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Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bör inte användas som exklusivt underlag i samband med avgörandet av ett 

enskilt ärende utan vägas mot andra källor och bevisning. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en viss 

fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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1. English summary 
The 1959 Nationality Law defined Kuwaiti nationals as persons who settled 

in Kuwait prior to 1920. The term “Bidoon” (without) originated following 

those residents who did not apply for Kuwaiti nationality when the 

authorities attempted to register all residents eligible for nationality in 

correlation to the country’s independence in 1961. However, many Bidoons 

either neglected, or oblivious to the registration campaign, did not register 

and therefore did not qualify for the nationality. The majority of the Bidoons 

are descendants of regional tribes who roamed through Kuwait, Iraq, Saudi 

Arabia and Syria.  

  

The issue of the Bidoons in Kuwait has over the years become both complex 

and often lacking consistency, particularly after the 1980s when the status of 

the Bidoons changed from legal residents without nationality to “illegal 

residents”, hence removing most socio-economic rights that the group 

enjoyed since independence.  The government justified its policy change as 

a means of tackling growing concerns of illegal migrants abusing the vague 

definition of Bidoon by falsely pretending to have no nationality. The 

rational of the policy was to pressure the Bidoon to regularize their status 

and to “reveal their true origin”. As of 1993 various successive 

governmental committees and bodies were created to implement this policy. 

This resulted in the creation of the Central System to Resolve Illegal 

Residents’ Status commonly known as the Central System (al-Jihaz al-

Markazi) in 2010, which today continues to deal with all issues relating to 

the Bidoons. The group’s status continues to be subject of scrutiny to the 

Kuwaiti authorities, who believe the majority of Bidoons to have a 

nationality in another country, predominantly from Iraq.  

 

There are three categories of Bidoons 1) nomadic Bedouins, descendants of 

regional tribes from parts of the Arabian Peninsula, 2) members of the 

Kuwaiti security sector (the majority of which originate from Iraq) and 3) 

children to Kuwaiti mothers and stateless fathers.  

 

The overall majority of Bidoons are believed to be registered by the Central 

System. All registered Bidoons, over the age of five, receive a review card 

(commonly referred to as a Security Card). The group has also access to free 

health care, education in private schools, paid for by various charity 

foundations, in addition, access to other official documentation, exp. birth, 

death, marriage and divorce certificates. Bidoons are issued with travel 

documents, so called article-17-passport, in certain cases, like medical 

treatment abroad, university studies abroad and for pilgrimage to Mecca. 

The Kuwaiti authorities have become more restrictive in issuing these 

documents over the years.  

 

Employment opportunities, both within the public and private sector, are 

limited, with hardly any benefits, such as pension, sick- or maternity leave 

(for women).  
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There is very little information available with regard to the possibility of 

return of Bidoons to Kuwait. Only persons who are regarded as “genuine” 

Bidoons could be re-admitted to the country, but only after receiving the 

acceptance of the Kuwaiti authorities.  

 

2. Inledning 
 

2.1. Mer om rapporten 

Rapporten ger en översiktlig lägesbild och analys över situationen för de s.k. 

bidoonerna i Kuwait och deras rättsliga ställning i landet. Rapportens syfte 

är att beskriva bidooners möjligheter att legalisera sin status i Kuwait och 

den dokumentation som gruppen generellt har tillgång till för att säkerställa 

sin vistelse i landet. Därutöver söker rapporten återge vilka möjligheter 

bidooner har att återvända till Kuwait.       

Informationen har hämtats från öppna källor och möten med experter i Gulf-

regionen.  

 

2.2. Allmänt om det politiska läget i Kuwait 

Enligt landets författning från 1962 är Kuwait ett emirat. Kuwait har som 

första land i Gulfregionen/Persiska viken ett folkvalt parlament med visst 

politiskt inflytande. Den verkställande makten innehas av landets ledare, 

emiren, som utses av klandynastin Sabah. Emiren utser premiärminister som 

i sin tur utser regering. Rättsväsendet styrs av emiren som utser landets 

domare. Emiren har även makt att ändra domslut som tas i landets 

domstolar.1 

 

Parlamentet består av 50 folkvalda ledamöter samt regeringsmedlemmar. 

