
 

  

 

Respons 
7. oktober 2021 

Palestina: Søknad om 00-pass til barn 

– Hva er søknadsprosedyrer og dokumentasjonskrav for utstedelse av 00-pass til 

palestinske barn? 

Hva er 00-pass? 

Foruten pass som utstedes til palestinere som er folkeregistrert på Vestbredden og 

Gazastripen, og som dermed har palestinsk identitetsnummer, utsteder palestinske 

myndigheter også pass til palestinere uten palestinsk identitetsnummer. Disse 

passene refereres til som «00-pass», fordi rubrikken hvor identitetsnummeret 

normalt står oppført er erstattet med et nummer som innledes med to eller flere 

nuller. Passene er ellers like de ordinære passene i utforming. Fordi passene ikke 

anerkjennes av israelske myndigheter, som kontrollerer inn- og utreise til og fra 

de palestinske områdene, utstedes passene kun til palestinere som befinner seg 

utenfor de palestinske områdene (det palestinske innenriksdepartementet, møte 

oktober 2016). 

Passene er ment for palestinere som ikke har tilgang til reisedokument fra andre 

land. Fra 2009 og utbruddet av den arabiske våren begynte imidlertid palestinske 

flyktninger i arabiske land å søke om 00-pass fordi de hadde fått problemer med å 

få reisedokumenter utstedt i bostedslandet. Dette gjaldt særlig palestinere fra Irak, 

Libanon, Syria og Egypt (det palestinske innenriksdepartementet, møter i oktober 

2016 og oktober 2019).  

Søknadsprosedyrer  

Søknad om 00-pass kan fremmes ved alle palestinske ambassader og konsulater. 

Søknadsprosedyrer og krav til dokumentasjon skal være de samme som ved 

søknad om ordinære pass.  I stedet for palestinsk identitetskort, skal søkeren 

fremlegge de identitetsdokumentene vedkommende er i besittelse av (det 

palestinske innenriksdepartementet, møte 2019).  
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Krav til personlig oppmøte 

For å få utstedt et 00-pass, må søkeren møte opp personlig på ambassaden eller 

konsulatet og bli intervjuet. Når søknaden gjelder et barn, kan foreldre gjøre dette 

på vegne av barnet. Dette gjelder vanligvis far. I prinsippet skal barnet være med 

far til ambassaden, men i tilfeller der familien er kjent for ambassaden, er det ikke 

alltid nødvendig at barnet blir med (det palestinske representasjonskontoret i Oslo, 

telefonsamtale mars 2021).  

Dokumentasjonskrav 

Når foreldre søker om 00-pass på vegne av barn, må de fremlegge følgende 

dokumentasjon: 

• Foreldrenes reisedokumenter 

• Barnets reisedokumenter (om det har hatt det før)  

• Barnets og foreldrenes fødselsattester  

• Foreldrenes ekteskapsattest 

• Foreldrenes ID-kort/oppholdskort 

 

Dokumentene må være i originalversjon (møter med det palestinske innenriks-

departementet 2019; leder for avdeling for internasjonale relasjoner i den 

palestinske etterretningen, møte i april 2013). 

Om søkeren mangler noen av dokumentene, vil ambassaden spørre søkeren om 

vedkommendes slekts- og stedstilhørighet i Palestina for eventuelt å kunne hjelpe 

med å verifisere personens identitet. En søker som derimot kommer uten noen 

identitetsdokumenter, vil ikke kunne få utstedt pass (det palestinske innenriks-

departementet, møte 2016). Søkeren må kunne bevise sin identitet (det palestinske 

innenriksdepartementet, møte 2019). 

Dokumentene sjekkes av ambassaden og sikkerhetsmyndighetene 

Ambassaden det gjelder vil gå grundig gjennom dokumentene, scanne dem, og 

sende dem til hovedpasskontoret i Ramallah. Det finnes også en representant fra 

palestinske sikkerhetsmyndigheter til stede ved ambassadene som går gjennom 

søknadene (det palestinske innenriksdepartementet, møte 2019). 

Den allmenne palestinske etterretningstjenesten i Ramallah, vil deretter gå 

grundig gjennom alle dokumenter som er lagt frem for å verifisere at søkeren er 

en palestiner som fyller vilkårene for å få et 00-pass (det palestinske  innenriks-

departementet, møte 2019). Denne tjenesten sitter på et omfattende arkiv med 

personopplysninger over palestinske flyktninger som ikke er folkeregistrert av 

selvstyremyndighetene, og som befinner seg utenfor de palestinske områdene. 

Søknader om 00-pass sjekkes opp mot disse arkivene for å kontrollere at søkeren 

er palestiner. Der det ikke finnes arkiverte opplysninger, vil myndighetene foreta 

verifiseringer (Landinfo 2011, s. 13-14).     
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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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