
 

  

 

Respons 
10. februar 2022 

Tanzania: Statsborgerskap, pass, nasjonalt ID-kort, 
fødselsattest og notarieført vitneerklæring 
(affidavit) 

– Statsborgerskap kan erverves ved fødsel, gjennom avstamning og naturalisering 
– Tanzania tillater ikke dobbelt statsborgerskap for personer over 18 år 
– Søknad om pass 
– Nasjonalt ID-kort 
– Mange tanzanianere har ikke fødselsattest  
– Notarieført vitneerklæring (affidavit) 

Innledning 
Denne responsen belyser utvalgte spørsmål knyttet til statsborgerskap, pass, 
nasjonalt ID-kort og andre dokumenter i Tanzania. Responsen bygger både på 
informasjon fra åpent tilgjengelige kilder og muntlige kilder.1  

Landinfo har grunnet koronapandemien ikke kunnet gjennomføre en 
informasjonsinnhentingsreise til Tanzania. Vi har dermed ikke kunnet undersøke 
enkelte forhold, spesielt knyttet til praksis, som fremstår som uklare. 

Statsborgerskap 
Reglene for tanzaniansk statsborgerskap står i Tanzania Citizenship Act av 1995 
og Tanzania Citizenship Regulations av 1997. Loven slår fast at tanzaniansk 
statsborgerskap kan tilegnes enten ved fødsel, gjennom avstamning («descent») 
eller naturalisering.2 Denne responsen gir ingen uttømmende redegjørelse av 
regelverket, men viser til enkelte hovedmomenter. 

 
1 Flere av de muntlige kildene i Tanzania er anonymisert av hensyn til deres arbeidssituasjon. 
2 Loven av 1995 anerkjenner tanzanianske statsborgerskap ervervet under gammel lov (Nalule & 
Nambooze 2020, s. 11), men omgjør statsborgerskap gjennom registrering til statsborgerskap 
ervervet gjennom naturalisering (seksjon 4 i statsborgerskapsloven av 1995). 
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Erverv av statsborgerskap ved fødsel 
Seksjon 5 i statsborgerskapsloven slår fast at personer født i Tanzania fra og med 
26. april 1964 («Union Day»)3 erverver tanzaniansk statsborgerskap ved fødsel, 
hvis minst én av foreldrene var borger av Tanzania da barnet ble født (se også 
Nalule & Nambooze 2020, s. 12). 

Erverv av statsborgerskap gjennom avstamning 
Seksjon 6 i statsborgerskapsloven slår fast at personer født utenfor Tanzania fra 
og med 26. april 1964 erverver tanzaniansk statsborgerskap ved fødsel om minst 
én av foreldrene var borger av Tanzania «otherwise than by descent» da barnet ble 
født. Dette betyr altså at tanzaniansk statsborgerskap ikke overføres til 
annengenerasjonsfødte utenfor Tanzania (Nalule & Nambooze 2020, s. 12). 

Erverv av statsborgerskap gjennom naturalisering 
Tanzaniansk statsborgerskap kan også erverves gjennom naturalisering (seksjon 8 
i statsborgerskapsloven av 1995).4 Søkere faller her inn i ulike kategorier, som må 
oppfylle ulike vilkår.5 Myndighetene står fritt til å avslå uten grunn, og avslag kan 
ikke påklages (Nalule & Nambooze 2020, s. 16). 

Tanzania tillater ikke at personer over 18 år har dobbelt statsborgerskap 
Personer som har dobbelt statsborgerskap, mister sitt tanzanianske statsborgerskap 
når de fyller 18 år, med mindre de før dette gir avkall på andre statsborgerskap 
(seksjon 7 i statsborgerskapsloven av 1995; Tanzanias ambassade i Sverige, e-
poster av 2021). Personer som søker om tanzaniansk statsborgerskap gjennom 
naturalisering, må gi avkall på andre statsborgerskap (seksjon 9). 

