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7. juli 2021 

Somalia: Hawala og pengeoverføringer fra 
diasporaen til Somalia 

– Hvem mottar pengeoverføringer fra diasporaen? 

– Hva er og hvorfor brukes hawala? 

– Hvordan fungerer hawala-systemet rent praktisk? 

– Har klan eller regional tilhørighet betydning for hvilket hawala-foretak somaliere 

bruker? 

Avgrensninger og kildetilfang 

Denne responsen gir en kortfattet redegjørelse av omfanget av pengeoverføringer 

fra den somaliske diasporaen til de somaliske områdene på Afrikas horn, og av 

hvem som mottar slike pengeoverføringer. I tillegg beskriver responsen hawala-

systemet, og hvordan pengeoverføringer gjennomføres rent praktisk.  

I tråd med Landinfos mandat om å innhente informasjon om forhold i andre land, 

beskriver responsen i hovedsak pengeoverføringen fra perspektivet til mottagerne. 

Det betyr at responsen ikke går inn på forhold knyttet til hawala-foretakenes 

virksomhet i Norge og i diasporaen for øvrig, eller de krav til identifikasjon av 

avsender og dokumentasjon om pengenes opprinnelse og formål som foretakene 

stiller.  

Som følge av koronapandemien og medfølgende reiserestriksjoner, har det ikke 

vært mulig for Landinfo å belyse ovennevnte forhold på en 

informasjonsinnhentingsreise til Somalia. Notatet bygger derfor i hovedsak på 

informasjon fra åpent tilgjengelige kilder. I tillegg har Landinfo snakket med 

muntlige kilder med praktisk kjennskap til pengeoverføringer gjennom hawala-

foretak, hvorav én ønsker å være anonym. 
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 Pengeoverføringer fra diasporaen 

I overkant av to millioner registrerte somaliske migranter og flyktninger bor 

utenfor Somalia (UN 2019),1 og er en del av den somaliske diasporaen. Båndene 

mellom somaliere i og utenfor Somalia er svært sterke. Det er en forventning om 

at familie og slektninger i diasporaen sender penger hjem, samtidig som at 

somaliere i diasporaen strekker seg svært langt for å få dette til (Hammond 2011; 

Landinfo 2020b; Lindley 2007). Det internasjonale pengefondet (IMF) estimerer 

at diasporaen hvert år overfører 1,3 milliarder amerikanske dollar til Somalia, som 

er like mye som den totale årlige internasjonale bistanden landet mottar (World 

Bank Group 2019, s. 119). 

En studie fra Somaliland og Puntland indikerer at om lag 40 prosent av 

husholdningene i disse to områdene2 mottar pengeoverføringer fra slektninger i 

utlandet (FSNAU 2013, s. 3). En annen studie, som også inkluderer Sør-Somalia, 

indikerer at litt over 10 prosent av somaliske husholdninger mottar 

pengeoverføringer fra utlandet (World Bank Group 2019, s. 122). Pengene brukes 

i hovedsak på mat, men også til utdanning og andre formål (Majid, Abdirahman & 

Hassan 2017, s. 24-26). Det er observert en økning i overføringer ved kriser i 

Somalia, da penger fra diasporaen utgjør en livslinje for mange somaliske 

husholdninger for eksempel i møte med matvareusikkerhet som følge av tørke 

(Landinfo 2020c; Majid, Abdirahman & Hassan 2017; Maxwell, Majid, Adan, 

Abdirahman & Kim 2015). 

Hvem mottar pengeoverføringer i Somalia? 

Pengeoverføringer finner i all hovedsak sted mellom slektninger, og går dermed 

først og fremst til familier med transnasjonale nettverk (Majid, Abdirahman & 

Hassan 2017, s. 16-18). Pengene sendes enten i form av faste overføringer (typisk 

månedlige), men også som enkeltutbetalinger ved særskilte behov eller i 

forbindelse med høytider som ‘id-feiringene (Majid, Abdirahman & Hassan 2017, 

s. 21-23).   

