
 

  

 

Respons 
21. juni 2021 

Jemen: Erverv av statsborgerskap 

– Hvem regnes som jemenittisk statsborger? 
– Hvordan kan en person bli jemenittisk statsborger? 
– Kan en jemenittisk kvinne overføre sitt statsborgerskap til sine barn? 
– Kan somaliere erverve jemenittisk statsborgerskap? 

 Kildegrunnlag 
Denne responsen bygger i hovedsak på relevante lover og åpent tilgjengelige 
rapporter fra internasjonale organisasjoner, NGO-er og myndighetsorganer. I 
tillegg har Landinfo konsultert en ansatt ved en internasjonal organisasjon som er 
til stede på bakken i Jemen. Kilden ønsker å være anonym. 

På grunn av reiserestriksjoner som følge av koronapandemien, har det ikke vært 
mulig for Landinfo å belyse praktiseringen av statsborgerskapsloven gjennom en 
informasjonsinnhentingsreise. I responsen viser vi i noen tilfeller til informasjon 
som ble innhentet på en reise til Jemen i 2012. Tatt i betraktning tiden som har 
gått, og den betydelige politiske og militære utviklingen som har funnet sted siden 
den gang, er ikke informasjonen fra 2012 nødvendigvis lenger dekkende for 
myndighetenes praksis. I de tilfellene hvor det foreligger oppdatert informasjon, 
har vi vist til den. Responsen gir likevel ikke et detaljert og fullstendig bilde av 
alle forhold knyttet til statsborgerskapsloven og jemenittiske myndigheters 
praksis. 

Hvilken lov regulerer statsborgerskapsforhold? 
Hvem som regnes for å være jemenittisk statsborger, og hvem som kan bli det, er 
regulert i lov nr. 6 av 1990 om jemenittisk statsborgerskap (heretter referert til 
som statsborgerskapsloven).1 Denne loven har senere blitt endret i lov nr. 24 av 
2003 og i lov nr. 25 av 2010. I tillegg gir et presidentdekret fra 1994 ytterligere 

 
1 Landinfo refererer i denne responsen til UNHCRs uoffisielle engelske oversettelse. Originalteksten 
på arabisk er oppført i referanselista.  
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administrative bestemmelser om statsborgerskapsloven (Executive Regulation of 
the Yemeni nationality 1994). Dette ble oppdatert i forbindelse med lovendringen 
i 2003 (Republican Decree No. 260 2003). 

Responsen gjengir statsborgerskapsloven i grove trekk og trekker frem 
bestemmelsene som synes å være relevante for utlendingsforvaltningen. For en 
fullstendig oversikt og nøyaktig ordlyd på originalspråk og i oversettelser henviser 
vi til de relevante lovtekstene. Lenke til engelske oversettelser, der det er 
tilgjengelig, finnes i referanselista.2  

Hvem regnes som jemenittisk statsborger? 
Barn av jemenittiske menn får jemenittisk statsborgerskap (Statsborgerskapsloven 
1990, art. 3; U.S. Department of State 2021, s. 36). For informasjon om jemenittiske 
kvinners mulighet til å overføre statsborgerskap til sine barn, se Barn av jemenittisk 
mor og utenlandsk far (s. 3–5).  

Enhver foreldreløs person som er født på jemenittisk territorium, skal ifølge 
statsborgerskapsloven (1990, art. 3) regnes som jemenittisk statsborger. 

Hvordan kan man bli jemenittisk statsborger?   
Kriteriene for erverv av jemenittisk statsborgerskap er regulert i 
statsborgerskapslovens (1990) artikkel 4 og 5.  

