
 
 

Respons 

Kuwait: Biduner og registrering 

 

  
• Har kuwaitiske myndigheter fortsatt med å registrere biduner etter år 2000?  

 
 

Etter tidligere å ha hatt usikker informasjon om når registreringen av biduner faktisk 
opphørte, tok Landinfo opp spørsmålet med internasjonale kilder i Kuwait som har nær 
kjennskap til kuwaitiske myndigheters praksis overfor biduner. 

På spørsmål fra Landinfo svarte internasjonale eksperter basert i Kuwait (epost mars 2013), at 
kuwaitiske myndigheter ikke har akseptert noen søknader om registrering fra biduner etter 
2000. 

En internasjonal humanitær organisasjon som arbeider i Kuwait (epost mars 2013), svarte 
også at registreringen i henhold til deres informasjon stanset i år 2000. Etter dette har 
kuwaitiske myndigheter ikke behandlet innkomne anmodninger om registrering. 
Organisasjonen ville likevel ikke utelukke muligheten for at et fåtall registreringer likevel kan 
ha blitt foretatt etter dette, men mente at disse i så fall dreier seg om unntakstilfeller som er 
blitt gjort på grunnlag av personlige forbindelser. Det er i dag et betydelig antall statsløse 
personer som ikke har mulighet til å bli registrert.  

Også ifølge en rapport fra Human Rights Watch (2011, s. 19) satte kuwaitiske myndigheter år 
2000 som en «cut-off date» for videre registrering, etter at de hadde utstedt dokumenter (det 
såkalte sikkerhetskortet) til biduner som registrerte seg mellom 1996 og 2000.  

Landinfo legger ut fra dette til grunn at myndighetene ikke har foretatt noen regulær 
registrering av biduner etter år 2000. 

 

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 
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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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