Mottagere av pengeoverføringer er som regel i nær familie med avsenderen. De to 

største undersøkelsene som er foretatt blant mottagere av pengeoverføringer i 

Somalia fant at om lag tre av fire mottagere oppga at avsenderen var i nær familie, 

det vil si ektefelle, søsken eller forelder/barn. I en av studiene, utført av FNs Food 

Security and Nutrition Analysis Unit (FSNAU), oppga de resterende mottagerne å 

 
1 Til sammenligning ble den somaliske befolkningen i Somalia i 2014 anslått å telle i overkant av 

12 millioner (UNFPA & FRS 2014). FNs estimat av den somaliske diasporaens størrelse er 

grovkornet, og inkluderer ikke uregistrerte migranter og flyktninger. FNs estimat inkluderer heller 

ikke migranter og flyktninger fra de etnisk somaliske befolkningene i nabolandene. I denne 

sammenheng er det på sin plass å bemerke at etniske somaliere er hjemmehørende ikke bare i 

Somalia, men også i nabolandene Etiopia, Djibouti og Kenya, og at det kan være vanskelig å 

differensiere mellom etniske somaliere fra disse landene (Landinfo 2017).  

2 Somaliland og Puntland er formelt delstater i Somalia. Somaliland erklærte seg imidlertid som en 

uavhengig republikk i 1991, og fungerer i dag som en de facto stat. Puntland, på sin side, erklærte 

seg som en autonom delstat i 1998, men har aldri hatt ambisjoner om full løsrivelse fra Somalia. 
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være i avsenderens utvidede familie (FSNAU 2013, s. 17; Lindley 2006, s. 9-10).3 

I en mindre studie foretatt blant avsendere i Storbritannia fremgår det også at noen 

overføringer går til venner (Hassan & Chalmers 2008, s. 18). Blant de som mottar 

pengeoverføringer fra utlandet, sender tre fjerdedeler penger videre til andre 

slektninger i Somalia (FSNAU 2013, s. 20). 

Det er flere husholdninger i urbane områder enn i rurale områder som mottar 

pengeoverføringer. Blant husholdningene som mottar pengeoverføringer er det et 

flertall av store husholdninger,4 ettersom det er vanlig for relativt ressurssterke 

familier å gi husly til barn av rurale eller mindre velhavende slektninger (Majid, 

Abdirahman & Hassan 2017, s. 24). Kvinner er noe oftere mottagere av 

pengeoverføringer enn menn (Lindley 2006, s. 10; Majid, Abdirahman & Hassan 

2017, s. 18). Dette kan skyldes at flere ektemenn bor i utlandet og dermed sender 

penger hjem, men også at kvinner er foretrukne mottagere blant 

familiemedlemmer i utlandet fordi de anses å bruke pengene mer fornuftig.  

Qaraan er pengeinnsamlinger på klannivå, hvor pengene samles inn blant flere 

klanmedlemmer både i og utenfor diasporaen. Pengene fra slike innsamlinger kan 

gå til å hjelpe individer eller grupper ved behov, eksempelvis for å betale 

blodpenger (diya) eller i forbindelse med matvaremangel. De kan også gå til 

klanen som sådan, eksempelvis for å kjøpe politisk innflytelse eller til sosiale 

prosjekter i en landsby. I noen klaner er slike innsamlinger regelmessige og 

brukes til å bygge en økonomisk buffer, mens i andre klaner samles pengene inn 

ad hoc (Lindley 2007, s. 9; Majid, Abdirahman & Hassan 2017, s. 18).  

Pengeoverføringer fra klanmedlemmer i diasporaen kan ha stor betydning i 

krisetider. For eksempel fant en studie av betydningen av internasjonale 

klannettverk under hungersnøden i 2011/12, at personer tilhørende Murusade- og 

Duduble-klanene (begge Hawiye-klaner) klarte seg relativt bedre enn personer 

tilknyttet Jiddu-klanen (Rahanweyn) på grunn av pengeoverføringer på klansnivå 

i diasporaen (Maxwell et al. 2015, s. 11-12). Dette kan ha sin sammenheng med at 

Hawiye-klanene, i tillegg til klaner fra de andre tradisjonelt nomadiske 

klanfamiliene Darod, Issak og Dir,5 har flere klanmedlemmer i diasporaen enn 

den historisk mer marginaliserte og mindre mobile klanene tilhørende 

klanfamilien Rahanweyn (og Digil), som på sin side utgjør flertallet i de såkalte 

bosetningene i og utenfor Mogadishu (Landinfo 2016, s. 2-4). 

