
 

  

 

Respons 
25. september 2020 

Uganda/Eritrea: Vigselsmyndighet – den ortodokse 
eritreiske menigheten St. Gabriel Tewahdo i 
Kampala 

– Har den ortodokse eritreiske menigheten St. Gabriel Tewahdo i Kampala 
vigselsmyndighet? 

Innledning 
I forbindelse med behandling av søknader om familieinnvandring på basis av 
ekteskap mellom eritreere med oppholdstillatelse i Norge og eritreere i Uganda, 
har UDI bedt Landinfo undersøke om den ortodokse eritreiske menigheten St. 
Gabriel Tewahdo i Kampala har vigselsmyndighet. 

Vigsler i Uganda er regulert i Marriage Act 1904, og av § 20 går det fram at 
kristne menigheter må ha autorisasjon for å gjennomføre vigsler. Slik autorisasjon 
gis av den statlige etaten Uganda Registration Services Bureau (URBS u.å.). 

Har den ortodokse eritreiske menigheten St. Gabriel Tewahdo i Kampala 
vigselsmyndighet? 
Norges ambassade i Uganda har etter henvendelse fra Landinfo tatt kontakt med 
URBS, som henviste til sin nettside. Verken Landinfo eller ambassaden har funnet 
noen oversikt på nettsida over kristne menigheter i Uganda med vigsels-
myndighet. 

Ambassaden har derfor besøkt menigheten St. Gabriel Tewahdo i Kampala. I 
møte med prester i menigheten fikk ambassaden bekreftet at menigheten har 
vigselsmyndighet gitt av URBS. 

Ambassaden opplyser etter møtet at St. Gabriel Tewahdo er en stor kirke med en 
menighet som teller flere tusen medlemmer, og at kirken har en sentral stilling i 
det eritreiske miljøet i Kampala. 
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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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Skriftlige kilder 
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Muntlige kilder 
Møte mellom Norges ambassade i Uganda og representanter for St. Gabriel Tewahdo-menigheten, 

Kampala september 2020. 
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