Ifølge artikkel 4 (Statsborgerskapsloven 1990) kan en person som er født i Jemen 
til en ikke-jemenittisk far som selv var født i landet, i utgangspunktet erverve 
jemenittisk statsborgerskap. Det samme kan en person som har gjort en stor 
tjeneste for Jemen eller for «the Arab Nation». Personer som har jemenittiske 
røtter, kan ifølge samme artikkel erverve jemenittisk statsborgerskap dersom de 
har bodd i Jemen i fem år, kan bevise at bestefar på farssiden bodde i Jemen, og 
dersom de sier fra seg alle andre statsborgerskap. For mer informasjon, se også 
Somaliere med jemenittiske røtter (s. 7–8).    

Ifølge samme artikkel kan en person født i Jemen av to utenlandske foreldre 
erverve jemenittisk statsborgerskap, gitt at hun/han har bodd i landet frem til 
modenhetsalder og har kjennskap til arabisk. Videre presiserer loven at personen 
må være «[…] sound mind, free of impairments that render him a burden on 
society of good conduct and reputation, who has never been sentenced for a 
criminal offence or been the subject of a sentence restricting his freedom for an 

 
2 Landinfo har ikke klart å oppdrive en engelsk oversettelse av lov nr. 24 av 2003 og lov nr. 25 av 
2010. Originalversjonene på arabisk finnes i referanselista. 
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offence arising from violation of public order or public decency, unless he has 
been reinstated, and provided he applies for Yemeni Nationality within a year of 
attaining majority.» 

Hvis personen ikke faller inn under noen av kategoriene i artikkel 4, kan hun/han 
ifølge artikkel 5 (Statsborgerskapsloven 1990) i utgangspunktet erverve 
jemenittisk statsborgerskap dersom visse krav er oppfylt. Personen må være 
muslim, myndig, ha bodd sammenhengende i Jemen i ti år på lovlig vis og ha 
kjennskap til arabisk. Hvis personen har en spesiell ekspertise som landet trenger, 
kan hun/han bli unntatt språkkravet. Personen må også være «[…] of good 
conduct and reputation, never sentenced for a criminal offense or had his freedom 
restricted for an offense against public order or public decency, unless reinstated», 
samt «[…] in possession of a legitimate means of earning his living.»  

Hvordan bestemmelsene i artikkel 4 og 5 praktiseres av jemenittiske myndigheter, 
er imidlertid usikkert. Et eksempel som tyder på at loven ikke nødvendigvis 
praktiseres i tråd med dens bestemmelser, er rapporteringene om somaliske 
flyktningers vansker med å erverve jemenittisk statsborgerskap selv etter mer enn 
ti års opphold, slik de i utgangspunktet har rett på ifølge artikkel 5 (se Hva gjelder 
for somaliere? s. 6–9).  

Barn av jemenittisk mor og utenlandsk far 

Før 2010 
Statsborgerskapsloven (1990) gav opprinnelig ikke jemenittiske kvinner 
muligheten til å overføre statsborgerskapet til sine barn på generelt grunnlag. 
Mellom 2003 og 2010 ble det gjort flere endringer3 i statsborgerskapslovens 
bestemmelser som muliggjorde dette (Equal Rights Trust 2018, s. 80). 

Ifølge en Freedom House-rapport (Manea 2010) ga lov nr. 24 av 2003 
tilsynelatende jemenittiske kvinner muligheten til å overføre statsborgerskapet til 
sine barn i visse tilfeller. Dette gjaldt i tilfeller hvor den utenlandske ektefellen 
døde, skilte seg fra moren, ikke var mentalt tilregnelig eller forlot familien. Når 
barna ble 18 år, kunne de velge å ta morens jemenittiske statsborgerskap (Lov nr. 
24 av 2003; Manea 2010).  

Freedom House-rapporten legger også til at en lovendring i 2008 gav jemenittiske 
kvinner rett til å overføre statsborgerskapet til sine barn dersom barnefaren er 
ukjent eller statsløs (Manea 2010). Statsborgerskapsloven fra 1990 kan imidlertid 

 
3 Dette gjelder lov nr. 24 av 2003, lov nr. 17 av 2009 og lov nr. 25 av 2010 (Equal Rights Trust 
2018, s. 167). Freedom House rapporterer også at det i tillegg forekom en lovendring i mars 2008 
(Manea 2010).      
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indikere at jemenittiske kvinner hadde denne retten allerede før 2008 (se art. 3 b 
og c).    

