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Respons 

Myanmar: Nasjonalt ID-kort (statsborgerskapsbevis) 

 

 Er det viktig å ha nasjonalt ID-kort1 i Myanmar? 

 Må en borger av Myanmar, etter et opphold i utlandet, ha nasjonalt ID-kort for å 
kunne returnere til og bosette seg i hjemlandet? 

 Kan en borger av Myanmar, etter et opphold i utlandet, erverve et nasjonalt ID-kort 
ved retur til hjemlandet? 

Bakgrunn 

Statsborgerskapsloven (Burma Citizenship Law 1982), og lovens tilhørende skriftlige 
prosedyrer/regler (Procedures) av 1983, regulerer statsborgerskap i Myanmar2 (UNHCR 2016, 
s. 6). Loven skiller mellom tre ulike typer statsborgerskap:  

 Full citizenship   (Fullstendig statsborgerskap) 
 Associate citizenship   (Assosiert/tilknyttet statsborgerskap) 
 Naturalized citizenship  (Naturalisert statsborgerskap) 
 
Det ble med dette introdusert et hierarki av statsborgerskapstyper. Videre ble det lovfestet en 
oppfatning av at noen etniske grupper i Myanmar er «innfødte, sanne og ekte folkeslag», og at 
kun disse er å anse som fullstendige borgere av landet. De øvrige er ansett som «gjester eller 
av blandet blod», som ikke fortjener fulle statsborgerskapsrettigheter (SEDF & Justice Base 
2017, s. 15). De to statsborgerskapstypene associate og naturalized har mange begrensninger, 
blant annet når det gjelder utdanningsmuligheter og arbeidsmarked, i tillegg til at de ikke kan 
utføre militærtjeneste, inneha politiske verv eller arve land eller penger (U.S. Departement of 
State 2018, s. 32; Arraiza & Vonk 2017, s. 2, 8).  

Det er altså sammenheng mellom etnisitet, statsborgerskap og rettigheter. Myanmar er et av 
verdens etnisk mest mangfoldige land. Den desidert største gruppen, burmanere, også omtalt 
som burman eller bamar, utgjør anslagsvis 68 prosent av befolkningen (CIA 2018). 

                                                 
1 Det finnes flere ulike ID-kort (statsborgerskapsbevis) i Myanmar. I denne responsen er det Citizenship Scrutiny 
Card (CSC), et rosa-farget statsborgerskapsbevis, som omtales som nasjonalt ID-kort. Se Bakgrunn for mer 
informasjon. 

2 Landet endret navn fra Burma til Myanmar i 1989 av den tids regime. I denne responsen vil landet bli omtalt som 
Myanmar, også når det er tale om perioder før 1989.   



 

Respons Myanmar: Nasjonalt ID-kort (statsborgerskapsbevis) 

LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO 15. NOVEMBER 2018 2 

 

Burmanerne har dominert Myanmar politisk siden uavhengigheten fra britene i 1948, og 
innehar mye makt og sentrale posisjoner.   

De etniske gruppene kachin, kayah (karenni), karen (kayin), chin, burman, mon, rakhine og 
shan er, i henhold til statsborgerskapsloven av 1982, anerkjent som fullstendige borgere av 
Myanmar (Burma Citizenship Law 1982, kapittel II, pkt. 3; DFAT3 2017, s. 11).  Etter at loven 
trådte i kraft, offentliggjorde myndighetene en liste over totalt 135 etniske grupper de 
anerkjenner som hjemmehørende i Myanmar, og hvis medlemmer automatisk er ansett som 
fullstendige borgere av landet. Dette innebærer at majoriteten i Myanmar automatisk ervervet 
fullstendig statsborgerskap etter loven av 1982. Enkelte minoritetsgrupper, som muslimske 
rohingyaer og personer av indisk, kinesisk og nepalsk avstamning, nektes enten statsborgerskap 
helt eller nektes fulle statsborgerskapsrettigheter fordi deres forfedre ikke har sin opprinnelse i 
Myanmar (DFAT 2017, s. 11; U.S. Departement of State 2018, s. 31).  

Før 1989 hadde en i Myanmar et statsborgerskapsbevis/nasjonalt ID-kort som het National 
Registration Card (NRC). Dette var (er) grønt for menn og rosa for kvinner (Arraiza & Vonk 
2017, s. 6, 9; SEDF & Justice Base 2017, s. 16–17).  

