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Respons 

Ukraina: Yrkesutdanning, landbruksutdanning og 

korrupsjon i utdanningssektoren 

 

• Hva slags utdanninger innenfor landbruket tilbys i Ukraina? 

• På hvilket nivå kan man ta en landbruksutdanning? 

• Hva slags dokumentasjon får man ved fullført utdanning? 

• I hvilken grad er korrupsjon i utdanningssystemet og forfalskninger av 

utdanningsdokumenter et problem i Ukraina? 

Bakgrunn 

Ukraina var en viktig økonomisk ressurs i Sovjetunionen, med industri/metallindustri og 

landbruk som de viktigste næringene. Ukraina ble omtalt som Sovjetunionens kornkammer. 

Rundt 70 prosent av Ukrainas territorium er dekket av jordbruksområder.1 Selv om landbrukets 

andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) er omtrent halvert sammenlignet med i 1990, spiller 

det fortsatt en viktig rolle i Ukrainas økonomi. I 2017 utgjorde landbruksproduksjonen  

10,2 prosent av landets BNP. Landbruksvarer utgjorde 27 prosent av landets eksportvarer i 2013 

(Global Economy 2019; Nivievskij et al. 2015, s. 12). 

Som følge av at Ukraina var en viktig del av jordbruksprogrammet til Sovjetunionen, hadde 

landets jordbruksutdanning høy kvalitet under Sovjettiden. Utdanningen var styrt av 

Jordbruksdepartementet, og opplæringen var nøye tilpasset behovene til planøkonomien 

(Lissitsa, Coelli & Rao 2005, s. 3). 

Med innføringen av loven om høyere utdanning fra 2002 ble det gjort endringer i 

utdanningssystemet, som frem til da hadde vært sentralisert. Den anglo-saksiske 

utdanningsmodellen med akademiske grader, slik som bachelor- og mastergrad, ble innført, og 

utdanningsinstitusjonene fikk større frihet til å velge undervisningsfag, og til å styre innholdet 

i fagene (Lissitsa, Coelli & Rao 2005, s. 3; Nuffic 2019, s. 6). 

                                                 

11 Ukraina har omtrent 1/3 av verdens forekomst av svartjord, som er svært godt egnet for kornproduksjon 

(Nivievskij et al. 2015, s. 4). 
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Yrkesutdanning på ulike nivåer  

Landbruksutdanning gis både på yrkesskoler på videregående nivå og som en del av det høyere 

utdanningssystemet. Før vi belyser ulike typer av landbruksutdanning, vil vi derfor først 

redegjøre for utdanningssystemet som tilbyr yrkesutdanning. 

Yrkesskoler og universiteter/høyere utdanningsinstitusjoner er underlagt det ukrainske 

utdanningsdepartementet.  

I september 2017 ble det vedtatt en ny utdanningslov, som går under navnet «Den nye ukrainske 

skolen». Den nye loven skal etablere en ny struktur for utdanningssystemet, som først vil bli 

innført om noen år for videregående og høyere utdanning. Loven innfører særlig endringer i 

videregående skole, hvor det skal bli et klarere skille mellom yrkesfag og allmennfag. Man skal 

velge en av retningene. Yrkesfag skal munne ut i et yrke, mens allmennfag forbereder til videre 

akademiske studier. Skoleloven vil også modernisere innholdet i yrkesutdanningen og gjøre 

den mer tilpasset det moderne yrkeslivet (Filipov 2018).2  

I Sovjetunionen ble yrkesrettede fag gitt som en del av videregående skole. Siden 

uavhengigheten i 1991, har disse fagene blitt tilbudt i form av kortere utdanning på 

videregående skolenivå eller på universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner (Nuffic 2019, 

s. 8).  

Yrkesutdanning på lavere nivå 

Ved utgangen av 2017 var det totalt 756 yrkesskoler i Ukraina. Antallet unge som tar 

yrkesutdanning, er relativt lavt og synkende. Mens det i skoleåret 2016/17 var 1 586 700 

studenter på universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner, var det kun 285 800 studenter på 

yrkesskoler (ETF 2019, s. 6) Årsakene til dette er at mange anser det som bedre og mer 

prestisjefullt å ta en akademisk utdanning, og at yrkesskolene har fått et dårlig rykte (Saprykina 

& Zinchenko u.å.). 