Lovendringen i 2010 
Den siste endringen i statsborgerskapsloven ble gjort i lov nr. 25 av 2010. Denne 
lovendringen gav en jemenittisk kvinne gift med en utenlandsk mann, rett til å 
overføre statsborgerskapet til sine barn (Lov nr. 25 av 2010; World Bank 2014, s. 
18; Yemeni NGOs CEDAW Coalition & SAF 2020, s. 19). Noen kilder viser til at 
dette ble mulig allerede i 2009 (Amnesty International 2009, s. 2; IRB 2010), men 
Landinfo har ikke lykkes i å finne selve lovteksten som kan bekrefte dette.  

Lovendringen i 2010 gjelder i utgangspunktet bare for barn som ble født etter 
denne endringen ble gjort. Loven åpner likevel for at barn født før lovendringen, 
kan søke om statsborgerskap til Innenriksdepartementet (Equal Rights Trust, s. 
80; Lov nr. 25 av 2010; Yemeni NGOs CEDAW Coalition & SAF 2020, s. 19).         

Det må også legges til at lovendringen fra 2010 spesifiserer at en jemenittisk 
kvinne som ønsker å gifte seg med en utenlandsk mann, trenger en godkjenning 
fra Innenriksdepartementet for å kunne gjøre dette (Lov nr. 25 av 2010; Yemeni 
NGOs CEDAW Coalition & SAF 2020, s. 19). 

Praksis av lovendringen fra 2010 
Før lovendringen i 2010 krevde loven at kvinner som ønsket å overføre 
statsborgerskapet til sine barn, og som hadde rett til det, måtte søke om det 
(Republican Decree No. 260, 2003). Lovteksten fra 2010 spesifiserer ikke om 
dette fortsatt er nødvendig. En ansatt ved en internasjonal organisasjon i Jemen (e-
poster mars–april 2021) opplyser imidlertid å kjenne til et nylig tilfelle der en 
ikke-jemenittisk mann gift med en jemenittisk kvinne, formaliserte overføringen 
av jemenittisk statsborgerskap til deres felles barn gjennom en søknad. Barna var 
født etter lovendringen i 2010 og var altså mindreårige. Søkeren skal i dette 
tilfellet ha henvendt seg til Direktoratet for migrasjon, pass og nasjonalitet4 i 
Aden, som er underlagt det jemenittiske innenriksdepartementet. I dette tilfellet 
skal søknadsprosessen ha fremstått nokså ukomplisert forutsatt at søker kunne 
legge frem nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjonen som skal ha blitt krevd i 
denne saken, var bekreftelse på ekteskapsinngåelse fra Innenriksdepartementet, 
mors ID-kort og fars pass. Det må understrekes at kilden kun har uttalt seg om et 
enkelttilfelle ved dette spesifikke kontoret. Landinfo har ikke kjennskap til om 
praksisen er konsekvent eller annerledes ved andre kontorer andre steder i Jemen.  

Ifølge samme kilde (ansatt i internasjonal organisasjon i Jemen, e-poster mars–
april 2021) har lederen for Aden-kontoret til Direktoratet for migrasjon, pass og 
nasjonalitet indikert at det kanskje kan bli mulig for barn født før lovtillegget i 
2010, å søke om jemenittisk statsborgerskap i tråd med lovendringen fra 2010. 
Lederen for kontoret spesifiserte at muligheten for at det åpnes opp for dette, er 

 
4 På arabisk er navnet maslahat al-hijra w-al-jawazat w-al-jinsiyya. 
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avhengig av hvor mange barn det er snakk om. Ifølge vedkommende er 
jemenittiske myndigheter i gang med å kartlegge akkurat dette (ansatt i 
internasjonal organisasjon i Jemen, e-poster mars–april 2021).    