Allmänna val hålls vart fjärde år. Kuwaitiska medborgare över 21 år 

(militärer och poliser undantagna) har rösträtt. Sedan 2005 får även kvinnor 

rösta och kandidera i val.2    

 

Politiken präglas av mottsättningar mellan regeringen, som dominers av 

medlemmar i Sabahfamiljen, och parlamentet. Bland annat har parlamentet 

försökt ställa regeringen till svars ett flertal gånger för hur statliga medel 

använts, vilket de senaste åren har lett till att regeringen fått avgå och nyval 

utlysts. Senast i oktober 2016 upplöstes parlamentet efter att regeringen 

chockhöjde bensinpriserna. Bensinprishöjningen orsakade starka protester i 

parlamentet, vilket gjorde att emiren gav order om att upplösa parlamentet.3 

I valet i november 2016 gick oppositionen - som i huvudsak företräddes av 

muslimska brödraskapet och salafistiska grupper - starkt framåt och vann 

                                                 
1 Utrikespolitiska institutet, Landguiden, Kuwait 
2 Ibid  
3 The New York Times, Kuwait’s Ruler Dissolves Parliament, Citing Security and Oil 

Prices, 2016-10-16  



Lifos Temarapport: ”Bidooner” i Kuwait  

 

 2017-06-27, version 1.0 6 (20) 

 

närmare hälften av platserna.4 Ny regering utsågs av premiärministern, men 

med få förändringar i förhållande till tidigare regering.  

 

2.3. Bakgrund: ”bidoonerna” 

Av Kuwaits drygt fyra miljoner innevånare är cirka 31 procent kuwaitiska 

medborgare. Artikel 1 i medborgarskapslagen från 1959 föreskriver att 

landets ursprungsbefolkning är personer som stadigvarande bott i Kuwait 

innan 1920 och som registrerats som bosatta i landet i samband med att 

medborgskapslagen stiftandes år 1959.5 De som klassats som ”bidooner” 

var alltså i första hand personer som stadigvarande uppehållit sig i Kuwait 

innan 1920, men som av olika skäl inte registrerat sig när 

medborgarskapslagen stiftades6 - och därav förblev utan (bidoon/bidoun på 

arabiska) medborgarskap etc. Orsakerna till detta är flera, bland annat 

nämns att många inte var läskunniga och därmed inte kände till proceduren, 

och avsaknad av information om kampanjen.7 

 

Det exakta antalet bidooner i Kuwait varierar beroende på vilka källor som 

konsulteras. Human Rights Watch uppskattar antalet till drygt 105 0008 i sin 

senaste rapport från 2017, vilket i så fall skulle utgöra närmare tio procent 

av landets kuwaitiska befolkning.9 Enligt UK Home Office senaste rapport 

om bidooner (juli 2016) är bidoonaktivisters uppskattning närmare 240 000, 

med motiveringen att myndigheterna inte har uppdaterat sin statistik.10 

 

De flesta bidooner anses härstamma från klaner hemmahörande på den 

arabiska halvöns norra delar- framför allt Irak,11 men även från Jordanien 

och Syrien. Majoriteten av bidoonerna är shiamuslimer. I Kuwait bor de 

flesta i områdena Jahra, Taima’ och Slebiya.12   

 

Under 1960- och 70-talet hade bidoonerna, trots avsaknad av legal status, 

förmånligare socioekonomiska rättigheter i jämförelse med andra migranter 

i landet. Många hade anställning inom den offentliga sektorn, framför allt 

inom poliskåren och armén,13 något kuwaitiska staten kapitulerade inför för 

att kunna bemanna säkerhetssektorn. Under 1980-talet var cirka 80 procent 

av de anställda inom polisen och armén bidooner, många med ursprung i 

Irak.14 

 

                                                 
4 Aljazeera, Kuwait Poll, Opposition wins nearly half of Parliament,2016-11-27,  
5 Ministerial Decree No. 15 of 1959 promulgating the Nationality Law  
6 Dansk Flyktinge Hjaelp, Tema: Forholdene for Beduner i Kuwait, s. 6, oktober 2016 
7 Ibid s. 11 
8 Human Rights Watch, World Report 2017, Kuwait: Events of 2016 
9 Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 9, July 2016 
10 Ibid s. 11  
11 Aljazeera,2015 ,البدون في الكويت 
12 Ibid 
13 Dansk Flyktinge Hjaelp, Tema: Forholdene for Beduner i Kuwait, s. 6, oktober 2016 
14 Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 9, July 2016 
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Bidoonernas status kom att förändras drastiskt i mitten av 80-talet när 