 
3 Lindley (2009) spesifiserer ikke hvem som tilhører kategorien «andre». 

4 «Store husholdninger» er her definert som husholdninger med flere enn åtte personer (Majid, 

Abdirahman & Hassan 2017, s. 24). 

5 Hawiye, Darod, Issak og Dir regnes som nomadiske klanfamilier, og omtaler gjerne seg selv som 

Somalias «noble klaner». Klanfamilien Rahanweyn (og Digil) regnes som jordbruksklaner, og er i 

hovedsak bosatt mellom elvene Juba og Shabelle. For mer om de somaliske klanfamiliene, se for 

eksempel Landinfos temanotat «Klan og identitet» (2015). 
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Hawala-systemet 
Hawala (på somali hawilaad) er en måte å overføre verdier på, som historisk har 

blitt brukt i handelssystemer i Midtøsten og rundt Det indiske hav. Hawala baserer 

seg på et nettverk av hawaladarer, som er personer som utfører verdioverføringer 

mellom geografisk atskilte avsendere og mottagere. For at systemet skal fungere 

er det avhengig av et tillitsforhold mellom hawaladarene, da verdiene ikke fysisk 

flyttes eller overføres fra avsender til mottager umiddelbart, men i stedet gjøres 

om til gjeld som innfris mellom hawaladarene på et senere tidspunkt. At 

utbetalingen skjer uten å måtte vente på at selve verdiene flyttes, gjør hawala til 

en svært rask måte å overføre penger på, også til områder uten banktjenester 

(Milstein 2015, s. 3-8).  

I sin enkleste form består systemet av én avsender og én hawaladar på sted A, og 

én mottager og én hawaladar på sted B. Prosessen kan forklares slik: 

1. Avsender ønsker å sende 100 dollar til mottager på sted B (for eksempel i 

Somalia). Avsender tar kontakt med hawaladar A i diasporaen, gir ham 

pengene og betaler en kommisjon. Hawaladaren gir avsender et 

referansenummer, som avsender formidler til mottager. 

2. Hawaladaren i diasporaen tar kontakt med hawaladaren i Somalia, oppgir 

referansenummer og at mottager vil hente 100 dollar. Ingen penger overføres 

mellom hawaladarene, da de vil gjøre opp på et senere tidspunkt. 

3. Mottager tar kontakt med hawaladaren i Somalia, oppgir referansenummeret 

og får utbetalt 100 dollar (Adeso & SDC 2012, s. 3).  

Hawala og pengeoverføringer til Somalia 

Somaliske diasporaer etablerte seg i Gulf-landene som arbeidsmigranter fra 1970-

tallet og som asylsøkere og flyktninger i Vesten etter statssammenbruddet på 

starten av 1990-tallet. I fraværet av fungerende banktjenester ble hawala den 

vanligste, og i mange tilfeller eneste, muligheten for diasporaen å sende penger 

hjem. Flere hawala-foretak vokste frem, og etablerte et stort antall filialer og 

hawaladarer i Somalia og i utenlandske byer med somaliske diasporaer. 

Foretakene var samtidig pådrivere for utbyggingen av 

telekommunikasjonstjenester i Somalia, noe som utvidet deres kundekrets og 

gjorde det mulig å sende penger til slektninger selv i avsidesliggende områder 

(Iazzolino 2015, s. 14-15, 19-21).  

I takt med at hawala-foretak som Dahabshiil, Amal og Taaj (Hormuud) har blitt 

større og mer profesjonaliserte, fremstår de i dag mer som typiske 

pengeoverføringsselskaper enn de uformelle hawala-virksomhetene de vokste ut 

av (FATF 2013, s. 19; Lindley 2009, s. 534). Flere av de større foretakene tilbyr 

opprettelse av bankkontoer og sømløs tilknytning til ulike mobile 

betalingstjenester, hvor brukere både kan motta internasjonale overføringer og 

betale for varer og tjenester i Somalia (Altai Consulting 2017, s. 6-8). Foretakene 

opererer imidlertid helt eller delvis utenfor de ordinære internasjonale 
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banksystemene,6 og baserer seg fremdeles på periodevise oppgjør mellom 

hawaladarer i stedet for at hver enkelt transaksjon overføres (FATF 2013, s. 16). 