Når lovendringen fra 2010 ble satt i praksis, er uklart. En UNHCR-rapport 
(UNHCR 2013, s. 9) etterlyste i 2013 informasjon om i hvilken grad denne loven 
faktisk ble implementert, og hvordan den i så fall har blitt praktisert. Informasjon 
på det jemenittiske innenriksdepartementets nettside beskriver hvordan 
jemenittiske kvinner kan overføre statsborgerskapet til sine barn i tråd med 
reglene fra 2003 (Jemens innenriksdepartement, sist oppdatert 2017), men 
Landinfo kan ikke se at det finnes informasjon på samme side som samsvarer med 
lovendringen i 2010.         

Ifølge rapporter fra U.S. Department of State (2021, s. 36–37) og Freedom House 
(2020) må barnet i utgangspunktet være født i Jemen for at moren skal kunne 
overføre statsborgerskapet sitt til ham/henne. U.S. Department of State presiserer 
at mor kan overføre statsborgerskapet til barn som er født i utlandet og har 
utenlandsk far bare i sjeldne tilfeller hvis far er død eller har forlatt barnet (U.S. 
Department of State 2021, s. 36-37). Dette indikerer at praksis kan avvike fra den 
nye lovendringen fra 2010 på dette punktet, ettersom den i utgangspunktet gir 
jemenittiske kvinner rett til å overføre statsborgerskapet selv om barnet er født i 
utlandet (Lov nr. 25 av 2010; The Law Library of Congress 2020, s. 9; World 
Bank 2014, s. 18).  

Statsborgerskap gjennom ekteskap 
Jemenittiske kvinner og menn har ulike rettigheter når det gjelder å overføre 
statsborgerskap til utenlandsk ektefelle.   

En utenlandsk kvinne kan ifølge statsborgerskapsloven bli jemenittisk statsborger 
når hun har vært gift med sin jemenittiske mann i fire år (Statsborgerskapsloven 
1990, art. 11; Yemeni NGOs CEDAW Coalition & SAF 2020, s. 19).  

Derimot gir ikke statsborgerskapsloven (1990) jemenittiske kvinner rett til å 
overføre statsborgerskapet til utenlandsk ektefelle (UNDP 2018, s. 17; Yemeni 
NGOs CEDAW Coalition & SAF 2020, s. 19).  

Dobbelt statsborgerskap 
Immigration and Refugee Board of Canada rapporterte i 2010 (IRB 2010) at 
jemenitter har mulighet til å ha dobbelt statsborgerskap. Statsborgerskapsloven 
(1990) nevner ulike tilfeller der dette tillates og ikke tillates.  
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Jemenitter som emigrerer, beholder tilsynelatende sitt jemenittiske 
statsborgerskap selv om de har blitt statsborger i det nye landet. Det krever at 
personen hadde jemenittisk statsborgerskap da vedkommende dro, og at hun/han 
ikke har sagt det fra seg i etterkant (Statsborgerskapsloven 1990, art. 3).  

Ifølge Landinfos kilde i Jemen aksepteres vanligvis dobbelt statsborgerskap 
dersom personen i utgangspunktet er jemenittisk statsborger, og ønsker å erverve 
et annet statsborgerskap. Derimot kan det kreves at personer med jemenittiske 
røtter som søker om å bli jemenittisk statsborger, må si fra seg sitt opprinnelige 
statsborgerskap for å kunne gjøre dette (ansatt i internasjonal organisasjon i 
Jemen, e-poster mars–april 2021).  

Samme kilde oppgir å kjenne til ett tilfelle der en person som søkte om å bli 
jemenittisk statsborger på bakgrunn av sine jemenittiske røtter, fikk avslag fordi 
hun/han ikke ønsket å si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap. I dette tilfellet 
måtte vedkommende legge frem dokumentasjon fra ambassade eller 
utenriksdepartement på at hun/han ønsket å si fra seg sitt opprinnelige 
statsborgerskap (ansatt i internasjonal organisasjon i Jemen, e-poster mars–april 
2021). 

