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Respons 

Irak: Engangs passutstedelse ved Iraks ambassade i Oslo 

 

• Blir det utstedt pass ved Iraks ambassade i Oslo? 

 

Det utstedes normalt ikke irakiske pass ved landets ambassade i Oslo, men sommeren 2019 ble 

det gjort et unntak. I tidsrommet 26. juni til 5. juli 2019 var en delegasjon fra Iraks 

innenriksdepartement på besøk i Oslo, og delegasjonen hadde med portabelt utstyr som gjorde 

det mulig å ta imot søknader om pass fra irakiske borgere i Norge (Iraks konsul i Norge, 

telefonsamtale 23. oktober 2019).  

Irakere i Norge kunne i dette tidsrommet komme til ambassaden med passøknader og avgi 

fingeravtrykk, ta bilde og bli intervjuet. Dette er samme prosedyre som passøkere går gjennom 

ved Iraks ambassade i Stockholm.   

Totalt 69 irakere har fått sine passøknader godkjent i Bagdad etter å ha søkt ved Iraks ambassade 

i Oslo. De første 51 passene ble klare til utlevering ved ambassaden 16. oktober 2019 (Iraks 

ambassade i Oslo 2019). Navnene ble annonsert på ambassadens hjemmeside. De siste vil bli 

annonsert så snart passene ankommer fra Bagdad. 

Alle passøkere måtte legge frem sivilt ID-kort og statsborgerskapsbevis i tillegg til utfylt 

søknadsskjema (Iraks konsul i Norge, telefonsamtale 23. oktober 2019). 

Da passene er produsert i Bagdad, står det også Bagdad som utgivelsessted i passet (Iraks 

konsul i Norge, telefonsamtale 23. oktober 2019). 

 

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. 
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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. 

Referanser 

Skriftlig kilde 

• Iraks ambassade i Oslo (2019, 16. oktober). Announcement of the arrival of Iraqi passports completed 

meal. Oslo: Iraks ambassade i Oslo. Tilgjengelig fra https://www.mofa.gov.iq/oslo/?p=1449 [lastet ned 

23. oktober 2019] 

 

Muntlig kilde 

• Iraks konsul i Norge, telefonsamtale 23. oktober 2019. 
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Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale 

med Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det 

er hjemlet i lov. 
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