Dette gjøres eksempelvis gjennom samlede overføringer/leveranser av penger 

innbetalt ved filialer i et annet land til en internasjonal «pengesentral», for 

eksempel i Dubai. Fra pengesentralen fraktes pengene videre og distribueres til 

hawala-filialer i Somalia. Oppgjør mellom hawaladarer forekommer også 

gjennom mer avanserte modeller, deriblant triangulære gjeldsoppgjør og 

import/eksport av varer (Bahadur 2020, s. 8-9; FATF 2013, s. 23-24; GITOC 

2021, s. 13-15).  

Ifølge Verdensbanken (2019, s. 41) har kun 10 % av somaliske husholdninger en 

bankkonto. Manglende tillit til og fraværet av konkurransedyktige tjenester i den 

formelle banksektoren, gjør at de fleste foretrekker å overføre penger gjennom 

hawala-foretakene. I områder utenfor de største byene er dette det eneste 

realistiske alternativet, samtidig som at tjenestene de tilbyr generelt er raskere, 

billigere og mer brukervennlige (FATF 2013, s. 17-19).  

Hvordan fungerer en pengeoverføring gjennom et hawala-foretak rent 
praktisk? 

Det er både mulig å overføre penger til Somalia på den tradisjonelle måten 

gjennom hawala-filialer og gjennom digitale plattformer. De digitale plattformene 

gjør det mulig å overføre penger til bankkontoer i Somalia, tilknyttet hawala-

foretak som tilbyr slike kontoer, eller direkte til mottagerens mobile 

betalingstjeneste.  

Tradisjonelle hawala-overføringer  

De største hawala-foretakene har filialer i de fleste områdene av Somalia og flere i 

de større byene. Dahabshiil har for eksempel over 300 filialer i Somalia, også i 

mindre byer og landsbyer i Somaliland og Puntland (FSNAU 2013, s. 5).7 I mange 

tilfeller har mottagerne et etablert forhold til én lokal filial, hvor de regelmessig 

henter pengeoverføringer (Majid, Abdirahman & Hassan 2017, s. 40).  

 

En tradisjonell hawala-overføring er svært lik eksempelet gjengitt ovenfor. 

Avsender tar kontakt med en hawaladar tilknyttet et hawala-foretak i diasporaen, 

og oppgir navn, telefonnummer på mottager og eventuelt ved hvilken filial i 

Somalia mottageren ønsker å hente pengene. Transaksjonen genererer et 

 
6 Hawala-systemets uformelle karakter og mangelfulle dokumentasjon av enkelttransaksjoner gjør 

systemet sårbart for hvitvasking og terrorfinansiering. Det tidligere dominerende hawala-foretaket 

i Somalia, al-Barakat, måtte for eksempel stenge ned sin virksomhet i kjølvannet av terrorangrepet 

11. september 2001, da de ble anklaget av amerikanske myndigheter for terrorfinansiering. De 

senere årene har flere europeiske land gjort forsøk på å regulere virksomhetene, blant annet 

gjennom å tilby driftskonsesjoner med visse begrensninger, for eksempel på størrelsen av verdiene 

et foretak kan overføre i løpet av et år (Azulay 2012). 

7 Se kart over Dahabshiil-filialer i Somaliland og Puntland fra 2013 i FSNAU (2013, s. 5). Av 

kartet fremgår det at Dahabshiil er til stede i flere mindre byer og landsbyer i disse områdene. 

Landinfo er ikke kjent med hvorvidt Dahabshiil har samme tilstedeværelse i mindre byer og 

landsbyer i Sør-Somalia. 
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referansenummer, som avsender gir til mottager. Hawaladaren i utlandet 

registrerer overføringen i et datasystem og/eller tar kontakt med hawaladaren i 

Somalia. Mottager blir kontaktet av hawaladaren ved den lokale filialen i 

Somalia8, møter opp, identifiserer seg, oppgir referansenummeret og mottar 

pengene (Kilde A, samtale mai 2021).  