Pass 
Tanzania begynte å utstede biometriske pass den 31. januar 2018 (Mwakyusa 
2020a). De gamle (maskinlesbare) passene var etter Landinfos forståelse gyldig 
inntil begynnelsen av 2020.6  

 
3 Tanzania er en union mellom det som tidligere var Tanganyika og Zanzibar. Disse slo seg 
sammen til én forent republikk den 26. april 1964, og tok senere samme år navnet Tanzania 
(«Tan» kommer fra Tanganyika og «zan» fra Zanzibar). Statsborgerskap for personer som er født 
før den 26. april 1964, omtales i statsborgerskapslovens seksjon 4. 
4 Personer som innvilges statsborgerskap etter slik søknad får utstedt et «Certificate of 
Naturalization». 
5 Detaljert informasjon om dette er tilgjengelig blant annet på nettsiden til Tanzanias ambassade i 
Nairobi (2022). 
6 Mwakyusa (2020b) og Tanzanias ambassade i New Delhi (2019) viser til at de gamle passene var 
gyldige inntil 31. januar 2020, mens Mirembe (2020) viser til at tanzanianske borgere i utlandet 
kunne reise hjem på de gamle passene inntil 1. mars 2020. 
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Tilgjengelige kilder er omforente om at utbredelsen av pass i Tanzania er lav. 
Landinfo har ikke funnet offisiell statistikk på antall ustedte pass, men 
journalisten Alvar Mwakyusa (2020a og b) viste i begynnelsen av januar 2020 til 
at cirka 200 000 av 900 000 passholdere hadde oppdatert passet sitt, og at det 
pågikk et «rush» for å oppdatere pass. Ifølge en annen journalist, Rose Mirembe 
(2020), hadde cirka 280 000 personer fått utstedt biometrisk pass per 1. februar 
2020. Tanzania har en befolkning på over 50 millioner (Hem & Benjaminsen 
2022), og 280 000 tilsvarer cirka en halv prosent av dette.  

Den lave utbredelsen av pass skyldes ifølge diplomatkilde A (e-post 2021) at det 
er forholdsvis dyrt å skaffe seg pass i Tanzania (se under), og at folk ikke har 
behov for pass med mindre de skal reise utenlands.7 

Søknad om pass i Tanzania 
Tanzanias Immigration Department (2022) opplyser at pass kan søkes om online 
via følgende lenke: https://eservices.immigration.go.tz/online/passport. Her må 
søker også laste opp et passfoto av seg selv. Det utfylte søknadsskjemaet må 
skrives ut og senere fremlegges fysisk.  

Søker må videre betale en avgift på 150 000 tanzanianske shilling (cirka 600 
norske kroner).8 Avgiften betales også online (lokal ressursperson i Dar-es-
Salaam, som gjengitt av diplomatkilde A i e-post av 2021). 

Søkeren må deretter møte personlig på et av regionalkontorene til Immigration 
Department eller dets hovedkontor i hovedstaden Dodoma eller på Zanzibar 
(Tanzanias Immigration Department 2022).9 Søker må møte personlig fordi 
vedkommende må registrere biometrisk personinformasjon i form av ansiktsfoto, 
fingeravtrykk og signatur (tanzaniansk jurist, som gjengitt av diplomatkilde A i e-
post av 2021).  

I tillegg til ovennevnte skjema, må søker ved oppmøte medbringe følgende 
underlagsdokumenter (Tanzanias Immigration Department 2022): 

- Fødselsattest eller notarieført vitneerklæring (affidavit) (se under), eventuelt 
«Certificate of Naturalization» 

- Søkers far eller mor sin fødselsattest eller affidavit, eventuelt « Certificate of 
Naturalization» 

- Nasjonalt ID-kort (se under) 
 

 
7 Tanzanianere trenger ikke pass for å legitimere seg innenlands. Her fungerer nasjonalt ID-kort 
(se under). 
8 Xe Currency Converter (10. februar 2022). 
9 Ifølge en representant for Tanzanias Immigration Department (som gjengitt av diplomatkilde A, 
e-post 2021) foreligger det planer om å opprette passkontor på distriktsnivå. 

https://eservices.immigration.go.tz/online/passport
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Søkere som er under 18 år, må ha med seg en forelder eller verge ved søknad. 
Forelder/verge må levere et skriftlig samtykke til at søker kan få pass (Tanzanias 
Immigration Department 2022). 

