
 
 

Respons 

Saudi-Arabia: Somaliere som oppholder seg i Saudi-
Arabia 

 

En kvinne i begynnelsen av 20-årene opplyser at hun er født i Saudi-Arabia av somaliske 
foreldre, og at hun og familien har oppholdt seg uten oppholdstillatelse i Jeddah hele hennes 
liv.  

• Er det mulig for en familie å oppholde seg i Saudi-Arabia så vidt lenge uten å få 
formalisert oppholdet? 

 

Ifølge en diplomatisk kilde med god kjennskap til Saudi-Arabia (telefonsamtale februar 2011) 
er det ikke noen enkel oppgave å kartlegge omfanget av illegale somaliske innvandrere i 
Saudi-Arabia, ei heller hvor lenge de oppholder seg i landet. Den somaliske ambassaden i 
Riyadh har ifølge kilden ikke noen klar oversikt over antall eller oppholdstid, og 
myndighetene i Saudi-Arabia ønsker ikke fokus på et problem de ser på som ”ikke-
eksisterende”. Dermed er det vanskelig å få opplysninger om tall og omfang fra saudiske 
myndigheter. Likeledes skal antallet være usikkert da det ikke finnes noen form for statistikk. 
Antallet av illegale innvandrere skal imidlertid være høyt. De fleste skal i stor grad oppholde 
seg på vestkysten fra Jeddah og nedover mot Jizan, i grenseområdet ved Yemen. Hvor lenge 
disse flyktningene har oppholdt seg i landet, er ifølge kilden nesten umulig å vite.  

Det finnes etter alt å dømme flere tilfeller av illegale innvandrere som har bodd i Saudi-
Arabia opp mot tjue år. Human Rights Watch (HRW 2010) viser til et eksempel hvor en 
kvinne skal ha blitt deportert etter å ha bodd i Saudi-Arabia i 20 år. Saudiske myndigheter 
sendte ifølge HRW nærmere 2500 somaliere tilbake til Mogadishu i løpet av 2010. Ifølge 
HRWs kilder inkluderte deportasjonene også mindreårige. HRW påpeker at deportasjonene 
skjer på tvers av FNs anbefalinger.  

Den diplomatiske kilden Landinfo snakket med i 2011, opplyste for øvrig at Saudi-Arabia 
ikke har undertegnet FNs flyktningkonvensjon.  

Landinfo har også mottatt opplysninger om dette temaet fra en internasjonal 
menneskerettighetsorganisasjon (e-post februar 2011). Somaliere i Saudi-Arabia skal ha 
fortalt denne organisasjonen at de klarer å trekke ut sitt opphold ved hjelp av korrupt 
myndighetspraksis, at deres uregistrerte barn ikke har tilgang til skole og høyere utdanning, 
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og at somaliere som sitter i deportasjonssentre i påvente av tvangsretur, får sine formelle 
rettigheter brutt. Organisasjonen opplyste at den selv hadde snakket med et titalls somaliere 
som hadde oppholdt seg ulovlig i Saudi-Arabia i lengre perioder.  
 

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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