regeringen införde en restriktivare hållning mot illegala migranter.15 Detta 

har delvis sin grund i interna oroligheter till följd av Iran/Irak-kriget. Bland 

annat drabbades landet av bombattacker och lönnmord och protester som 

enligt myndigheterna sponsrats av regimen i Iran.16 I och med detta 

ändrades bidoonernas tidigare status från ”legala” invånare utan 

medborgarskap - tolererad på grund av klanbanden på den arabiska halvön - 

till illegala migranter, utan uppehållstillstånd. Således applicerades 

utlänningslagen även på bidoonerna, vilket medförde att de som illegala 

inevånare inte längre kunde få tillgång till de socioekonomiska förmåner 

som tidigare tilldelats.17 Myndigheterna ville genom statusändringen dels 

reglera bidoonernas vistelse i landet, dels utöva påtryckningar på bidooner 

att ”uppvisa” sin ursprungliga nationalitet (t.ex. irakiska och saudiska), 

något myndigheterna menade att många hade undanhållit för att ta del av 

statliga förmåner.18     

 

Det hårdaste bakslaget för bidoonerna kom efter Gulfkriget 1991, när den 

internationella koalitionen (genom Operation Ökenstorm) drev ut de 

irakiska trupperna från landet. Många som flydde landet i samband med 

Iraks invasion 1990 tilläts inte återvända och flera deporterades efter 

befrielsen, misstänkta för kopplingar till den irakiska regimen. Av landets 

tidigare ev. totalt 250 000 bidooner, blev ca. 125 000 kvar efter befrielsen 

1991.19 

 

3. Bidoonernas rättsliga ställning 
 

3.1. Allmänt 

Efter Gulfkriget tog myndigheterna till tuffare tag för att reglera 

bidoonernas status i landet samt fastställa gruppens nationella ursprung. 

Sedan 1993 har en rad statliga organ och kommittéer avlöst varandra, med 

uppgift att registrera, fastställa status, och eventuellt naturalisera bidooner 

berättigade till medborgarskap.20 År 1996 bildades en verkställande 

kommitté - The Executive Committee for Ilegal Residents’ Affairs (ECIR) - 

som registrerade bidoonernas ansökningar om medborgarskap. Som åtgärd 

för att få bukt med problematiken antog parlamentet år 2000 en lag om att 

bevilja medborgarskap till bidooner som omfattades av 1965 års 

folkräkning, men med begränsning till 2000 personer per år. Detta har dock 

inte realiserats.21  

 

                                                 
15 Ibid s. 10 
16 Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 30, July 2016 
17 Ibid s. 11 
18 Ibid s. 10 
19 Ibid s.11 
20 Ibid s. 12 
21 Ibid 
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Verkställande kommittén tog emot och registrerade ansökningar från 

bidooner mellan 1996 och år 2000, som bestämdes som ”brytdatum” för att 

registrera sig. Inga nya registreringar har gjorts sedan dess.22  

 

På basis av ett emirdekret i november 2010, upprättades sedermera en 

Central Agency for Remedying the Illegal Residents Status (även kallad 

”Jihaz al-Markazi/Central System”, hädanefter ”Centralsystemet”), 

sorterande direkt under ministerkabinettet, med syfte att avgöra bidoonernas 

status i landet. Centralsystemet fortsätter att verka som ansvarig 

förvaltningsmyndighet för att reglera bidoonernas status i landet. Förutom 

granskningen av rätten till medborgarskap, har myndigheten även i uppdrag 

att granska och fastställa bidoonernas nationella tillhörlighet.23 Vidare har 

myndigheten i uppdrag att utfärda s.k. säkerhets-ID-kort (hawiya amniya), 

matransonskort (bitaqat al-tamwin) för tillgång till subventionerad mat, 

samt andra administrativa tjänster som ska underlätta för bidoonerna att 

processa sina ärenden visavi andra myndigheter.24  

 

Det är svårt att fastställa det exakta antalet medborgarskapsansökningar som 

behandlas av centralsystemet. Enligt tillgänglig rapportering rör det sig om 

närmare 108 000 ansökningar.25 Ansöknings- och bedömningsförfarandet i 

frågan om medborgskap förefaller inte heller vara konsekvent. Även 

personer som ingick i 1965 års folkräkning, och som lämnat in alla de 

understödjande dokument som krävs av myndigheten kan inte per automatik 

tillräkna sig kuwaitiskt medborgarskap. Det är heller inte ovanligt att se fall 

där delar av släkten (farbröder och kusiner) är naturaliserade kuwaitier och 

där vederbörande är bidoon eftersom dennes far inte fått medborgarskap.26     

 