Innvilgede pass kan hentes på søknadsstedet (representant for Tanzanias 
Immigration Department, som gjengitt av diplomatkilde A i e-post av 2021). Det 
er uklart om søker må møte personlig ved henting av pass. Ifølge en lokal 
ressursperson i Dar-es-Salaam (som gjengitt av diplomatkilde A i e-post av 2021), 
er pass normalt klart for henting i løpet av «et par uker», men noen søkere må 
vente «månedsvis». 

Det er uklart i hvilken grad tanzanianske myndigheter verifiserer opplysninger 
som oppgis ved søknad om pass. Ifølge en tanzaniansk jurist (som gjengitt av 
diplomatkilde A, e-post av 2021) baserer myndighetene seg trolig i all hovedsak 
på underlagsdokumentene. På spørsmål om i hvilken grad søknader avslås, viste 
kilden til at dette hender noen ganger («sometimes»), fordi myndighetene tviler på 
at søkeren er tanzaniansk statsborger og/eller mistenker at vedkommende ikke har 
frasagt seg annet lands statsborgerskap. Sistnevnte gjelder ifølge kilden typisk 
personer som er født utenfor Tanzania. I slike tilfeller kan myndighetene kreve 
bevis («proof») for at søkeren har frasagt seg annet statsborgerskap.  

Ifølge en lokal ressursperson i Dar-es-Salaam (som gjengitt av diplomatkilde A, e-
post av 2021) får trolig «mange» tanzanianere utstedt pass på grunnlag av 
underlagsdokumenter med uriktig informasjon. Kilden viste her særlig til at det er 
mulig å «kjøpe» affidavit med hvilket innhold man selv måtte ønske (se under). 

Søknad om pass ved den tanzanianske ambassaden i Sverige 
Tanzanianske borgere i Norge kan søke om pass (og nødpass) ved Tanzanias 
ambassade i Sverige.10 Ifølge ambassadens hjemmesider (2021),11 må søkere, på 
samme måte som ved søknad om pass i Tanzania, starte søknadsprosessen via 
nettsiden https://eservices.immigration.go.tz/online/passport. Deretter må søker 
betale 90 USD (cirka 800 norske kroner)12 gjennom den statlige betalingssiden 
Government Electronic Payment Gateway (2018): https://epay.gepg.go.tz/.  

Søker må deretter skrivet ut skjemaet og bestille en time hos ambassaden per 
telefon (+4687322430) eller e-post (consular@tanemb.se).  

 
10 Den tanzanianske ambassaden i Sverige er lokalisert i Täby, like nord for Stockholm (Tanzanias 
ambassade i Sverige, 2021). 
11 Hjemmesiden er på swahili og Landinfo har brukt Google Translate til å oversette innholdet.  
12 Xe Currency Converter (10. februar 2022). 

https://eservices.immigration.go.tz/online/passport
https://epay.gepg.go.tz/
mailto:consular@tanemb.se
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Søker må møte fysisk på ambassaden for registrering av ovennevnte biometri,13 
og da medbringe følgende underlagsdokumenter: 

- Fødselsattest eller affidavit, eventuelt utskrift fra folkeregister om søker er 
født i utlandet 

- Fødselsattest eller affidavit til mor eller far14 
- Oppholdstillatelse fra bostedslandet15 
- Kopi av tidligere pass 

 
Det er ikke nødvendig å legge frem nasjonalt ID-kort ved søknad om pass ved 
ambassaden (Tanzanias ambassade i Sverige, e-poster av 2021).  