Yrkesutdanning i Ukraina gis på et stort antall ulike utdanningsinstitusjoner. Det er for øvrig 

ikke alltid en klar sammenheng mellom type utdanningsinstitusjon og nivået på fagene den 

tilbyr. For eksempel kan en institusjon tilby fag på både bachelor og junior-spesialistnivå, i 

tillegg til yrkesfag på videregående skolenivå (Nuffic 2019, s. 8). 

Yrkesfaglig utdanning er delt inn i ulike nivåer. Nivåene gjenspeiler ulik kvalifikasjonsgrad: 

• Nivå 1: першого ступеню/pershogo stupeniu 

• Nivå 2: другого ступеню/drugogo stupeniu 

• Nivå 3: третього ступеню/tretogo stupeniu 

                                                 

2 Ukraina har deltatt i Torinoprosessen, som evaluerer yrkesfaglig utdanning, siden 2010. Torino-prosessen er 

igangsatt av European Training Foundation (ETF). ETF er et EU-organ som bistår partnerland med reformarbeid 

innenfor yrkesutdanning. I Torinoprosessen lages det toårige analyser av status og reformarbeid i 

yrkesutdanningen i partnerlandene. Les mer om Torinoprosessen her https://www.torinoprocess.eu/. 
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Yrkesutdanning nivå 1 

Dette er den laveste formen for yrkesutdanning. Det er ikke noe krav om å ha fullført 

grunnskolen3 for å komme inn på denne utdanningen. Studieprogrammet tar ikke mer enn ett 

år. Etter fullført eksamen utstedes det et diplom for fagutdannet arbeider (se under) (Nuffic 

2019, s. 8-9). 

Yrkesutdanning nivå 2 

Denne utdanningen gis både på yrkesskoler (училища/uchylyshcha) og på såkalte tekniske 

college (технікуми/technikumy). Man må ha fullført grunnskole for å komme inn. Varigheten 

avhenger av når man startet utdanningen: Dersom man starter etter grunnskolen, varer 

utdanningen 3-4 år. Dersom man starter etter fullført videregående skole, varer den i 1-1 ½ år. 

Etter fullført eksamen utstedes diplom for fagutdannet arbeider (se under) (Nuffic 2019, s. 9). 

Yrkesutdanning nivå 3 

Nivå 3 er å anse som yrkesutdanning på «mellomnivå», og utgjør det laveste nivået innenfor 

det høyere utdanningssystemet. For å komme inn på denne utdanningen må man ha bestått 

videregående skole.4 Denne utdanningen gir tittelen juniorspesialist, og er ikke en del av 

bachelor- og masterutdanningen. Typiske retninger på dette nivået er ambulansemedarbeider 

(paramedik), sykepleier, lærer, administrasjon og teknologi. Utdanningen varer fra to til fire år 

(Nuffic 2019, s. 11).  

Hva slags dokumentasjon får man ved fullført yrkesutdanning på lavere nivå? 

Avhengig av nivå og type studie vil yrkesfaglige studenter ende opp med en av disse to titlene 

(Nuffic 2019, s. 8): 

• Fagutdannet/Diplom for fagutdannet arbeider (Диплом кваліфікованого 

робітника/Diplom kvalifikovanogo robitnika)  

• Junior spesialist/Junior spesialist-diplom (Диплом молодшого спеціаліста/Diplom 

molodshogo spetsialista) 

Yrkesutdanning på universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner 

Det er for tiden mer enn 350 offentlige høyere utdanningsinstitusjoner i Ukraina (Nuffic 2019, 

s. 11).  