Centralsystemet har hittills bedömt att 34 000 bidooner uppfyller kraven för 

medborgarskap. Myndigheten har därutöver fastställt medborgarskapet i 

68 000 granskade fall, vilka i första hand har kunnat härledas till Irak, men 

också till andra nationaliteter.27 Vidare har över 7 000 personer legaliserat 

sin status mellan 2011 och fram till oktober 2016. Detta sedan de visat upp 

sitt ursprungliga medborgarskap. Den övergripande majoriteten uppges vara 

medborgare i Saudiarabien - närmare 5000. Övriga är hemmahörande i Irak, 

Jordanien, Iran och andra länder.28     

                                                 
22 Human Rights Watch, Prisoners of the Past, Kuwaiti Biduns and the Burdens of 

Statelessness,  s. 19, juni 2011,   
23UK home Office, Review of the Home Office Country Information an guidance (CIG) 

Kuwait, Bidoon, Prepared by Clair Beaugrand,Institut Francais du Proche Orient(Ifpo), s. 

2, February 2014 
24 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsman (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
25 Human Rights Watch, “Response of the Kuwaiti Government”, s. 5, 2011  

United States Department of State, 2015 Country Report on Human Rights Practices-

Kuwait, s. 17, 2016, 
26 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
27 Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 12, July 2016 
28 Gulf News Kuwait, 7,243 stateless people in Kuwait revert back to original nationalities, 

2015-11-14,  Gulf News Kuwait, Kuwait Denies Citizenship Agreement,2017-04-17 
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År 2015 aviserade regeringen en lösning på problemet genom att erbjuda 

den afrikanska ögruppen Unionen Komorerna ekonomiskt bistånd mot att 

landet beviljar ”ekonomiskt medborgarskap” till bidoonerna. Ett 

medborgarskap på Komorerna skulle bereda möjlighet för bidooner att 

ansöka om upphålltillstånd och således legalisera sin status i Kuwait.29 Den 

kuwaitiska regeringen har hittills dementerat att man ingått avtal med 

Komorerna i frågan om medborgaskap för bidooner.30  

 

3.2. Tre kategorier av registrerade bidooner 

Majoriteten av bidoonerna är registrerade hos Centralsystemet och har i och 

med sin registrering ansökt om medborgarskap i Kuwait. De kan 

huvudsakligen indelas i tre kategorier:  

   

1. Personer som härstammar från nomadiska beduinklaner som levde 

på Arabiska halvön innan nationalstaten Kuwait bildades och som 

inte ansökte om medborgarskap, eller saknade dokumentation, när 

landet blev självständigt år 1961. De flesta har sitt ursprung i Irak, 

Saudiarabien eller Syrien.  

2. Personer från grannländerna som rekryterats till den kuwaitiska 

försvarsmakten och polisen under 1960-talet. Många slog sig ner 

med sina familjer på permanent basis i Kuwait.  

3. Barn till kuwaitiska mödrar och statslösa fäder (alt. fäder vars 

medborgarskap inte är klarlagt), eftersom barn till kuwaitiska mödrar 

och icke-kuwaitiska fäder endast kan förvärva moderns 

medborgarskap i det fall fadern avlider eller om föräldrarna skiljer 

sig.31  

 

3.3. Registrerade och ”oregistrerade” bidooner 

Registrerade bidooner har generellt tillgång till ett s.k. Review Card, även 

kallat säkerhets-ID-kort (”säkerhetskort”).32 Säkerhetskortet bekräftar att en 

person är registrerad av Centralsystemet som ”illegal invånare”,33 dock i 

praktiken med rätt att vistas i landet. Samtliga bidooner som registrerat sig 

mellan 1996 och 2000 ska ha ett säkerhetskort.34 Registrerade bidooner har 

tillgång till arbetsmarknaden, utbildning, gratis sjukvård, rättshjälp och vissa 

officiella dokument – så som vigselbevis, födelse- och dödsattest samt 

körkort.35 ”Oregistrerade bidooner” har inte tillgång till ovannämnda 

                                                 
29 Gulf News Kuwait, 7,243 stateless people in Kuwait revert back to original nationalities, 

2015-11-14,  Gulf News Kuwait, Kuwait Denies Citizenship Agreement, 2017-04-17 
30 Gulf News Kuwait, Kuwait Denies Citizenship Agreement,2017-04-17 
31 Human Rights Watch, Prisoners of the Past, Kuwaiti Biduns and the Burdens of 

