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Colombia/Venezuela: Oppholdstillatelser for 
venezuelanske borgere i Colombia 

– Hvilke typer tillatelser har vært gitt til venezuelanske migranter og flyktninger i

Colombia?

– Hvilken type tillatelse får venezuelanere i Colombia i dag?

– Danner tillatelsen grunnlag for varig opphold og for statsborgerskap?

Venezuelanske migranter og flyktninger i Colombia 

Per februar 2022 var det registrert 1,8 millioner flyktninger og migranter som har 

krysset grensen fra Venezuela til Colombia (R4V 2022). Det er imidlertid i 

overkant av to millioner venezuelanske flyktninger og migranter som er i gang 

med å registrere seg for få opphold i Colombia (UNHCR 2022). Dette viser at det 

reelle antallet venezuelanske flyktninger og migranter i Colombia er enda høyere 

enn det offisielle tallet på dem som er registrert. Totalt har det reist ut litt over 

seks millioner personer fra Venezuela (R4V 2022). Kildene oppgir ikke i hvilken 

periode venezuelanerne har reist ut, men Landinfo er kjent med at hovedstrømmen 

av venezuelanerne forlot Venezuela fra 2014/2015 og utover.  

PEP-tillatelsen og dens begrensinger 

Venezuelanske flyktninger og migranter i Colombia fikk tidligere en egen type 

tillatelse, bare for venezuelanere, kalt PEP (Permiso Especial de Permanencia). 

Denne ordningen ble iverksatt 25. juli 2017. PEP-tillatelsen ble gitt for en periode 

på to år, med mulighet til fornyelse. Tillatelsen ble kun gitt på gitte tidspunkt; jo 

lengre tid som gikk mellom hver gang PEP-tillatelser ble gitt, jo flere 

venezuelanere oppholdt seg i Colombia i lengre perioder uten registrering.  

PEP-tillatelsen ga verken grunnlag for permanent opphold (såkalt Visa 

Residente/R-visa) eller statsborgerskap (Flyktninghjelpen, møte i Bogotá mai 

2019; internasjonal organisasjon, e-post august 2019). 
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PEP-tillatelsen gis ikke lenger til venezuelanske borgere. Ordningen er erstattet av 

en tillatelse som gir midlertidig beskyttelse, TSPV (Estatuto Temporal de 

Protección para Migrantes Venezolanos).1 

TSPV-tillatelsen – en midlertidig beskyttelsesstatus 

Som PEP-tillatelsen, gis TSPV-tillatelsen også kun til venezuelanske borgere som 

kommer til Colombia. Den gis ikke til borgere av andre land.  

Hensikten med ordningen er å gi beskyttelse til venezuelanere som forlater 

Venezuela pga. krisen i landet. Ordningen ble satt i verk i februar 2020. De som 

kan få TSPV-tillatelse er:  

• Venezuelanere som er i Colombia på legalt vis, og som allerede har en 

tillatelse (PEP eller annen tillatelse). 

• Udokumenterte venezuelanske migranter som kan vise til at de hadde 

kommet til landet før 31. januar 2021 (opprinnelig frist).  

• Ordningen er siden utvidet til også å gjelde venezuelanere som ankommer 

før 31. januar 2023 (Colombias ambassade i Oslo, e-post februar 2022). 

 

Ordningen inkluderer også de som har søkt asyl og er i en søknadsprosess. 

Tillatelsen gis for en periode på ti år. Tillatelsen kan forlenges, eller avsluttes 

tidligere.  

Tillatelsen er gratis, og gir gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i Colombia. 

Tillatelsen gir rett til utdannelse, helsetjenester og adgang til arbeidsmarkedet. 

Med en TSPV-tillatelse kan migrantene reise ut og inn av Colombia så lenge 

oppholdet utenfor Colombia ikke overstiger 180 dager (Caritas, e-post februar 

2022; internasjonal organisasjon, e-post februar 2022; UNHCR 2022). 

Hva skjer forut for at venezuelanerne får TSPV-tillatelsen? 

Venezuelanske borgere må registrere seg med biometriske data før de får 

tillatelsen om midlertidig beskyttelse. Migracíon Colombia (Colombias 

migrasjonsvesen) er ansvarlig for registreringen. UNHCR og deres lokale 

samarbeidspartnere står for den praktiske delen med å registrere ved 15 ulike 

mobile enheter rundt omkring i landet. Etter at venezuelanerne har blitt registrert 

med biometriske data, får de utstedt et plastkort som viser TSPV-tillatelsen 

(UNHCR 2022).   

 
1 TSPV-tillatelsen omtales også som PPT (Permiso por Protección Temporal al Migrante 

Venezolano). 
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Gir en TSPV-tillatelse rett til varig opphold og til colombiansk 

statsborgerskap? 

Ifølge en internasjonal organisasjon i Bogotá (e-post, februar 2022) er Colombia i 

ferd med å endre reglene om permanent oppholdstillatelse. Per i dag er det derfor 

ikke mulig å si hvor mange år som kreves med en TSPV-tillatelse for å få varig 

opphold i Colombia, såkalt R-visum (Visa Residente).  

Det er heller ikke bestemt hvor mange år det kreves med varig opphold for å få 

statsborgerskap.  

 

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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