomføre regelmessige informasjonsinnhentings
reiser dit. Det er en pågående konflikt i landet, og det 
er viktig at Landinfo har oppdatert informasjon om 
konfliktmønster og sikkerhetssituasjonen, både på 
landsbasis og i de ulike regionene. 

I løpet av 2019 reiste Landinfo til Afghanistan tre 
ganger. I likhet med tidligere år besøkte Landinfo 
Kabul også i 2019. Sentrale kilder som systematisk 
samler inn data og rapporterer om sikkerhetsmessige 
forhold, har hovedsete der. I tillegg besøkte Landinfo 
provinsen Herat i den vestlige regionen og provinsen 
Balkh i den nordlige regionen. 

HERAT-PROVINSEN
I august 2019 reiste Landinfo for første gang til den 
vestlige regionen. Det er alltid sikkerhetsutfordringer 
forbundet med reiser til Afghanistan. Selv om den 
generelle sikkerhetssituasjonen i urbane Herat er 
 relativt stabil med lite konfliktrelatert vold, var det 

nødvendig å ta forholdsregler. Reisen ble planlagt og 
gjennomført i tett samarbeid med Den norske 
 ambassaden i Kabul, som også deltok på reisen. 

Landinfo møtte en rekke lokale kilder som represen
terte lokale myndigheter, akademia, sivilsamfunn og 
internasjonale organisasjoner. De fleste samtalepart
nerne var afghanere som bor og arbeider i Herat by. 
Møtene ble gjennomført på et hotell i sentrum av byen. 

Hensikten med reisen var å få innsikt i den politiske, 
sosioøkonomiske og sikkerhetsmessige dynamikken 
i de sentrale delene av Herat, men også i provinsen 
som helhet. Et stort antall personer har de siste årene 
bosatt seg i de urbane delene av provinsen. Påvirknin
gen fra Iran er sterk. Flere hundre tusen afghanere uten 
lovlig opphold i Iran, blir hvert år tvangsreturnert eller 
returnerer frivillig over grensestasjonen Islam Qala 
i Heratprovinsen. 

Vi har publisert et temanotat som presenterer de 
 viktigste funnene fra reisen.

BALKH-PROVINSEN
Sist, men ikke minst: En av Landinfos reiser i 2019 gikk 
til Balkhprovinsen som ligger i den nordlige regionen 
av landet. Det var første gang Landinfo besøkte også 
denne provinsen. Den østerrikske landinformasjons
enheten, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl – 
Staatendokumentation, tilrettela for en ukes besøk 
i oktober 2019. Reisen ble gjennomført sammen med 
to landrådgivere fra Østerrike.  

Delegasjonens program bestod i all hovedsak av møter 
med lokale kilder som bor og jobber i regionen. 
Hovedvekten av kildene representerte det sivile sam
funnet, det vil si personer som arbeider innen ideelle 
og frivillige organisasjoner. Alle organisasjonene har 
ulike prosjekter i Balkhprovinsen. Mange av organisa
sjonene er også representert i flere provinser, både 
i den nordlige og nordøstlige regionen, med strategisk 
plassering av organisasjonenes hovedkontorer 
i Balkhs provinshovedstad Mazare Sharif. Tilnærmet 
alle organisasjonene var ledet av afghanere. Hensikten 
med reisen var å få innsikt i sikkerhets og samfunns
messige forhold i provinsen.
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Landinfos internasjonale arbeid
Landinfo har et omfattende internasjonalt samarbeid som foregår 
på flere plan. Samarbeidet i regi av Det europeiske støttekontoret 
for asyl (EASO) spiller en viktig rolle, men også andre internasjonale 
fora er viktige for oss. 

EASO (European Asylum Support Office) og andre 
landkunnskapsenheter er blant Landinfos viktigste 
samarbeidspartnerne. Det landfaglige, altså utveksling 
og analyser av landinformasjon samt faglige vurderin
ger av kilder og deres pålitelighet, er sentralt i dette 
arbeidet. Utover strategiske møter på ledernivå, deltok 
Landinfos landrådgivere i en rekke nettverksmøter om 
spesifikke land i 2019, der vi fortsatte å knytte gode 
kontakter og etablere samarbeid med andre landråd
givere og eksperter i Europa. 

Landinfo tok også del i et metodeseminar i regi av 
EASO og Austrian Centre for Country of Origin and 
Asylum Research and Documentation (ACCORD). Deler 
av tematikken, som syntetisering av landinformasjon, 
skal vi følge opp med egne metodeseminarer i Land
info. I EASOsammenheng var Landinfo ellers involvert 
i aktiviteter knyttet til MedCOI, en spesialisert tjeneste 
som innhenter helsefaglig landkunnskap.