På spørsmål om ovennevnte krav om å legge frem tidligere pass betyr at det ikke 
er mulig å søke om førstegangspass utenfor Tanzania, svarte Tanzanias 
ambassade i Sverige (e-post av 2021) at de tar imot søknader om førstegangspass 
for barn født utenfor Tanzania, men at voksne må «skrive en forklaring» på 
hvorfor de ikke har pass. En lokal advokat i Dar-es-Salaam (som gjengitt av 
diplomatkilde A i e-post av 2021) var av den oppfatning at tanzanianske 
ambassader tar imot søknader om førstegangspass også fra voksne.16 

På samme måte som ved søknad om pass i Tanzania, må søkere under 18 år ha 
med seg en forelder eller verge, samt skriftlig samtykke fra denne. 

Søknaden sendes til Immigration Department i Tanzania for godkjenning og 
eventuell trykking, før passet sendes til ambassaden for utlevering til søker 
(tanzaniansk jurist, som gjengitt av diplomatkilde A i e-post av 2021). 

Normal behandlingstid er ifølge ambassaden to måneder (e-post av 2021). Det er 
ikke nødvendig med personlig oppmøte ved henting av pass, da ambassaden kan 
sende passet til søker. 

 
13 På ambassadens hjemmesider står det at søker også må levere et foto, men på e-post (2021) 
opplyser ambassaden at dette ikke nødvendig (siden de tar foto ved oppmøte). 
14 På nettsiden understreker Tanzanias ambassade i Sverige (2022) at fødselsattest eller affidavit 
for en av foreldrene må fremlegges selv om foreldrene er døde. I e-post av 2021 viser ambassaden 
til at søkere som er født i Norge må fremlegge en tanzaniansk fødselsattest eller affidavit for enten 
en forelder, bror/søster, onkel/tante eller besteforelder, som stadfester at vedkommende er borger 
av Tanzania og at vedkommende «kjenner» søker. 
15 Personer under 18 år kan her vise til utenlandsk pass, om de har (Tanzanias ambassade i 
Sverige, e-post av 2021). Som det fremgår tidligere i responsen, anerkjenner Tanzania ikke 
dobbelt statsborgerskap for personer over 18 år, men personer under 18 år kan ha det. 
16 Ifølge en lokal ressursperson (som gjengitt av diplomatkilde A i e-post av 2021), utsteder 
Tanzanias ambassade i Sverige nødpass uten bakgrunnssjekk. 
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På spørsmål om i hvilken grad søknader blir avslått av ambassaden eller 
Immigration Department, viser Tanzanias ambassade i Sverige (e-post av 2021) til 
at manglende underlagsdokumenter kan «forlenge prosessen». 

Nasjonalt ID-kort 
Nasjonalt ID-kort17 utstedes av National Identification Authority (NIDA) etter 
Registration and Identification of Persons Act av 198618 og tilhørende forskrift 
(Regulations) av 2014.19 NIDA ble etablert i 2008, og begynte å registrere 
personer (over 18 år) i 2013 (Boshe 2021). De første ID-kortene ble utstedt i 
2016, men måtte tilbakekalles grunnet dårlig kvalitet.20  

Registrerings- og utstedelsesprosess 
For å registrere seg, må søker først dra til et Local Government Authority-kontor 
(LGA) og skaffe et såkalt «introduction letter» (NIDA u.å.; diplomatkilde B, e-
poster 2021).21 Etter Landinfos forståelse må LGA-kontoret også stemple et 
«NIDA-søknadsskjema». Disse dokumentene må søker så ta med til et NIDA-
kontor. Ifølge Director Of Identification Management Alphonse Malibiche (2018) 
i NIDA, finnes det slike kontorer i alle distrikter.  

Søkeren må møte personlig på NIDA-kontoret for å registrere biometrisk 
informasjon i form av ansiktsfoto, fingeravtrykk og signatur.  