Statelessness, s. 3, June 2011, Landinfo, Temanotat: Kuwait: De statslösa bidunene, s. 6-7, 

2011-08-09   
32 Dansk Flyktinge Hjaelp, Tema: Forholdene for Beduner i Kuwait, s. 9, oktober 2016 
33 Ibid 
34 Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 25, July 2016 
35 Landinfo, Repons Kuwait: Biduner och registrering 2014, s. 1, Landinfo, Kuwait: 

Uregistrerte biduner, s.1-2, 2014-04-09 
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förmåner.36 Vidare löper de risk att bli frihetsberövade då de – till skillnad 

från de registrerade – per definition vistas illegalt i landet.37 

 

Viktigt att nämna i sammanhanget är att det även finns en grupp bidooner 

som tidigare varit registrerade hos centralsystemet, men där myndigheterna 

avgjort deras ärenden/valt att stänga deras dossier med motiveringen att de 

erhåller medborgaskap i tredje land. De som berörs av detta är bidooner som 

skaffat falska utländska pass och använt dem för att kunna erhålla ett 

uppehållstillstånd i landet. Dessa personer har därefter inte kunnat förlänga 

sina handlingar när giltighetstiden löpt ut.38 

 

Enligt en mycket initierad immigrationssambandman vid Storbritanniens 

ambassad i Doha, med regionalt migrationsansvar över GCC (inklusive 

Kuwait), existerar i praktiken inga ”oregistrerade bidooner” i Kuwait. 

Personer som inte är registrerade kan grovt sett tillhöra en av två kategorier: 

1) personer som aldrig vistats i Kuwait, 2) personer som undanhållit sin 

nationalitet. Många av dem som hävdar att de är bidooner är i själva verket 

irakiska, syriska eller iranska medborgare, de flesta av dem är sannolikt 

irakier, enligt sambandmannen.39 Enligt sambandsmannen finns inte heller 

några rationella skäl att inte registrera sig om man skulle vara bidoon. Det är 

i realiteten väldigt svårt att leva som ”oregistrerad” i landet.40  

  

Det finns naturligtvis också genuina kuwaitiska bidooner, som tillhör 

stammar/klaner och familjer som levt i landet i generationer, och där delar 

av släkten är medborgare i Kuwait. De talar dock samtliga en tydlig 

kuwaitisk dialekt, klär sig och ser ut som gemene kuwaitier, enligt 

sambandsmannen.41  

 

4. Dokumentation 
 

4.1. Civila ID-kort 

Civila ID-kort utfärdas endast till kuwaitiska medborgare och utländska 

medborgare med uppehålltillstånd i landet. Bidooner kan med anledning av 

sin ”illegala status” inte erhålla civila ID-kort.  

 

Innehavare av civila ID-kort har rätt att köpa eller hyra bostad eller fordon. 

De har också rätt till arbete. Utländska medborgare med civila ID-kort får 

tillträde till privata skolor och universitet samt tillgång till officiella 

dokument som t.ex. födelse- och dödsattest.  

 

                                                 
36 Dansk Flyktinge Hjaelp, Tema: Forholdene  for Beduner i Kuwait, s. 10, oktober 2016 
37 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait:Bidoons, s. 10, July 2016 
38 Landinfo, Repons Kuwait: Biduner och registrering 2014, s. 1, Landinfo, Kuwait: 

Uregistrerte biduner, s.1-2, 2014-04-09 
39 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsman (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
40 Ibid 
41 Ibid 
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4.2. ”Säkerhetskort” – Review Card 

Centralsystemet började utfärda dagens s.k. säkerhetskort (säkerhets-ID-

kort/hawiya amniya) år 2000. Innan dess (d.v.s. mellan 1996-2000) 

utfärdade då ansvarig myndighet s.k. gröna kort (Green Card). Dagens kort 

liknar det civila ID-kortet.42  

 

Dagens säkerhetskort är försett med ett foto. Därutöver innehåller det 

persondata, bostadsadress, uppgifter om födelsedatum och födelseort, samt 

ett civilnummer och även ärende-/dossiernumret hos centralsystemet. Av 

handlingen framgår kortets giltighetstid, när det utfärdats och när det löper 

ut. Handlingen bekräftar personens status som registrerad bidoon hos 

centralsystemet, vilket innebär att han/hon är berättigat till de förmåner som 

avser bidoooner i enlighet med dekret 409/201143 (se nedan). Samtliga 

registrerade bidooner över fem års ålder kan få ut ett säkerhetskort.44   

 

Det finns dock vissa motstridigheter i informationen rörande de 

säkerhetskort som utfärdas. 