I 1989 ble det innført fargekodete statsborgerskapsbevis/nasjonale ID-kort: Citizenship Scrutiny 
Cards, som skulle erstatte NRC. Citizenship Scrutiny Cards er knyttet til de tre typene av 
statsborgerskap omtalt i det foregående: rosa kort for såkalte fullstendige borgere (full citizens), 
blå for associate citizens og grønne for naturalized citizens (Arraiza & Vonk 2017, s. 9; SEDF 
& Justice Base 2017, s. 16; DFAT 2017, s. 12, 31).  

Det er altså ulike typer statsborgerskapsbevis/nasjonale ID-kort i Myanmar, og det finnes flere 
enn det som er nevnt her. Når nasjonalt ID-kort omtales videre i denne responsen, er det 
Citizenship Scrutiny Card (CSC), et rosa-farget statsborgerskapsbevis for fullstendig 
statsborgerskap, det henvises til.4 Implisitt vises det dermed til personer som er berettiget fullt 
statsborgerskap. Responsen vil således ikke angå alle fra Myanmar, for eksempel ikke 
rohingyaer som myndighetene i all hovedsak ikke anerkjenner som borgere av Myanmar.    

Viktigheten av å inneha et nasjonalt ID-kort i Myanmar  

De formelle begrensningene for personer uten fullstendig statsborgerskap i Myanmar, er store 
(DFAT 2017, s. 11). Nasjonalt ID-kort (CSC), som beviser at en er fullstendig borger av landet, 
er vanligvis påkrevet for å få tilgang til de fleste offentlige tjenester, så som helsevesen og 
utdanning, samt for å kunne åpne bankkonto og stemme ved valg (Jenssen 2017; DFAT 2017, 
s. 11, 31; SEDF & Justice Base 2017, s. 3). Uten bevis på fullstendig statsborgerskap i form av 
nasjonalt ID-kort, vil en vanligvis heller ikke kunne jobbe i det offentlige, verken på sentralt 
eller lokalt nivå (DFAT 2017, s. 11). En skal også måtte fremvise ID-kort ved overnatting på 
hotell og pensjonat (NRC et al. 2018, s. 17). Nasjonalt ID-kort er dessuten et 
underlagsdokument for å få pass (DFAT 2017, s. 32).  

Videre må en ha nasjonalt ID-kort ved reiser innad i Myanmar. Det er noe uklart om en alltid 
må kunne fremvise ID-kort, men det er på det rene at det er påkrevet i en del tilfeller. Ifølge en 
kilde (Arraiza & Vonk 2017, s. 39) fremgår det i skriftlige prosedyrer av 1983 at en må kunne 

                                                 
3 Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. 

4 Også kjent som pink card i Myanmar. 
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fremvise nasjonalt ID-kort på forespørsel fra offentlig tjenesteperson ved reiser i landet. Andre 
omtaler at det fremkommer på selve ID-kortet at en må ha det med på reiser (Aung 2007,  
s. 279; SEDF & Justice Base 2017, s. 39). Forholdsvis mange kilder har, også nylig, omtalt at 
det er påkrevet å ha nasjonalt ID-kort ved reiser internt i Myanmar eller at en ikke kan reise fritt 
uten (Jenssen 2017; DFAT 2017, s. 31; SEDF & Justice Base 2017, s. 38–39; ARC 2017, s. 30; 
NRC et al. 2018, s. 17; U.S. Departement of State 2018, s. 27). Hvis en ikke kan fremvise  
ID-kort, kan en bli trakassert, få reisen forkortet eller bli forhindret fra å reise (SEDF & Justice 
Base 2017, s. 38). En kan også risikere å bli arrestert og fengslet hvis en reiser uten ID-kort: 

Persons without citizenship documentation are not able to move freely within Myanmar 
and face the risk of arrest and detention because of their undocumented status (NRC et 
al. 2018, s. 17). 

Samme kilde (NRC et al. 2018, s. 17) omtaler at en vanligvis må ha nasjonalt ID-kort når en 
benytter offentlig transport, samt når en reiser gjennom kontrollposter.  

Ifølge Myanmars ambassade i Oslo (telefonsamtale juni 2018) er det kun reiser til et fåtall steder 
i Myanmar som fordrer nasjonalt ID-kort. Blant annet kan en reise fra Yangon til noen «etniske 
stater»5 uten slikt dokument.  

