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Respons 

Albania: Medlemmer av Mujahedin-e-Khalq (MeK)  
 

 Har medlemmer av Mujahedin-e-Khalq blitt tvangsreturnert fra Albania til 
hjemlandet Iran?  

Bakgrunn 

Albania aksepterte i 2016 å relokalisere en større gruppe iranere med tilknytning til Mujahedin-
e-Khalq (MeK)1 (UNHCR 2017; Mejdini 2016; Merat 2018).  

UNHCR (2017) har gjort nærmere rede for gruppen og deres opphold i Albania.  

Motstand mot MeK-medlemmene i Albania har fremkommet, blant annet i en TV-debatt i 
Albania i år (Nejat Society 2019). 

Det er også fremsatt påstander om kritikkverdige forhold for MeK-medlemmer i Albania, innad 
i MeK (Iran-interlink 2017), og mange tidligere medlemmer har brutt med MeK i Albania 
(Merat 2018).  

Det er for øvrig kjent at iranske diplomater ble utvist fra Albania i desember 2018, grunnet et 
angivelig tilfelle av terrorplanlegging mot iranske dissidenter i Albania (Erebara 2018).   

Ingen tvangsreturer er kjent  

Landinfo har ved søk i åpne kilder ikke kunnet gjenfinne informasjon om tvangsreturer av 
MeK-medlemmer fra Albania til Iran. 

UNHCR har bekreftet dette. Deres Protection Support Unit, Europe Bureau, i Genève, opplyste 
i e-post av 28. mars 2019 følgende: «[…] UNHCR is not aware of any members of the 
Mujahedin-e-Khalq (MeK) that were relocated to Albania, who were expelled or forcefully 
returned to Iran from Albania». 

 

 

 

                                                 
1 Folkets Mujahedin.  
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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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