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Respons

Venezuela: Overvåking av returnerte 

• Holder venezuelanske myndigheter oversikt over hvem som kommer tilbake til

Venezuela etter å ha oppholdt seg i utlandet en tid?

• Kjenner Landinfo til om noen har blitt deportert til Venezuela?

Holder venezuelanske myndigheter oversikt over hvem som kommer tilbake til 
Venezuela etter å ha oppholdt seg i utlandet en tid? 

Det er vanskelig å vite hvorvidt venezuelanske myndigheter holder øye med tidligere anholdte 

personer som har blitt satt fri, eventuelt forlatt landet for så å returnere til Venezuela.  

Ifølge Latin-Amerikaforskerne Leif Marsteintredet ved UiB og Antulio Rosales ved UiO er det 

ingen venezuelanere som i dag reiser hjem frivillig dersom de først har reist ut av landet 

(telefonsamtale, juni 2018).  

Strømmen av venezuelanere går «den andre veien». Personer forlater Venezuela pga. den svært 

vanskelige situasjonen i landet. Marsteintredet opplyser at venezuelanske myndigheter har et 

utbredt overvåkingssystem, og at de trolig holder kontroll med befolkningen. De vil antakelig 

også ha oversikt over hvem som returnerer, hvis det skulle være noen som returnerer. 

Marsteintredet viser til at Cuba bistår med deler av overvåkingen i Venezuela (telefonsamtale, 

juni 2018).  

Antulio Rosales opplyser at overvåking og kontroll ved retur vil avhenge av hvor synlig den 

enkelte har vært i sin aktivitet mot regimet. Dersom en person har vært tilstrekkelig synlig i sin 

opposisjon mot regimet gjennom ulike aktiviteter, vil myndighetene trolig følge med på 

personen. Rosales ga ingen flere opplysninger om hva slags aktivitet dette kunne være. Rosales 

påpeker imidlertid at veldig mange venezuelanere forlater landet, og det vil være vanskelig for 

venezuelanske myndigheter å følge med på alle som forlater landet og hvem som eventuelt 

returnerer. Så langt er det lite informasjon om personer som har returnert frivillig eller ved tvang 

til Venezuela, ifølge Rosales. Det er derfor svært vanskelig å vite hvilke reaksjoner tidligere 

opposisjonelle vil kunne få ved retur til Venezuela (telefonsamtale, juni 2018).  

Kjenner Landinfo til om noen har blitt deportert til Venezuela? 

Ifølge UNHCR ble 82 venezuelanere deportert til Venezuela fra Trinidad og Tobago i april 

2018. Myndighetene i Trinidad og Tobago insisterte på at returen var frivillig. Ifølge UNHCR 

hadde de 82 venezuelanerne blitt holdt i arrest før de ble sendt ut (UNHCR 2018). Gruppen 
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med de 82 bestod både av personer som hadde søkt asyl og personer som hadde uttrykt at de 

skulle søke om asyl (UNHCR 2018; Amnesty 2018). Både UNHCR og Amnesty stiller seg 

svært kritiske til deportasjonen, og viser til at Trinidad og Tobago bryter sine internasjonale 

forpliktelser siden de har signert FNs flyktningkonvensjon (UNHCR 2018).  

Se Landinfos respons (2018) for informasjon om venezuelanere som ble drevet tilbake over 

grensen fra Brasils grenseby Pacaraima i august i år.   

 

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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