Foreliggende informasjon varierer dermed noe. Myanmars ambassade i Oslo opplyser at det 
kun fordres ID-kort i noen få tilfeller ved interne reiser, mens en rekke andre hevder at en ikke 
kan reise fritt uten og flere mener at det er påkrevet. Reisebestemmelsene i Myanmar kan ha 
blitt endret i løpet av 2018, men Landinfo har ikke funnet informasjon om det. Tatt i betraktning 
hvor mange kilder som i 2017 og 2018 eksplisitt omtaler at en ikke kan reise fritt internt i 
Myanmar uten nasjonalt ID-kort, er Landinfo av den oppfatning at dette kan legges til grunn.   

Reiserestriksjonene varierer innad i Myanmar, og det gjør trolig også håndhevelsen av disse. 
Amerikanske og australske myndigheter omtaler at det på regionalt og lokalt nivå finnes pålegg, 
direktiv og forskrifter6

 som begrenser bevegelsesfriheten, samt at innbyggere i «etniske stater» 
vanligvis opplever strengere reiserestriksjoner enn en gjør i regionene der burmanere er i flertall 
(DFAT 2017, s. 29; U.S. Departement of State 2018, s. 27). Dette kan sees i sammenheng med 
etniske konflikter i landet. Et stort antall etnisk baserte opposisjonsgrupper er, eller har vært, 
involvert i væpnet konflikt med sentrale myndigheter, for å oppnå rettigheter og politisk 
innflytelse i sine respektive områder (etniske stater). I 2015 undertegnet myndighetene og en 
del av opposisjonsgruppene en våpenhvileavtale, Nationwide Ceasefire Agreement (NCA). 
Likevel er det i flere etniske stater fortsatt uro, stor militær tilstedeværelse og konflikt – i noen 
tilfeller voldelig – med sentrale myndigheter. 

I utgangspunktet har man lov til å bosette seg hvor man vil i Myanmar, men det gjelder kun 
borgere som har nasjonalt ID-kort og er betinget av at en får innvilget søknad om flytting 
(Norges ambassade i Yangon, e-post juni 2018a). Videre fastsetter grunnloven at borgere av 

                                                 
5 Myanmar er administrativt inndelt i syv regioner (Regions) og syv stater (States), og en såkalt Union Territory 
(Nay Pyi Daw). Regionene består hovedsakelig av etniske burmanere, mens det i statene bor store grupper av 
etniske minoriteter – derav kallenavnet «etniske stater». 

6 Pålegg, direktiv og forskrifter er Landinfos oversettelse av orders, directives, and instructions. 
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Myanmar kan oppholde seg og bosette seg hvor som helst i landet «i henhold til lov»7 
(Constitution 2008, art. 355). Dette åpner opp for lokale restriksjoner.  

Behov for nasjonalt ID-kort for å returnere til (og bosette seg i) Myanmar  

Borgere av Myanmar som ikke er i besittelse av hjemlandets pass og som ønsker å returnere til 
Myanmar fra utlandet, kan i en del tilfeller, men ikke alltid, få utstedt et Certificate of Identity 
fra en myanmarsk utenriksstasjon (UK Home Office 2017, s. 7, 8, 31; Myanmars ambassade i 
Oslo, telefonsamtale juni 2018). Certificate of Identity er et engangs reisedokument som 
muliggjør retur. Ved søknad om dette må en fylle inn et skjema, samt vedlegge nasjonalt  
ID-kort, kopi av ID-kortet eller eventuelt kun opplyse om ID-kortets nummer. Hvis en ikke har 
ID-kortet tilgjengelig eller vet nummeret på det, skal det være mulig for slektninger å få  
ID-kortets nummer ved å henvende seg til utstedende myndighet i den township8 (kommune) 
der ID-kortet opprinnelig ble utstedt (Myanmars ambassade i Oslo, telefonsamtale juni 2018). 
Dette fordrer både at en har hatt ID-kort tidligere, og at en fortsatt har slektninger på hjemstedet 
i Myanmar.  

