
 

 

 
NYTT SAMARBEID MED INTERPOL SKAL FORHINDRE 

PASSASJERER Å REISE MED STJÅLNE PASS.   
 

Doha, Qatar – 11. november 2014 
 
Som et ledd i å øke sikkerheten på internasjonale flyreiser har Qatar Airways inngått et 
samarbeid med den internasjonale politiorganisasjonen Interpol. Samarbeidet har som 
mål å hindre bruk av stjålne pass i forbindelse med flyreiser.   
 
For å hindre at reisedokumenter blir brukt av feil personer eller på feil måte, skanner og 
kontrollerer Interpols it-system I-Checkit alle pass mot Interpols database med stjålne og 
mistede reisedokumenter. 
 
– Vi er stolte over å få samarbeide med Qatar Airways på dette området og er sikre på at det 
vil gi alle passasjerer en følelse av trygghet. I-Checkit har blitt et viktig verktøy i kampen mot 
internasjonal kriminalitet og terrorisme, sier Ronald K. Noble, generalsekretær for Interpol. 
 
Noble nevner blant annet den tragiske forsvinningen av Malaysia Airlines flight 370, hvor to av 
passasjerene reiste med stjålne pass. Dette har fått myndigheter, terrorismespesialister, 
media og privatpersoner til å innse trusselen fra passasjerer som reiser med stjålne pass.  
Han berømmer EUs retningslinjer for medlemslandene; systematiske kontroller av 
reisedokumenter ved landegrensene som sjekkes mot Interpols database og at landene deler 
sine registre over stjålne og mistede pass med Interpol. 
 
– På Qatar Airways har vi alltid prioritert passasjerenes sikkerhet høyt. Vi ser det som en del 
av den gode servicen vi tilbyr våre kunder. Det nye samarbeidet med Interpol er med på å 
styrke tryggheten og sikkerheten. Vi kommer alltid til å jobbe for å være i forkant på dette 
området, og implementeringen av I-Checkit er et tydelig bevis på dette, sier Akbar Al Baker, 
Group CEO for Qatar Airways. 
 
Om Qatar Airways 
I juli 2014 mottok Qatar Airways tre priser ved det årlige Skytrax World Airline Awards; verdens beste Business 
Class, beste flyselskap i Midtøsten og beste Business Class lounge. Qatar Airways har en bestilling på mer enn 
250 fly til en verdi av mer enn 50 milliarder dollar. Airbus A350, A320 og A380 samt Boeing 787 og Boeing 777 er 
flytypene som er i bestilling. Qatar Airways er, som det eneste store flyselskapet fra Midtøsten, medlem av 
flyalliansen oneworld. Dette gir Qatar Airways kunder tilgang til nesten 1000 flyplasser med 14 000 daglige 
avganger i fler enn 150 land. Qatar Airways - Proud member of the oneworld alliance. 
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