 

                                                 

3 Det er 9 års obligatorisk grunnskole i Ukraina, fra 6/7 års alder (Nuffic 2019, s. 6). 

4 For å komme inn på en yrkesskole etter fullført videregående skole, kreves vitnemål fra videregående skole. 

Siden 2019 heter dette vitnemålet Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (Svidotstvo pro 

zdobuttia povnoi zagalnoi serednoi osvity). Man må ha karakteren «tilfredsstillende» og bestå en standardisert 

inntaksprøve som kalles EIT (External Independent Testing). EIT ble innført i 2008 (Euroeducation.net u.å.; 

EACEA 2017, s. 9; Nuffic 2019, s. 7). 
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Det er flere typer utdanningsinstitusjoner på dette nivået (EACEA 2017, s. 6; Nuffic 2019, s. 

10): 

• College 

• Tekniske skoler 

• Akademier 

• Institutter 

• Universiteter 

Alle institusjonstypene har tilbud om både yrkesrettede og akademiske studieretninger. Det 

mest vanlige er imidlertid at college og tekniske skoler tilbyr yrkesutdanning, mens 

universiteter, akademier og institutter tilbyr akademiske studier. Men flere universiteter tilbyr 

også yrkesutdanning (ETF 2019, s. 6; Nuffic 2019, s. 10). 

Høyere utdanning kan munne ut i følgende grader (EACEA 2017, s. 6; Euroeducation.net u.å.; 

Nuffic 2019, s. 3): 

• Junior bachelorgrad (Molodsjij Bakalavr) (ca. 90-120 ECTS-poeng5, 2-4 år) 

• Bachelorgrad (Bakalavr) (180-240 ECTS-poeng, 3–4 år) 

• Mastergrad (Magistr) (90-120 ECTS-poeng, 1-2 år) 

• Doktorgrad (Kandidat Nauk) (3 år) 

Hva slags dokumentasjon får man ved fullført høyere utdanning? 

Ved fullført yrkesutdanning på college (Junior Bachelor) utsteder studieinstitusjonen vitnemål 

med tittel junior spesialist (Диплом молодшого спеціаліста/Diplom molodshogo spetsialista), 

med karakterer og antall ECTS-poeng (EACEA 2017, s. 10; Nuffic 2019, s. 8). 

Ved fullført bachelorgrad utsteder utdanningsinstitusjonen vitnemål med tittel Bachelordiplom 

- Диплом бакалавра/Diplom Bakalavr, der kvalifikasjoner (studieretning og fag) også fremgår 

(EACEA 2017, s. 8). 

Samme type vitnemål utstedes ved fullført mastergrad (Диплом Магiстра – Diplom Magistra) 

(EACEA 2017, s. 12). Ved fullført bachelor- og mastergrad får man i tillegg et vedlegg til 

vitnemålet med informasjon om studienivå, type studie og innhold i studiene, samt karakterer 

og antall ECTS-poeng (EACEA 2017, s. 8, 12).6 

                                                 

5 Fra 2009 innførte Ukraina det europeiske systemet for merittoverføring og akkumulering ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System) som en del av Bologna-prosessen (EACEA 2017, s. 5; NOKUT 2016). Et 

fulltids studieår med 1500 til 1800 timer tilsvarer 60 studiepoeng, eller såkalte ECTS poeng. 

6 For mer detaljert informasjon om vitnemål, se NOKUT 2016. 
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Hva slags utdanninger innenfor landbruket tilbys i Ukraina? 

Landbruksutdanning i Ukraina tilbys både på yrkesskolenivå og på høyere utdanningsnivå. 

Det tilbys en rekke utdanninger7 innenfor landbruk i Ukraina (UNIUkraine u.å.):  

• Agronomi  

• Plantebeskyttelse  

• Hage- og druedyrking  

• Korn/planteproduksjon 

• Husdyrhold/dyreproduksjon  

• Skogbruk  

• Hage- og landskapsarkitektur  

• Akvakultur/oppdrettsnæring  

• Jordbruksteknologi   

De mest vanlige studieretningene innenfor landbruk er husdyrhold, korn/planteproduksjon og 

generelt jordbruk. Maskinreparatør, traktorsjåfør og frukt - og bærdyrking er også ganske 

utbredt (Zosymenko & Romanenko 2018, s. 3). 

