Respons
Kuwait: Biduner og ulovlig utreise
•

Vil biduner som foretar en ulovlig utreise, få en sikkerhetsanmerkning av
myndighetene?

•

Hva vil prosedyren være for bidun-barn som returnerer sammen med foreldre som har
foretatt en ulovlig utreise?

Vil biduner som foretar ulovlig utreise, få en sikkerhetsanmerkning av myndighetene?

På spørsmål fra Landinfo svarer en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider i
Kuwait (epost mars 2013), at kuwaitiske myndigheter anvender det som blir kalt ”security
restriction” på statsløse personer som bryter en hvilken som helst kuwaitisk lov. Å bli
underlagt ”security restriction” innebærer at enhver rettighet man måtte ha, vil bli holdt
tilbake. Dette inkluderer vanskeligheter med å få fornyet sikkerhetskortet. Ethvert lovbrudd
vil bli ført inn i vedkommendes dossier. En som har forlatt Kuwait på ulovlig måte, vil i
mange tilfeller ha vanskeligheter med å få tillatelse til å reise inn i landet igjen. Tillatelse til å
returnere etter ulovlig utreise blir bare gitt unntaksvis, og dersom en statsløs person får lov til
å returnere etter ulovlig utreise, vil det bli ført som anmerkning på vedkommende.
Hva vil prosedyren være for bidun-barn som returnerer sammen med foreldre som har
foretatt ulovlig utreise?

Den internasjonale humanitære organisasjonen svarer i samme epost (mars 2013) at det ikke
er noen tvil om at en statsløs persons familiemedlemmer, inkludert barn, vil bli behandlet på
samme måte som den som foretok den ulovlige utreisen, særlig hvis de selv har tatt del i den
ulovlige handlingen.
Av organisasjonens svar om at ”familiemedlemmer får samme behandling som foreldrene”,
fremgår det ikke helt klart om det menes kun barn, eller om også andre familiemedlemmer vil
være omfattet. Det fremgår heller ikke nøyaktig hvor langt ut i familiekretsen man mener,
eller hva slags familiebegrep som er lagt til grunn. Det kan være ulike opphav til denne
uklarheten. Én kilde til uklarhet kan være unøyaktig bruk av engelsk i avsenderens svar. En
annen kilde kan være kuwaitisk myndighetspraksis. Trolig er deres praksis ikke helt klar,
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konsistent og med nøyaktig fastsatte kategorier. Slike unøyaktigheter er ikke uvanlig i
myndighetspraksis i landene i regionen. Men at barna i alle fall er omfattet, fremstår for
Landinfo som klart.

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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Muntlig kilde
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