Respons
Saudi-Arabia: Innreisemulighet for statsløs, palestinsk
enslig kvinne
•

Vil en statsløs, palestinsk enslig kvinne kunne få innreise i Saudi-Arabia?

•

Hva kreves for at hun skal kunne returnere til Saudi-Arabia etter tidligere å ha hatt
oppholdstillatelse der?

•

Kan kvinnen bo i landet selv om hun ikke har familie/verge der?

Vilkår for innreise

I likhet med andre utlendinger som ønsker å reise til Saudi-Arabia, må en statsløs, palestinsk
enslig kvinne ha en sponsor i landet for å få innreisetillatelse. Britiske myndigheter (UK
Government u.å.) opplyser at en enslig utenlandsk kvinne kan reise inn i Saudi-Arabia alene,
men at hun da må møtes av sin sponsor på flyplassen. En sponsor kan for eksempel være en
arbeidsgiver eller en saudisk familie/enkeltperson. I begrensede tilfeller kan også
arbeidsmigranter selv være sponsor for nær familie (Landinfo 2015, s. 9, 11).
En arbeidsmigrant må ha en arbeidskontrakt før innreisetillatelse kan innvilges. Man kan altså
ikke søke om generell arbeidstillatelse og begynne å lete etter jobb etter innreise. For å skaffe
seg jobb/sponsor kan man for eksempel benytte seg av en lisensiert arbeidsformidler. Flere
store arbeidsformidlingsselskaper i Saudi-Arabia har forbindelser til selskaper 1 i en rekke land
som rekrutterer arbeidsmigranter (Landinfo 2015, s. 9; Saudi Job Search u.å.).
En palestinsk kvinne vil for øvrig være omfattet av kvoter som gjelder for arbeidsmigranter
fra arabiske nasjonaliteter. Disse restriksjonene ble innført etter Gulf-krigen i 1991. Årsaken
er at saudiske myndigheter ikke ønsker for mange arabiske nasjonaliteter med egen politisk
agenda på saudisk jord (Landinfo 2015, s. 8).

1

Mens noen av disse rekrutteringsselskapene kun er nettbaserte, har flere også kontorer i de landene det kommer
mange arbeidsmigranter fra.
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Retur til Saudi-Arabia etter tidligere oppholdstillatelse

For personer som forlater Saudi-Arabia, finnes det to typer utreisevisum. Det ene gis til den
som forlater Saudi-Arabia for godt (exit visa). Det andre, tur/retur-visum, gis når den som
reiser, vil returnere til Saudi-Arabia (exit/reentry visa). Det er to typer av tur/retur-visumet;
det ene har en gyldighetstid på 90 dager, det andre på 120 dager. Hvis retur ikke skjer innen
tidsfristen, vil et annet lands myndighet ikke kunne returnere vedkommende med tvang til
Saudi-Arabia. Hvis den det gjelder ønsker å returnere på frivillig basis, må vedkommende
selv søke saudiske myndigheter om nytt innreisevisum (Landinfo 2015, s. 13), og da også ha
sponsor i landet.
Kan kvinnen bo i landet selv om hun ikke har familie/verge der?

En statsløs, palestinsk kvinne kan bo i Saudi-Arabia uten familie/verge dersom hun har en
annen sponsor der. I praksis vil det i de fleste tilfeller være en arbeidsgiver.

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.

Referanser
Skriftlige kilder
•

Landinfo (2015, 2. september). Jemen/Saudi-Arabia: Jemenitter og andre arbeidsmigranter i SaudiArabia. Oslo: Landinfo. Tilgjengelig fra http://www.landinfo.no/asset/3210/1/3210_1.pdf [lastet ned 13.
november 2015]

•

Saudi Job Search (u.å.). Jobs In Saudi Arabia. [s.l.]: Saudi Job Search. Tilgjengelig fra
http://www.saudijobsearch.com/29/how-to-get-job-in-saudi-arabia.html [lastet ned 25. november 2015]

•

UK Government (u.å.). Foreign travel advice - Saudi Arabia. London: UK Government. Tilgjengelig
fra https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/saudi-arabia/entry-requirements [lastet ned 13. november
2015]

Landinfo 2015
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er
hjemlet i lov.

Respons Saudi-Arabia: Innreisemulighet for statsløs, palestinsk enslig kvinne
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

27. NOVEMBER 2015

2