Hva gjelder for somaliere? 

Kort om somaliere i Jemen   
Det har historisk vært sterke handelsforbindelser og pågått migrasjon begge veier 
mellom Jemen og Somalia. Etter at den somaliske staten kollapset i 1991, flyktet 
mange somaliere, særlig fra Sør-Somalia, til Jemen (De Regt 2019; Jacobsen & 
Furst Nichols 2011, s. 12), der de siden har fått innvilget flyktningstatus prima 
facie.5 Selv om flere dro videre til blant annet Saudi-Arabia og golflandene, eller 
til Europa og Nord-Amerika, har mange også blitt igjen i landet (De Regt 2019).   

Tall fra UNHCR viser at antallet registrerte somaliske flyktninger og asylsøkere i 
Jemen i perioden 1992–2004 fluktuerte mellom omtrent 40 000 og 80 000.6 
Antallet økte deretter jevnt i perioden 2005–2015, og stabiliserte seg i 2015 med 
om lag 250 000 registrerte flyktninger og asylsøkere (UNHCR 2021a). Fra og 
med høsten 2020 har antallet registrerte flyktninger og asylsøkere i Jemen gått 
kraftig ned som følge av koronapandemien og konfliktsituasjonen (UNHCR 

 
5 UNHCR opplyste i et møte med Landinfo i 2012 at somaliere har fått flyktningstatus prima facie 
i Yemen siden 1991 (Landinfo 2012, s. 2). Det finnes derimot kilder som oppgir andre årstall, 
henholdsvis 1988 (Wilson-Smith 2019) og 1992 (Hughes 2003, s. 36).  
6 I tillegg til de registrerte flyktningene og asylsøkerne er det trolig også en relativt stor andel 
uregistrerte migranter og flyktninger. En rapport fra Swiss Forum for Migration and Population 
Studies i 2006 anslo eksempelvis at det var 70 000 uregistrerte somaliere i Jemen. Til 
sammenligning var det i 2006 i overkant av 90 000 registrerte somaliske flyktninger og asylsøkere 
i landet (Moret, Baglioni & Efionayi-Mäder 2006, s. 51). 
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2021c, s. 3). Det er per mai 2021 totalt 140 000 registrerte flyktninger og 
asylsøkere i landet (UNHCR 2021b), hvorav de fleste er somaliske. 

UNHCRs programplan for Jemen opplyser at Houthi-kontrollerte myndigheter i 
Sanaa siden 2016 ikke lenger anerkjenner somaliere som prima facie-flyktninger. 
Somaliere som befinner seg i områder nominelt kontrollert av den internasjonalt 
anerkjente Hadi-regjeringen, får derimot fortsatt denne statusen (UNHCR 2021c, 
s. 13).      

Somalieres muligheter for å erverve jemenittisk statsborgerskap 
Direktoratet for migrasjon, pass og nasjonalitet opplyste til Landinfo i 2012 at en 
somalisk mann som ønsker å bli jemenittisk statsborger på regulært vis, må ha 
bodd i Jemen i minst 15 år, hatt et spesielt nyttig arbeid og ha skikket seg vel i 
lokalsamfunnet (Landinfo 2012, s. 4). I tillegg må hun/han først ha skaffet seg 
somalisk pass. Kravet om 15 års botid avviker fra statsborgerskapslovens artikkel 
5, som oppgir 10 års botid. Samtidig påpekte den somaliske ambassaden i Jemen 
til Landinfo i 2012 at det i praksis er nærmest umulig for en somalisk mann å få 
jemenittisk statsborgerskap på lovlig vis, men at dette kan være mulig å oppnå på 
irregulært vis (Landinfo 2012, s. 5) (se også Det jemenittiske byråkratiet er 
korrupt, s. 9). En artikkel i Forced Migration Review fra 2010 rapportere at selv 
somaliere som har bodd mer enn 20 år i Jemen, i praksis ikke har lykkes i å 
erverve statsborgerskap (Morris 2010). Landinfo har ikke funnet oppdatert 
informasjon om hvordan jemenittiske myndigheter praktiserer bostedskravet for 
somaliske flyktninger som søker om statsborgerskap.  