Samarbeidet i Intergovernmental Consultations on 
Migration, Asylum and Refugees (IGC) er en annen 
arena for Landinfos internasjonale virksomhet. IGC er 
et forum der vi diskuterer migrasjonsspørsmål. 17 land 
deltar i ulike arbeidsgrupper om for eksempel asyl, 
migrasjon, integrering og landkunnskap. I sistnevnte 
arbeidsgruppe diskuterer representanter fra medlems
landenes landkunnskapsenheter metodeutvikling, 
organisering av kunnskapsformidling og ikke minst 
enhetenes strategiske arbeid. IGC er det eneste inter
nasjonale diskusjonsforumet der våre samarbeidspart
nere i USA, Canada, Australia og New Zealand deltar, 
og samarbeidet med disse landene har stor verdi for 
Landinfo. 

Landinfo har over lang tid jobbet tett med andre euro
peiske landkunnskapsenheter, både i formelle og mer 
uformelle mindre fora. Samarbeidet er viktig for oss, 
ikke minst fordi landene får mulighet til å bistå hver
andre gjennom å dele oppdatert informasjon, gjøre 
kildenettverk tilgjengelig og videreutvikle metode
arbeid i felleskap. 

I 2019 deltok vi på en rekke landfaglige sammen
komster, som ble avholdt både hos oss i Landinfo og 
i andre europeiske land. Når det er praktisk og gunstig, 
og når landenes behov for oppdatert landinformasjon 
sammenfaller, arrangerer vi også felles informasjons
innhentingsreiser. Dette samarbeidet fordrer en felles 
tilnærming til fagfeltet og til hvordan informasjonsinn
hentingen best kan gjennomføres, og bidrar således 
ytterligere til den metodiske utviklingen. I 2019 gjen
nomførte vi blant annet reiser med de østerrikske og 
svenske landkunnskapsenhetene, og utarbeidet felles 
landkunnskapsprodukter i etterkant av reisene.  

Ellers innledet Landinfo, sammen med andre deler av 
utlendingsforvaltningen, et bilateralt samarbeid med 
rumenske utlendingsmyndigheter i 2019. For vår del 
innebærer samarbeidet at vi skal gi opplæring og 
bistand til den rumenske landkunnskapsenheten over 
en treårs periode. Opplæringen skal foregå både 
i lokalene våre i Oslo og hos rumenske myndigheter 
i Bucuresti. 

Ved siden av deltakelsen i internasjonale fora og det 
bilaterale samarbeidet, bidrar Landinfo internasjonalt 
ved å publisere engelske versjoner av enkelte notater 
og responser. Disse blir publisert på vår nettside  
www.landinfo.no.

http://www.landinfo.no/
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Caracas, Venezuela. Foto: Marit Mageli.
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Nettside og intern portal for 
landkunnskap 

LANDINFO.NO
På nettsidene våre publiserer Landinfo egen
produserte notater og responser for offentligheten.  
Per april 2020 inneholdt portalen i overkant av 
1000 publikasjoner fordelt på 81 land. Løsningen ble 
oppgradert i 2018, og vi har fått gode tilbakemeldinger 
fra publikum på de nye nettsidene.  I 2019 var det 
rundt 3000 brukere, som gjennomførte rundt 4000 
sesjoner, i løpet av en måned. Dette er sammen
lignbart med bruken året før.

LANDDATABASEN
Landdatabasen er utlendingsforvaltningens interne 
portal for landkunnskap. Landinfo publiserer her både 
våre egne publikasjoner, og publikasjoner fra et bredt 
utvalg av kilder. Alle rapportene er utvalgt etter strenge 
kildekritiske prinsipper. Formålet med portalen er å 
gjøre kvalitetssikret landkunnskap nødvendig for saks
behandlingen i utlendingssaker lett tilgjengelig. 
I tillegg til UDI og UNE har også politiet, JD, NID, NSM 
og enkelte andre myndighetsorganer, samt et utvalg 
europeiske kolleger, tilgang. Vi har rundt 12 000 
 rapporter, lenker, kart og andre elementer i Land data
basen, som dekker 102 land. Innholdet oppdateres 
daglig, og hvert år fjerner vi eldre, utdatert innhold. 

Den tekniske plattformen er under oppgradering. 
Vi  håper å kunne presentere en ny og brukervennlig 
Landdatabase i løpet av våren.
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Forside: Bazarområdet i Erbil, Irak. Foto: Gro Hasselknippe.
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