En hawala-virksomhets renommé er naturligvis avhengig av å kunne garantere at 

pengene overføres til rett person. Hawaladaren i Somalia må derfor kunne 

identifisere mottageren. Et flertall av den somaliske befolkningen har imidlertid 

ikke eller bare mangelfulle ID-dokumenter. I de fleste sammenhenger er det i 

Somalia vanlig å identifisere seg gjennom ens klanrekke og/eller referanser, ofte 

en klanleder eller annen respektert person i lokalmiljøet (Landinfo 2020a, s. 11-

13).  

Kildene som Landinfo har konsulert, har uttalt seg forskjellig om i hvilken grad en 

hawala-filial krever at mottager skal fremvise ID-dokumenter ved henting av 

tilsendte penger. Ifølge Dahabshiil Norge (samtale juni 2021) kreves det at 

mottager identifiserer seg med ID-dokumenter, da ingen får hevet penger fra deres 

filialer uten å fremvise gyldig legitimasjon. Ifølge en annen kilde (Kilde A, 

samtale mai 2021), som er bosatt i Norge og selv har overført penger til Somalia, 

er det ikke vanlig at en hawaladar avkrever ID-papirer eller referansenummer for 

transaksjonen dersom vedkommende allerede har kjennskap til eller har et etablert 

kundeforhold til mottageren.  

Sistnevnte kilde oppga også at de vil kunne være mulig for en nær slektning i 

enkelte tilfeller å hente pengene på vegne av et annet familiemedlem, uten formell 

fullmakt, så fremt hawaladaren stoler på personen og på at vedkommende ikke vil 

misbruke pengeutbetalingen (Kilde A, samtale mai 2021). Ifølge Dahabshiil 

Norge (samtale juni 2021) er det ikke mulig å gjøre dette uten avtale med filialen 

og en formell fullmakt. Videre kreves det at både mottager og fullmakthaver 

fremlegger ID-dokumenter og informasjon om sin relasjon.   

På bakgrunn av Landinfos arbeid med spørsmål knyttet til identifikasjon i Somalia 

over flere år, er det vår vurdering at muntlig identifisering9 gjennom klan og 

referanser er den vanligste måten å identifisere seg på, og at det er uvanlig å 

avkreve ID-papirer fra en person man allerede kjenner identiteten til. 

Overføring via en digital plattform – mobile betalingstjenester 

De senere årene har pengeoverføringer gjennom nettbaserte hawala-plattformer til 

mottagerens konto eller mobile lommebok blitt mer utbredt. Populariteten av 

sistnevnte metode har økt i takt med at mobile betalingstjenester, siden 

 
8 Ifølge Dahabshiil Norge (epost-korrespondanse juni 2021) får mottager en SMS om å møte opp 

ved nærmeste Dahabshiil-filial. Etter at pengene er utlevert, får avsender en bekreftelse per SMS. 

9 Landinfo påpeker at muntlig identifisering også forekommer i Norge, for eks. for å få tilgang til 

visse tjenester og opplysninger fra banken over telefon, så fremt man kan sannsynliggjøre sin 

identitet gjennom unike personopplysninger som fødselsnummer.  
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lanseringen av Zaad i 2009,10 har blitt en vanlig metode for betaling av varer og 

tjenester blant brede lag av den somaliske befolkningen (Altai Consulting 2017, s. 

11-15, 31; Hassan & Liberatore 2015, s. 41-42; Iazzolino 2015; Khan & Casswell 

2019). 

Verdensbanken anslår at om lag tre av fire somaliske husholdninger, flere i urbane 

enn i rurale områder, har tilgang til en mobil betalingstjeneste på en mobiltelefon 

eller en smarttelefon. De mobile betalingstjenestene gjør det mulig å oppbevare 

penger i en digital lommebok, og å elektronisk overføre eller betale til andre 

brukere av den samme tjenesten (Altai Consulting 2017, s. 11-15; Verdensbanken 

2019, s. 41).  

