Respons
Saudi-Arabia: Biduner og dokumenter
•

Hvilke regler gjelder for utstedelse av ID-dokumenter og pass til statsløse personer
(såkalte biduner) bosatt i Saudi-Arabia?

•

Hvilke dokumenter får bidun-kvinner?

•

Ved hvilken alder får barn av biduner utstedt egne dokumenter?

Hvilke regler gjelder for utstedelse av ID-dokumenter og pass til statsløse personer
(såkalte biduner) bosatt i Saudi-Arabia?

En diplomatisk kilde med god kjennskap til Saudi-Arabia har opplyst til Landinfo (e-post
april 2012) at biduner får et Movement Card, som er noe mindre i størrelse enn et IDkort. Dette kortet kan karakteriseres som et midlertidig dokument som tillater bevegelser
innenfor Saudi-Arabias grenser.
Biduner får ikke pass. I stedet får de, etter lange byråkratiske prosedyrer som beskrives som
«vanskelige», et slags midlertidig pass med varighet i maksimum tre måneder. Dette
dokumentet må returneres til Innenriksministeriet når man er tilbake i Saudi-Arabia
(diplomatisk kilde, e-post april 2012).
Hvilke dokumenter får bidun-kvinner?

Den diplomatiske kilden opplyste at bidun-kvinner ikke får utstedt noen dokumenter.
Ved hvilken alder får barn av biduner utstedt egne dokumenter?

I henhold til den diplomatiske kilden får biduner Movement Card utstedt fra 15 års alder.
Landinfo har ikke informasjon om nedre aldersgrense for å få utstedt pass.
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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.

Referanse
Muntlig kilde
•

Diplomatisk kilde. E-post 24. april 2012.
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