En somalisk kvinne gift med en jemenittisk mann, kan bli jemenittisk statsborger 
etter fem års ekteskap, opplyste Direktoratet for migrasjon, pass og nasjonalitet til 
Landinfo i 2012 (s. 4). Om femårs-kravet fortsatt gjelder for somaliere, er 
usikkert. En utenlandsk kvinne har i utgangspunktet rett på statsborgerskap 
dersom hun har vært gift med en jemenitt i fire år, ifølge statsborgerskapsloven 
(1990, art. 11) .  

Somaliere med jemenittiske røtter  
Det er flere minoriteter i Somalia som enten sporer sin slekt til Jemen, eller som er 
etniske jemenitter (Landinfo 2007, s. 1; 2012, s. 5).7 Mange av disse flyktet fra 
Somalia til Jemen etter at den somaliske staten kollapset i 1991 (Jacobsen & Furst 
Nichols 2011, s. 12). 

 
7 I Sør-Somalia gjelder dette Benadir-befolkningen i kystbyene Mogadishu, Marka og Barawe. 
Noen av disse slo seg ned i Somalia allerede på 1000-tallet, mens andre fulgte etter i de påfølgende 
århundrene (Landinfo 2019). Handelsfolk fra Jemen ankom også Sør-Somalia så sent som på 
1900-tallet, og slo seg ned i både kyst- og innlandsbyer. Antropologen Virginia Luling (Luling 
2002, s. 111) anslo eksempelvis at om lag 10 % av befolkningen i Afgoye i Nedre Shabelle på 60-
tallet var arabiske, og at mange av dem kom fra Jemen og Hadhramaut. I tillegg er det historiske 
nære bånd mellom kystsamfunn i Nord-Somalia og Sør-Jemen (Dua, Warsame & Shire 2020, s. 5).  
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Direktoratet for migrasjon, pass og nasjonalitet opplyste til Landinfo i 2012 at det 
er mulig for somaliere, inkludert somaliske flyktninger, å få jemenittisk 
statsborgerskap hvis de kan bevise at de har jemenittiske røtter. Det presiseres 
videre at somaliere kan bli jemenittiske statsborgere dersom de for eksempel har 
en jemenittisk bestefar eller oldefar (Landinfo 2012, s. 5). Det er derfor uklart om 
kravet om en jemenittisk bestefar på farssiden, som presisert i 
statsborgerskapslovens artikkel 4, praktiseres strengt, eller om det er mulig å 
erverve statsborgerskap på grunnlag av andre eller mer perifere 
familieforbindelser.  

Videre viste jemenittiske myndigheter i 2012 til at personen må legge frem gamle 
familiedokumenter for en lokal komité på stedet der familien opprinnelig kommer 
fra. Komitéen undersøker papirene og utsteder attest på at de er ekte. Deretter kan 
vedkommende få utstedt ID-kort ved et registreringskontor og søke om pass 
(Landinfo 2012, s. 5).  

Landinfo har ikke lykkes i å finne oppdatert informasjon om hvordan jemenittiske 
myndigheter praktiserer erverv av statsborgerskap for somaliere med jemenittiske 
røtter.  

Muwaladin 
Muwalad (pl. muwaladin)8 er en nedsettende betegnelse som i Jemen kan brukes 
om personer med blandet etnisk opphav der én av foreldrene er jemenittisk og den 
andre er av utenlandsk opprinnelse, vanligvis fra et øst-afrikansk land (IRB 1995). 
Det kan også brukes om jemenitter født i et afrikansk land sør for Sahara 
(Verduijn & Al Majali 2020), og også spesielt om personer av jemenittisk-
somalisk opphav (Jacobsen & Furst Nichols 2011, s. 12).      