Internt i Somalia brukes mobile betalingstjenester oftere for overføring av penger 

enn hawala-filialer. De mobile betalingstjenestene er tilknyttet ulike 

mobilnettverkstilbydere, og det er ikke uvanlig å ha flere SIM-kort med ulike 

betalingstjenester. (Altai Consulting 2017, s. 8, 15, 31). Nettbaserte plattformer 

som TalkRemit (tilbyr overføring til den mobile betalingstjenesten eDahab), 

WorldRemit (Zaad) og Transfer Galaxy (EVC Plus, Golis og SoPay) tilbyr 

internasjonale pengeoverføringer til digitale lommebøker i Somalia (TalkRemit 

u.å.; Transfer Galaxy u.å.; WorldRemit u.å.). 

I utgangspunktet er det krav om å fremlegge identifikasjonspapirer for å opprette 

en bruker i en av de mobile betalingstjenestene i Somalia, men det er også mulig å 

fremlegge en bekreftelse fra en klaneldre eller annen respektert person (Altai 

Consulting 2017, s. 38; Khan & Casswell 2019, s. 11-12). Ifølge en undersøkelse 

bestilt av Verdensbanken oppga imidlertid flertallet av brukerne at de verken 

fremla ID-papirer eller en bekreftelse i forbindelse da de opprettet en bruker. En 

mindre andel oppga at dokumenter ikke ble etterspurt i Somaliland (69% av de 

spurte), enn i Puntland (94%) og Sentral- og Sør-Somalia (83%) (Altai Consulting 

2017, s. 38).  

Har bosted og klan betydning i valget av hvilket hawala-foretak man 
velger å overføre penger med?  

Tradisjonelt har hawala-foretakene hatt klanrelaterte og regionale forankringer. 

Blant de største foretakene har Dahabshiil vært assosiert med Somaliland, Amal 

med Puntland og Hormuud (Taaj) med Sør- og Sentral-Somalia (Majid, 

Abdirahman & Hassan 2017, s. 38). Selv om dette fortsatt er tilfellet på eiersiden, 

tilbyr de største foretakene i dag sine tjenester ved filialer i de fleste områder av 

landet, og har kundegrupper på tvers av klantilhørighet. Eksempelvis fremgår det 

av Dahabshiils nettsider at de også har filialer i Mogadishu og i større byer i 

 
1010 Zaad driftes av mobilnettoperatøren Telesom og ble i 2009 lansert i Somaliland som den første 

mobilbetalingstjenesten i Somalia. EVC plus (Telesom) fulgte etter i 2011, og er den mest 

populære tjenesten i Sør-Somalia. E-Dahab (Somtel) ble introdusert i 2014, og drives av 

Dahabshiil (Mohamed 2013; Studio D Radiodurans 2015).  
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Puntland og de sør- og sentral-somaliske regionene Gedo, Bay, Hiran, Galgadud, 

Mudug og Nedre Juba (Dahabshiil u.å.). 

I forbindelse med at hawala-foretakene har etablert filialer og tjenester i andre 

områder enn sine tradisjonelle kjerneområder, har de måttet ta hensyn til lokale 

klan- og maktforhold. Ifølge forskeren Anna Lindley (2009, s. 525-526) 

innebærer dette også at foretakenes lokale filialer driftes av personer med en lokal 

klantilknytning. Hun viser til at Dahabshiils regionale kontor i Mogadishu drives 

av en forretningsmann fra Hawiye-klanen, som igjen overser et nettverk bestående 

av hawaladarer tilhørende ulike lokale klaner. Landinfo mener at det er grunn til å 

anta at denne dynamikken også gjør seg gjeldende i andre hawala-foretak og i 

andre områder av Somalia. 

Mohamed Gaas, som har skrevet en doktoravhandling om styrings- og 

maktforhold i Sør-Somalia, bekrefter bildet av at hawala-foretakenes filialer har 

lokale tilknytninger. På spørsmål fra Landinfo, oppga han at valget av hvilket 

foretak man bruker i hovedsak beror på forhold som pris, effektivitet og 

mottagerens preferanser. Mottager kan for eksempel ønske å hente pengene ved 

en bestemt filial som vedkommende har et personlig eller profesjonelt 

kundeforhold til (Mohamed Gaas, epost-korrespondanse mai/juni 2021).  

 

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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