Yrkesskoler innen landbruk 

Det finnes rundt 300 yrkesskoler i Ukraina som gir utdanning innenfor landbruk. 155 av disse 

er på videregåendeskole nivå. De fleste landbruksskolene befinner seg i områder av landet der 

jordbruksproduksjon er mest utbredt, slik som i regionene Vinnytsija, Kirovograd, Poltava og 

Tsjerkasij. De fleste yrkesskolene innenfor landbruk er statlige (Zosymenko & Romanenko 

2018, s. 3).  

Landbruksutdanning på universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner 

Landbruksutdanning tilbys også på universiteter, institutter og akademier og på college. Per i 

dag er det rundt 20 høyere utdanningsinstitusjoner innenfor landbruk (MilkUA 2019). Det er 

anslagsvis over 250 000 studenter som studerer landbruk i dag (Boiko 2018). Antallet 

landbruksstudenter har opp gjennom årene vært høyt sett opp mot andre sammenlignbare land 

med stor jordbrukssektor (Koester, Schumann & Lissitsa 2010, s. 8).  

Jordbruksutdanning gis på egne institusjoner, adskilt fra andre typer studier. Dette skiller seg 

fra jordbruksstudier i en del andre land, der jordbruk er en del av en større fagkrets på et 

universitet eller høyere utdanningsinstitusjon. Som de fleste universiteter i Europa, har også 

jordbruksutdanningen i Ukraina formelt tatt i bruk systemet med studiepoeng (Bologna-

prosessen) (Koester, Schumann & Lissitsa 2010, s. 8, 9). 

Det er stor variasjon mellom jordbruksuniversitetene når det gjelder størrelse, hvordan de er 

organisert og autonomi. Mange mindre jordbruksuniversiteter hadde tidligere status som 

                                                 

7 Landinfo kjenner ikke til om listen er uttømmende. 
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college, men har blitt oppgradert til universitet (Koester, Schumann & Lissitsa 2010, s. 8, 9). 

Slik Landinfo forstår det er de fleste institusjonene statlige.  

Kritikk av landbruksutdanningen 

Det har blitt rettet kritikk mot jordbruksutdanningen i Ukraina. Kritikken går på at utdanningen 

er for teoretisk, og at studentene mangler praktisk erfaring. Den praktiske erfaringen (praktika) 

som tilbys, foregår i tillegg som regel på gårder drevet av skolene/universitetene, og er ikke i 

regi av private bedrifter. Dette har medført at uteksaminerte studenters kompetanse ofte ikke 

samsvarer med de moderne kravene innenfor jordbrukssektoren (Boiko 2018; Zosymenko & 

Romanenko 2018, s. 7).  

Den ukrainske landbruksministeren har nylig uttalt at dagens landbruksutdanning ikke dekker 

de reelle behovene i landbrukssektoren. Ifølge ministeren bør det være et tettere samarbeid 

mellom utdanningsinstitusjonen og arbeidsmarkedet (MilkUA 2019). Noe lignende uttalte en 

kjent forsker på tematikken, Alex Lissitsa, i 2017. Han mente at jordbruksutdanningen måtte 

reformeres drastisk, blant annet ved å innføre partnerskap mellom det offentlige og det private 

(Ucab 2017). Det er Landinfos inntrykk at disse utfordringene gjelder landbruksutdanning både 

på lavere nivå og på høyere utdanningsnivå.   

Dessuten påpekes det at det uteksamineres for mange studenter med jordbruksutdanning, og at 

mange av disse ikke får jobb (Nivievskij et al. 2015, s. 10).  

Korrupsjon i utdanningssektoren 

I 2016 ble utdanningssektoren vurdert som den tredje mest korrupte sektoren i Ukraina, etter 

helsesektoren og politiet (Mendel 2016). Anti-korrupsjonsreformene har ikke fokusert på 

utdanningssektoren på en systematisk måte, ifølge OECD, som påpeker at korrupsjon har et 

dypt fotfeste på de fleste universiteter og høyskoler i landet (OECD 2017, s. 169). 

En av hovedgrunnene til at korrupsjon er utbredt innenfor denne sektoren, er lave lønninger 

blant professorer og lærere (Mendel 2016). Ansatte i høyere utdanningsinstitusjoner tjener i 

gjennomsnitt mye mindre enn høyt utdannede i andre sektorer (OECD 2017, s. 169).  

