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Anmodning om åpenhet – Afghanistan
Etter at Taliban i løpet av kort tid har tatt kontroll over Afghanistan, står landet overfor en
svært usikker fremtid politisk og sikkerhetsmessig. NOAS får mange henvendelser fra
personer fra Afghanistan eller med tilknytning til Afghanistan. For at vi – og andre
rettshjelpere - skal kunne gi våre klienter forsvarlig veiledning om myndighetenes praksis, er
det svært viktig med åpenhet. Vi anmoder forvaltningen om løpende å gi rettshjelpere innsyn
i landinformasjon, vurderinger og praksis.
Vi viser i dette henseendet til offentleglovas formålsparagraf § 1:
«Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå
ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon»
Åpenhet i vurderinger i utlendingsforvaltningen er viktig for rettssikkerheten til den enkelte,
og for at forvaltningen kan bygge avgjørelser på - og rettshjelpere gi veiledning på - et riktig
faktisk grunnlag.
Vi viser videre til kontradiksjonsprinsippet. Manglende kontradiksjon svekker
rettssikkerheten, og er særlig alvorlig i asylsaker, der et galt vedtak kan bety at mennesker
returneres til forfølgelse. En forutsetning for å kunne imøtegå utlendingsforvaltningens
argumenter, er kunnskap om hva disse argumentene bygger på.

Konklusjon
Vi ber om at NOAS og andre rettshjelpere holdes løpende informert om underlaget for
utlendingsforvaltningens saksbehandling i Afghanistansaker, herunder landinformasjon og
landfaglige vurderinger – inkludert korrespondanse mellom forvaltningen og Landinfo –
praksisnotater, og hva som blir oppstartstidspunkt for saksbehandling av saker med
beskyttelsesvurderinger.
NOAS bidrar gjerne til en åpen dialog. Vi stiller gledelig til et møte med
utlendingsmyndighetene der vi redegjør for vår praksis i disse sakene.

NOAS er kjent med at deler av forvaltningens interne arbeid vil kunne unntas offentligheten.
Vi mener imidlertid at hensynet til innsyn veier tyngre enn behovet for unntak i den
uoversiktlige situasjonen som nå utspiller seg. Vi mener derfor at vi uansett bør få innsyn i
deler av den landinformasjonen som utlendingsforvaltningen besitter, slik som
korrespondanse mellom forvaltningen og Landinfo, jf. reglene om meirinnsyn i offl. § 11.
Vi imøteser deres snarlige tilbakemelding.
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