Hvis en verken har nasjonalt ID-kort, kopi av dette eller vet ID-kortets nummer, må en  
«re-apply for Myanmar citizenship». I den anledning må en kunne bevise at en er borger av 
Myanmar, noe som vil være vanskelig uten opplysninger om eget ID-kortnummer. Det kan 
være visse muligheter hvis en gir flest mulig personopplysninger om seg selv, og har slektninger 
i hjemlandet som kan bekrefte disse. Deretter vil innenriksdepartementet (Ministry of Home 
Affairs) i Myanmar søke å verifisere opplysningene, altså om vedkommende faktisk er fra 
Myanmar og er den han/hun opplyser å være. Innenriksdepartementet vil så avgjøre om en 
kvalifiserer til å være borger av landet og å få utstedt reisedokument. Dette kan være en 
tidkrevende prosess og vil, om en ikke vet ID-kortets nummer, kunne ta mer enn ett år å 
verifisere og avgjøre (Myanmars ambassade i Oslo, telefonsamtale juni 2018). 

Certificate of Identity er ikke å anse som et ID-kort, og vil ifølge Myanmars ambassade i Oslo 
(telefonsamtale juni 2018) ikke kunne benyttes som et ID-kort etter retur. Et Certificate of 
Identity er ikke en anerkjennelse av at en er borger av Myanmar, men en anerkjennelse av et 
man har lov til å oppholde seg i landet. En som har fått utstedt et slikt dokument, skal kunne 
reise til Myanmar og komme inn i landet (Norges ambassade i Yangon, e-post juni 2018b).  

En forutsetning for å slippe inn i Myanmar, er at en ikke står på myndighetenes såkalte 
«svarteliste». Myndighetene har hatt omfattende lister over personer, både egne og utenlandske 
borgere, som har vært uønsket og ikke sluppet inn i landet. Disse har stått på svarteliste, ofte på 
grunn av politiske eller menneskerettslige aktiviteter, eller mistanke om slik aktivitet. 
Myndighetene har siden 2012 fjernet en rekke navn fra denne listen, men hvor mange som er 
fjernet og hvor mange som gjenstår, er det ulik informasjon om. Ifølge en kilde (Paing 2016) 
gjensto det i 2016 om lag 600 navn, av opprinnelig 8000. Sannsynligheten er trolig liten for at 
en som har fått utstedt et Certificate of Identity, står på en slik liste over «uønskede personer».  

Etter å ha returnert til Myanmar, kan det bli sjekket om en har nasjonalt ID-kort. Hvis en ikke 
har det, men viser Certificate of Identity, skal en ikke risikere å bli bortvist fra landet eller bli 

                                                 
7 Artikkel 355 lyder: «Every citizen shall have the right to settle and reside in any place within the Republic of the 
Union of Myanmar according to law». 

8 Township kan sammenliknes med kommune. Det er mer enn 300 townships i Myanmar.   
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fengslet, siden dette dokumentet gir en lov til opphold (Norges ambassade i Yangon, e-post juni 
2018a; b). Å ikke inneha ID-kort, vil kunne medføre en del begrensninger, og det vil være en 
rekke tjenester en offisielt ikke har krav på.  

Om å erverve nytt – eller fornye – nasjonalt ID-kort i Myanmar  

Myanmars ambassade i Oslo kan ikke utstede nasjonale ID-kort til egne lands borgere 
(telefonsamtale juni 2018). Det samme gjelder formodentlig også andre myanmarske 
utenriksstasjoner. Man kan derimot søke om nasjonalt ID-kort i Myanmar etter å ha returnert 
til hjemlandet fra et utenlandsopphold (Myanmars ambassade i Oslo, telefonsamtale juni 2018).  

Søknad om nasjonalt ID-kort fordrer personlig fremmøte (Myanmars ambassade i Oslo, 
telefonsamtale juni 2018). Slik søknad skjer fortrinnsvis i den kommunen (township) man er 
hjemmehørende. Hva som legges i «hjemmehørende» er noe usikkert. En kilde (SEDF & 
Justice Base 2017, s. 22) foreteller at en må søke der en er født: «Applications must be filed at 
the immigration office at the township of one’s birth». En annen (Aung 2007, s. 280) omtaler 
at søknad om ID-kort gjøres i den kommunen en bor: «[…] must apply for national ID card at 
his or her residing Township Immigration Office […]». Uansett, så vil en ved søknad om 
nasjonalt ID-kort ofte måtte reise dit en ble født og familien er fra, for å kunne fremskaffe 
dokumentasjon som sannsynliggjør ens identitet og som en har behov for i søknadsprosessen. 
Blant annet er en såkalt Household Registration List9 (familiemedlemsliste) et av 
underlagsdokumentene for nasjonalt ID-kort (DFAT 2017, s. 29, 32).  