Ifølge en 2011-rapport fra Feinstein International Centre kan blant annet 
jemenittene som flyktet fra Somalia til Jemen etter 1991, bli betegnet som 
muwaladin. Rapporten hevder at noen av disse har hatt problemer med å ta tilbake 
sitt jemenittiske statsborgerskap etter at de kom til Jemen og er ansett som 
statsløse, mens andre har fått jemenittisk ID-kort og alle rettigheter knyttet til 
statsborgerskap i tillegg til å ha rettigheter knyttet til flyktningstatus (Jacobsen & 
Furst Nichols 2011, s. 12).  

En Al-Jazeera-artikkel fra 2014 hevder at jemenittiske statsborgere med 
forbindelse til Afrikas Horn ofte blir utsatt for diskriminering i statsapparatet, og 
at de kan ha problemer med å for eksempel få utstedt ID-dokumenter eller pass 
(Alwazir 2014). Amerikanske myndigheter oppgir i sin årlige 
menneskerettighetsrapport at muwaladin kan bli utsatt for sosial og institusjonell 
diskriminering (U.S. Department of State 2021, s. 39). 

 
8 Kan blant annet oversettes som: «Born and raised among Arabs (but not of pure Arab blood); 
half-breed, half caste, half-blood» (Wehr & Cowan 1994, s. 1286).  
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Ifølge Al-Jazeera-artikkelen kom det i 2014 et dekret som forbyr jemenittiske 
myndigheter å utstede ID-kort til muwaladin som er født utenfor Jemen, og 
spesielt de som er født på Afrikas Horn, dersom de ikke har bevis på at de er 
jemenittiske statsborgere. Personer født i golflandene, Europa og Asia er unntatt 
dette, gitt at foreldrene deres er født i Jemen (Alwazir 2014). Landinfo er ikke 
kjent med om, og eventuelt hvordan, dette dekretet praktiseres.  

Det jemenittiske byråkratiet er korrupt 
Landinformasjonen i denne responsen må sees i lys av hvordan det jemenittiske 
byråkratiet fungerer og har blitt påvirket av krigen som har pågått siden 2014.  

Jemen er et av verdens aller mest korrupte land. I 2021 havnet landet helt nede på 
176. plass av 180 land på Transparency International (2021) sin indeks over antatt 
korrupsjon i offentlig sektor. Familie- og klantilhørighet står sterkt i samfunnet, 
og personlige forbindelser brukes for å oppnå goder i det offentlige systemet. 
Offentlige tjenestemenn er også tilbøyelige til å omgå offisielle retningslinjer til 
fordel for noen man kjenner (Landinfo 2020, s. 25).  

På tjenestereisen i 2012 fortalte den somaliske ambassaden i Jemen at det på det 
tidspunktet var mulig for somaliere å få jemenittisk statsborgerskap på irregulært 
vis, for eksempel ved å bestikke offentlige tjenestemenn for å bli bekreftet som 
jemenittisk borger, eller ved å kjøpe seg falske papirer (Landinfo 2012, s. 5). 
Ifølge samme kilde var en annen mulighet å få en sheik til å bekrefte falsk 
tilknytning til en jemenittisk stamme mot betaling (Landinfo 2012, s. 5). På 
samme tjenestereise bekreftet Sveriges generalkonsulat i Jemen at det generelt sett 
var enkelt å skaffe seg falske dokumenter i Jemen på det tidspunktet (Landinfo 
2012, s. 5).  Med tanke på økende korrupsjon i offentlig sektor de siste årene, og 
den generelt forverrede situasjonen i Jemen, er det grunn til å tro at dette fortsatt 
kan være mulig i dag. 
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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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