Ti prosent av de spurte i en undersøkelse gjort av Transparency International, hadde året forut 

for undersøkelsen hatt en eller annen kontakt med offentlige grunn- og videregående skoler. Av 

disse hadde 38 prosent betalt bestikkelser for å få utført en tjeneste. Seks prosent av 

respondentene hadde vært avhengig av tjenester innenfor offentlig utdanning (yrkesfaglig) i 

året før undersøkelsen, og 31 prosent av disse hadde opplevd å måtte betale bestikkelser 

(Transparency International 2016a; 2016b). 

Korrupsjonsformen i utdanningssektoren varierer. Det kan være misbruk av ressurser, fordeler 

eller autoritet, eller juks og plagiering (OECD 2017, s. 13). De vanligste formene for korrupsjon 

er å betale bestikkelser for å komme inn på høyere utdanning, eller for å få noen til å vurdere 

en master- eller doktorgradsoppgave. Andre opplyser at de har måttet betale lærere for at de 

skal ta imot og rette oppgaver (Mendel 2016). Samtidig er det elever som frivillig betaler ekstra 

til lærere, blant annet for å få bedre karakterer eller som takk for hjelpen (OECD 2017, s. 162).  
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Korrupsjon ved opptak til universitet/høyere utdanningsinstitusjon 

Man må bestå en standardisert inntaksprøve (EIT - External Independent Testing) for å komme 

inn på bachelornivå på et universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon (se fotnote 4). 

Det er et uavhengig organ (CEQA8) som gjennomfører disse testene og setter karakter, og 

prosessen anses som pålitelig. Muligheten for å bestikke seg til en plass på bachelornivå anses 

derfor som betraktelig mer begrenset enn tidligere (OECD 2017, s. 127, 130). 

De færreste studenter har imidlertid råd til å finansiere en høyere utdanning uten noe form for 

økonomisk bistand. Det er derfor et press på plassene som er statlig finansiert, både på bachelor- 

og masternivå. Det er også sterk konkurranse om å komme inn på de mest prestisjefulle 

universitetene/skolene, og på fagområder innenfor disse. Noen grupper blir tatt inn på særskilt 

grunnlag. Dette gjelder militært personell, studenter med funksjonshemminger og ofre etter 

Tsjernobylulykken (OECD 2017, s. 125, 126, 127).  

Insentivet til korrupsjon oppstår når personer ønsker å oppnå fordeler de egentlig ikke har rett 

til. For å få statlig studiestøtte, eller bli tildelt plass på særskilt grunnlag, skal studenter ha 

fremlagt falsk dokumentasjon på at de tilhører grupper som har rett til slike fordeler. Som følge 

av en lovendring i 2016, har det imidlertid blitt vanskeligere å manipulere tildeling av statsstøtte 

til bachelorstudier. Det er nå det uavhengige organet CEQA9 som, på vegne av myndighetene, 

tildeler slike plasser (OECD 2019, s. 128, 130, 131). 

Tilgang til mastergradsstudier er ikke regulert gjennom kvalitetssikrede tester som på 

bachelornivå, men styres av den enkelte studieinstitusjon. Her er det er derfor et betydelig større 

rom for å påvirke inntaksmuligheten gjennom korrupsjon (OECD 2017, s. 132). Undersøkelser 

gjort av OECD (2017, s. 128) blant mastergradsstudenter har avdekket tilfeller der 

eksamensresultater fra bachelornivå har blitt manipulert10 for å komme inn på 

mastergradsstudier. Det har også blitt opplyst at universitetsledere noen ganger tilbyr plasser 

på mastergradsstudier som gaver til venner, eller som bestikkelser for å få fordeler, slik som 

støtte fra studentledere.  