Personer som har en familiemedlemsliste, kan enkelt søke om ID-kort, ifølge en representant 
for en myanmarsk NGO10 som er sitert i en rapport fra Asylum Research Centre (ARC). En 
person fra en annen lokal organisasjon i Chin State, hevder i samme rapport at det ikke er 
vanskelig å erverve CSC og sivile dokumenter for returnerte personer (ARC 2017, s. 21,  
35–38). 

Det er imidlertid påvist at det kan være ulike vanskeligheter forbundet med å erverve ID-kort i 
Myanmar, både første gang og også ved fornyelse av et tidligere dokument. Flyktninghjelpen 
med flere har identifisert religion og etnisitet som en hovedbarriere for tilgang til 
statsborgerskapsdokumentasjon i Myanmar. Selv de som tilhører en av de 135 etniske gruppene 
som er anerkjent av myndighetene og således har rett til fullstendig statsborgerskap og nasjonalt 
ID-kort11, kan oppleve forsinkelser som buddhistiske burmanere langt sjeldnere opplever (NRC 
et al. 2018, s. 14). Ifølge en rapport basert på undersøkelser to ulike steder i Myanmar 
(Ayeyarwady og Mon), fører utbredt etnisk diskriminering, i tillegg til manglende kunnskap 
eller assistanse fra offentlige tjenestemenn, til at enkelte ikke er i stand til å fornye sine  
ID-dokumenter (SEDF & Justice Base 2017, s. 25). En kilde, sitert av ARC, gir uttrykk for et 
delvis tungrodd og uforutsigbart byråkrati i Myanmar: 

The processes and administrative hurdles that people face to get access to a variety of 
documents and bureaucratic services to which they are absolutely entitled to is varied, 
and generally complex and ever changing (ARC 2017, s. 20, 27-28). 

                                                 
9 Er omtalt ved flere ulike navn, bl.a. også som Family Member Registration List og Family Registration Card.  

10 Som jobber med landsbygdutvikling (rural development). 

11 Av typen Citizenship Scrutiny Card (CSC). 
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En annen kilde i samme rapport, en menneskerettighetskonsulent med felterfaring fra 
Myanmar, gir uttrykk for at utbredt etnisk og religiøs diskriminering ofte gjør det vanskeligere 
å erverve, eller fornye, ID-dokumenter en er berettiget til (ARC 2017, s. 21, 29-30).  

Enkelte områder i Myanmar, særlig i etniske stater, er av ulike årsaker vanskelig tilgjengelige. 
Blant årsakene kan være avsidesliggende områder og dårlig infrastruktur, minelagte områder 
og/eller områder med pågående voldelige konflikter mellom etniske opposisjonsgrupper og 
myndighetene. 

Det kan, i enkelte tilfeller, være mulig å få utstedt et nasjonalt ID-kort i Yangon for en som ikke 
er fra Yangon. Vedkommende må da søke om en oppdatering av familiemedlemslisten 
(Household Registration List) slik at det blir registrert at en bor i Yangon. Videre må en kunne 
bevise sin statsborgerskapsstatus i henhold til statsborgerskapsloven og tilhørende prosedyrer. 
Å ha vært i besittelse av et nasjonalt ID-kort tidligere, vil gjøre det enklere. Hva som kreves i 
søknadsprosessen for et ID-kort (CSC), vil avhenge av om en er førstegangssøker, om det er 
fornyelse av et utløpt kort, eller om det er erstatning av mistet eller ødelagt kort. En skal i 
utgangspunktet uansett blant annet måtte fremvise foreldrenes identitetsdokumenter (NRC,  
e-post november 2018).  

Det finnes ikke sentraliserte eller elektroniske registre for utstedte ID-dokumenter i Myanmar 
(NRC, e-post november 2018).  

Det er altså mulig å erverve nasjonalt ID-kort for en borger av Myanmar etter at å ha returnert 
fra et opphold i utlandet, men en kan oppleve vanskeligheter i den forbindelse (både på hjemsted 
og i Yangon). Dette gjelder også for en person som kvalifiserer til å være fullstendig borger av 
landet, og således formelt sett er berettiget til et nasjonalt ID-kort. En må blant annet kunne 
bevise sin statsborgerskapsstatus, og en må kunne fremlegge en del dokumentasjon. Videre kan 
en oppleve andre utfordringer, som et tungrodd byråkrati, reiserestriksjoner og etnisk eller 
religiøs diskriminering. 

 

 

 

 

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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