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Kuwait: Somaliske borgere i Kuwait
•

Er det mulig for somaliere å flytte til Kuwait og bo der et helt liv uten
oppholdstillatelse?

•

Vil en somalier som har hatt oppholdstillatelse og bodd i Kuwait sammen med
familiemedlemmer, kunne miste oppholdstillatelsen og bli deportert hvis de ikke
jobber eller studerer?

I Kuwait gjelder samme regler for opphold for alle utlendinger, inkludert somaliere – at lovlig
opphold er knyttet til et arbeidsforhold. Dette fremgår av Landinfos og Migrationsverkets
rapport (2013) om statsløse palestinere i Kuwait, der det for øvrig blir poengtert at også
statsløse palestinere omfattes av reglene som gjelder for utlendinger generelt (s. 6-7, 10).
Er det mulig for somaliere å flytte til Kuwait og bo der et helt liv i Kuwait uten
oppholdstillatelse?

Det følger av den samme rapporten at de ikke kan bo lovlig i Kuwait uten oppholdstillatelse
(Landinfo & Migrationsverket 2013, s. 6-7.) Imidlertid er det vel kjent at mange utlendinger
oppholder seg og arbeider udokumentert i Kuwait.
Den nettbaserte organisasjonen Migrant Rights, som arbeider for arbeidsmigranters rettigheter
i Midtøsten, meldte for eksempel i juni 2013 at kuwaitiske myndigheter siden årets
begynnelse fortløpende hadde deportert udokumenterte arbeidsmigranter. Også året før skal et
større antall udokumenterte arbeidsmigranter ha blitt deportert. Nettavisen World Tribune
(2012) meldte i mai og juni 2012 at rundt 13 000 udokumenterte arbeidsmigranter hadde blitt
deportert, angivelig som del av tiltak for å styrke sikkerheten i landet overfor
islamistbevegelser. Informasjonen indikerer at tallet på udokumenterte arbeidsmigranter i
Kuwait er høyt.
En vitenskapelig artikkel av Nashra M. Shah (2007, s. 10) nevner 80 000 som et mulig tall på
arbeidsmigranter uten lovlig opphold i Kuwait. Artikkelen beskriver også en vanlig måte å
skaffe seg arbeid på uten å ha lovlig opphold. Dette skjer ved at arbeidsgivere ulovlig selger
arbeidsvisa til personer de ikke har ansatt, i forbindelse med at de på forhånd har skaffet seg
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lisens fra myndighetene for å utvide virksomheten eller starte ny. Med denne lisensen kan
arbeidsgiver utstede arbeidsvisum til personer de ønsker å ansette. Dette skal skje uten
kostnad for arbeidstakeren. I stedet benytter mange arbeidsgivere seg av muligheten til å ta
seg ulovlig betalt for å utstede visumet til en arbeidsmigrant som oppholder seg i landet uten
tillatelse. Denne praksisen antar Shah at er svært omfattende (s. 10).
Landinfo har ellers ikke funnet noen spesifikk informasjon om hvor mange somaliere det
måtte være som lever i Kuwait uten oppholdstillatelse over lengre tid.
Vil en somalier som har hatt oppholdstillatelse og bodd i Kuwait sammen med
familiemedlemmer, kunne miste oppholdstillatelsen og bli deportert hvis de ikke
jobber eller studerer?

Ja, det følger av den nevnte rapporten fra Landinfo og Migrationsverket (2013) at
vedkommende vil miste sin oppholdstillatelse når han eller hun ikke lenger har en
arbeidskontrakt.
Reglene for studieopphold har ikke Landinfo kjennskap til, men trolig gjelder studieplass som
sponsor, og i så fall blir reglene de samme som for arbeidsforhold.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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