Kultur for å ta imot bestikkelser 

Korrupsjonsmønstre utviklet under sovjettiden og frem til rundt 2008, da EIT ble introdusert, 

er fortsatt en del av kulturen ved utdanningsinstitusjonene. Det skyldes at mange av dagens 

universitets- og høyskoleansatte startet sin karriere på den tiden, og er vant til å ta imot gaver 

og pengebeløp fra studenter. I intervjuer foretatt av OECD, har det blitt hevdet at professorer 

og instituttledere som regel er de mest korrupte, og at de presser yngre ansatte til å videreføre 

samme praksis (OECD 2017, s. 133).  

Korrupsjon ved evaluering og karaktersetting 

Betaling eller gaver i bytte mot fordelaktige karakterer synes fortsatt å være utbredt i Ukraina. 

Trolig har omtrent halvparten av alle universitets- og høyskolestudenter erfaring med 

bestikkelser i tilknytning til faglig evaluering. Dette viser en undersøkelse av kulturen innenfor 

                                                 

8 Centre for Education Quality Assessment.  

9 Det er samme organ som er ansvarlige for inntaksprøvene på bachelorstudier (EIT) (OECD 2017, s. 131). 

10 Det fremgår ikke av kilden hvordan dette konkret har blitt gjort. 
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akademia fra 2015 (som gjengitt i OECD 2017, s. 162). Det er ofte studentene som tar initiativ 

til å betale for å få bedre karakterer (OECD 2017, s. 162). 

Et annet eksempel er at studenter må betale for å få mulighet til å gå opp til eksamen, uansett 

hvor kvalifiserte de er. Denne korrupsjonsformen er det utdanningsinstitusjonen eller lærerne 

som tar initiativet til. Praksisen kan resultere i at kvalifiserte studenter som ikke betaler, stryker 

og blir utvist, mens mindre kvalifiserte studenter består og beholder skoleplassen sin. «Satsene» 

er vanligvis ikke skrevet ned noe sted, men blir kommunisert til studentene på annen måte. På 

tre studiesteder i Kiev skal det angivelig henge en prisliste på karakterer og oppgaver på 

kontordøren til dekanus (OECD 2017, s. 163, 164). 

Falske vitnemål 

Falske dokumenter synes å være utbredt i Ukraina. Dette omfatter også vitnemål på fullført 

utdanning. Kyiv Post meldte i 2009 at firmaer som produserte falske vitnemål, var en voksende 

«industri». Et firma som hadde laget falske dokumenter i en årrekke, opplyste til Kyiv Post at 

et vitnemål på fullført juseksamen kostet 900 USD (som gjengitt i IRB 2012).  

Situasjonen i dag synes å være noenlunde den samme. Flere nyhetsartikler av nyere dato 

bekrefter dette (Martsjenko 2018; Pjatatsjok 2018). På internett finnes det mange firmaer som 

reklamerer med at de selger ulike typer vitnemål innenfor høyere utdanning. På et nettsted 

ligger prisen på mellom 9000 og 15 000 hryvnia (ca. 2900-5000 NOK). Prisen ser ut til å variere 

etter nivået på graden. Det er for eksempel mulig å kjøpe et diplom for yrkesfaglig utdanning 

for «kun» 5000 hryvnia (ca. 1500 NOK) (Martsjenko 2018). 

Med økende grad av digitalisering har det blitt lettere å avsløre falske universitetspapirer. Det 

ukrainske utdanningsdepartementet har opprettet en database som lagrer informasjon om 

vitnemål til uteksaminerte. Noen arbeidsgivere ønsker å sjekke at vitnemålene til potensielle 

arbeidstagere er ekte. Det kan gjøres gjennom nettstedet osvita.net. Vitnemål fra perioden 1993-

1999 er imidlertid ikke digitalisert. Dessuten reklamerer de nevnte firmaene for at de, mot ekstra 

betaling, kan sørge for at falske vitnemål også blir registrert i utdanningsdepartementets 

database (Martsjenko 2018; Pjatatsjok 2018).  

 

 

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. 

http://www.landinfo.no/
mailto:landinfo@landinfo.no
https://udis-my.sharepoint.com/personal/viko_udi_no/Documents/Rettssaker/Rettsak%20Ingusjetia%20290114.docx?web=1
http://landinfo.no/id/20.0
http://landinfo.no/id/20.0
http://www.landinfo.no/asset/3135/1/3135_1.pdf
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