Søker må medbringe underlagsdokumenter som bevis på statsborgerskap, 
«eksistens» og alder (NIDA u.å.). Det er noe uklart hvilke dokumenter som 
faktisk er påkrevd her, men etter Landinfos forståelse må søker i hvert fall 
fremlegge egen fødselsattest eller affidavit, samt fødselsattest eller affidavit til sin 
mor eller far. NIDA (u.å.) viser også til andre underlagsdokumenter, herunder 

 
17 Kortet er av plast og viser ansiktsfoto, for- og etternavn, fødselsdato, kjønn, utløpsdato og 
signatur (se NIDA u.å. og The Citizen 2019). Skriften er på swahili og engelsk. Kortets tittel er 
henholdsvis «Kitambulisho cha taifa» og «Citizen Identity Card». Ifølge diplomatkilde B (e-poster 
2022) omtales kortet også som «NIDA-kort». 
18 Loven ble vedtatt i 1986, men trådte ikke i kraft før i 2011 (Boshe 2021). 
19 Denne responsen fokuserer på registrering av tanzanianske borgere, men NIDA registrerer også 
flyktninger og andre personer med oppholdstillatelse i Tanzania (Malibiche 2018). 
20 Etter Landinfos forståelse gjaldt dette to millioner kort som «manglet signatur» (The Guardian 
(Dar-es-Salaam) 2016). 
21 Et eksempel på et slikt brev er tilgjengelig her: 
http://procedures.tic.go.tz/media/Introduction%20letter%20LGA_1.jpg. 

http://procedures.tic.go.tz/media/Introduction%20letter%20LGA_1.jpg
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dåpsattest, avgangsbevis fra grunnskolen, førerkort og pass,22 men det er uklart i 
hvilken grad disse er påkrevd.23 

Registrerings- og utstedelsesprosessen er gratis (NIDA u.å.). Kortet utleveres etter 
Landinfos forståelse på søknadsstedet, og kan hentes av søker eller en annen med 
fullmakt fra søker.  

Ifølge NIDA (u.å.) tar det mellom cirka en uke til tre måneder å få kortet etter 
registrering. Diplomatkilde B (e-poster 2022) viser imidlertid til at NIDA har 
store problemer med å trykke kort. Ifølge kilden medfører dette også at det er 
vanskelig å få erstattet utslitte kort.24 

Alle som registrerer seg hos NIDA skal bli tildelt et unikt tjuesifret nasjonalt ID-
nummer (NIN) (Malibiche 2018). «Mange» som har registrert seg hos NIDA har 
imidlertid ifølge diplomatkilde B (e-poster 2022) enda ikke fått NIN. The Citizen 
(2019) viser til at NIDA har opprettet en nettside som gjør det mulig for personer 
å «få NIN uten fysisk oppmøte»: 
https://services.nida.go.tz/nidportal/get_nin.aspx. Etter Landinfos forståelse 
gjelder dette folk som allerede har registrert seg, men som enda ikke har fått ID-
kortet sitt. Denne forståelsen deles av diplomatkilde B (e-poster 2022). 

Er folk pålagt å ha nasjonalt ID-kort? 
Ifølge forskriftens paragraf 4 skal personer registrere seg innen nitti dager fra fylte 
18 år. Diplomatkilde B (e-poster 2022) opplyser imidlertid at tanzanianske 
myndigheter ikke reagerer mot personer som ikke registrerer seg, og at 
lovpålegget følgelig ikke følges opp i praksis.  

Det er uklart hvor stor del av befolkningen i Tanzania som ikke har registert seg, 
men ifølge diplomatkilde B (e-poster 2022) er det «veldig mange» som ikke har 
nasjonalt ID-kort. Kilden understreker samtidig at det kan være vanskelig å klare 
seg uten nasjonalt ID-kort i Tanzania, da kortet (eller NIN) er en forutsetning ikke 
bare for å få pass, men også SIM-kort, bankkonto, forsikring, studielån, offentlig 
ansettelse, kjøp av eiendom og lisens til å drive forretningsvirksomhet (se også 
Boshe 2021).  

 
22 Nettsiden til NIDA (u.å.) spesifiserer ikke dette nærmere, men viser til et bilde av et gammelt 
(maskinlesbart) tanzaniansk pass. Etter Landinfos vurdering må dette forstås på bakgrunn av at en 
del personer fikk utstedt pass før innføringen av det nasjonale ID-kortet, og at slike pass kan ha en 
verdi i en NIDA-registreringsprosess. 
23 Landinfo har kontaktet NIDA for en oppklaring, men ikke fått svar. 
24 Ifølge diplomatkilde B (e-poster 2022) er kvaliteten på kortene svært dårlig. Kilden underbygger 
dette ved å vise til at informasjon på kortet kan bli uleselig etter noe tids oppbevaring i lommebok. 

https://services.nida.go.tz/nidportal/get_nin.aspx
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Mange tanzanianere har ikke fødselsattest 
En stor andel av befolkningen i Tanzania, spesielt på landsbygda, har ikke 
fødselsattest (diplomatkilde B, e-poster av 2022).25 Ifølge en rapport av 2016 var 
på dette tidspunktet kun 16 prosent av tanzanianske barn under fem år 
fødselsregistrert, og bare halvparten av de registrerte barna hadde fødselsattest 
(GSMA 2016, s. 4).26  

For å få økt registreringen, utviklet RITA i 2011, med støtte fra UNICEF og 
telekommunikasjonsselskapet Tigo, en måte å gjøre registreringsprosessen 
rimeligere og mer tilgjengelig (se GSMA 2016 for detaljer). I områder hvor det 
nye registreringssystemet ble implementert, steg andelen registrerte barn 
betraktelig på kort tid (s. 10).27 Per i dag har systemet blitt implementert i 
følgende 20 regioner: Arusha, Manyara, Tanga, Kilimanjaro, Ruvuma, Morogoro, 
Pwani, Singida, Dodoma, Mara, Simiyu, Lindi, Mtwara, Geita, Shinyanga, 
Mbeya, Songwe, Mwanza, Iringa og Njombe (The Citizen 2021).28 Ifølge the 
Citizen (2021) har dette resultert i at rundt 60 prosent av barn under fem år på 
Fastlands-Tanzania nå har fødselsattest.29 

Notarieført vitneerklæring (affidavit) 
Som det fremgår over, kan personer fremlegge en notarieført vitneerklæring 
(affidavit) i stedet for en fødselsattest både ved søknad om nasjonalt ID-kort og 
pass. Dette må forstås på bakgrunn av at mange tanzanianere ikke har 
fødselsattest (se over).  

Affidavit er latin og betyr «han/hun har forpliktet seg» (Røsæg 2021). 
Dokumentet utstedes av en autorisert person, som bevitner at opplysningene som 
fremgår i dokumentet er avsagt under ed. Ifølge en lokalressursperson i Dar-es-
Salaam (som gjengitt av diplomatkilde A i e-post av 2021), utstedes slike 
dokumenter i Tanzania av advokater mot betaling (10 000 til 20 000 tanzanianske 
shilling).30 Kilden har inntrykk av at advokatene «skriver det kunden ønsker». 

 
25 Fødselsregistrering og utstedelse av fødselsattest foretas av Registration, Insolvency and 
Trusteeship Agency (RITA). Ifølge Births and Deaths Registration Act av 2002 skal fødsler i 
utgangspunktet registreres innen 90 dager fra fødsel. Det er imidlertid også mulig å etterregistrere 
fødsler. De ulike prosessene er nærmere beskrevet på nettsiden til RITA (2022). 
26 Over halvparten av fødsler i Tanzania fant på dette tidspunktet sted i hjemmet (GSMA 2016, s. 
5). 
27 The Citizen (2021) viser til at systemet først ble implementert i 2013. 
28 Tanzania er administrativt inndelt i 31 regioner (se kart fra UNHCR 2021). Regionen er videre 
inndelt i ulike distrikter. 
29 Andelen registrerte i Fastlands-Tanzania var ifølge kilden før dette 13 prosent. 
30 Cirka 40 til 80 norske kroner (Xe Currency Converter 2022). 



Respons Tanzania: Statsborgerskap, pass, nasjonalt ID-kort, fødselsattest og notarieført 
vitneerklæring (affidavit) 

LANDINFO – 10. FEBRUAR 2022 – 9 

Personen som har fått autorisasjon til å undertegne slike vitneerklæringer har etter 
Landinfos forståelse ikke noe ansvar for å undersøke sannhetsgehalten i innholdet.  

 

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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