 

Enligt UK Home Office landinformationsrapport, Country Information and 

Guidance, Kuwait:Bidoons, från juli 2016 (s.25- 26) utfärdar 

Centralsystemet två katergorier av kort.  

1. Första kategorin avser bidooner som omfattas av 1965 års 

folkräkning, eller andra som kunnat påvisa lång vistelse i landet, 

Dessa kort uppges ha en giltighetstid på två år.  

2. Andra kategorin avser övriga bidooner, d.v.s de som inte omfattas av 

1965 års folkräkning och inte heller kan påvisa lång vistelse i landet. 

Giltighetstiden ska vara ett år.45 

 

Enligt nämnda rapport, ska myndigheterna ha frångått olika färgremsor på 

korten.46 

 

Enligt immigrationssambandsmannen vid Storbritanniens ambassad i Doha, 

Qatar existerar i praktik och teori totalt fyra kategorier av säkerhetskort47: 

1. Gult kort [med gul remsa i överkant] - utfärdas till majoriteten av 

bidoonerna.  

2. Blå kort - utfärdas till personer där centralsystemet funnit 

dokumentation som indikerar att de i grunden har annan nationalitet, 

t.ex. irakisk, iransk, saudisk eller syrisk (vanligen med hänvisning 

till påträffad dokumentation avseende förfäder). Denna kategori 

uppges kunna legalisera sin status om de ansöker om handlingar på 

basis av den nationalitet som framkommit. Giltighetstiden är sex 

                                                 
42 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 25- 26, July 

2016 
43 Ibid 25-27 
44 Ibid s.26 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26  
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månader, och kan förlängas ytterligare sex månader under tiden 

nationaliteten processas och eventuellt fastställs. För att uppmuntra 

denna procedur förses personen i fråga med vissa förmåner och 

möjligheten att ”sponsra” sig själv för ett femårigt 

uppehållstillstånd. Blå kort utfärdas också till barn till en kuwaitisk 

moder.  

3. Grönt kort - utfärdas (teoretiskt) till personer som omfattas av 1965 

års folkräkning och vars dossier var klar för avgörande om 

kuwaitiskt medborgarskap. Enligt uppgift har dessa kort aldrig 

utfärdats.  

4. Rött kort – utfärdas (teoretiskt) till personer som förekommer i 

brottsregistret eller med säkerhetsrestriktioner. Enligt uppgift har 

inte heller dessa kort utfärdats.48   

 

Sammanfattningsvis, och mot ovanstående bakgrund, bedömer Lifos att 

samtliga registrerade bidooner i Kuwait hittills antigen erhållit gula eller blå 

kort, beroende på myndigheternas bedömning av deras status. Även om 

övriga kort (d.v.s. gröna alternativt röda) i praktiken aldrig utfärdats, torde 

informationen om dem kunna äga relevans för att förstå kuwaitiska 

myndigheters förfarande/handläggning och bedömningar.          

 

Myndigheterna reserverar sig rätten att dra in säkerhetskortet i det fall 

personen ändrar status eller avlider.49  

 

4.3. Andra officiella handlingar 

Bidooner som är registrerade hos Centralsystemet har rätt att få ut vissa 

officiella handlingar, i första hand födelse-, vigsel- och dödsattest samt 

skilsmässobevis och körkort.50  

 

När ett barn föds på ett statligt eller privat sjukhus fyller normalt barnets far 

och sjukhuspersonal i ett formulär, Notification of Birth, bestående av fem 

kopior. En kopia (blå färg) stannar på sjukhuset. En kopia (vit) skickas till 

Registrator av födslar och dödsfall. En annan kopia (gul) skickas till en 

statistikbyrå, medan ytterligare en kopia (grön) skickas till en 

civilinformationsmyndighet. Den sista (rosa) kopian lämnas till fadern. För 

att sjukhuset ska utfärda/signera och stämpla formuläret krävs att barnets 

båda föräldrar uppvisar giltiga säkerhetskort eller medborgarskapsbevis 

(t.ex. passhandling) samt äktenskapsbevis. För att processa utfärdandet av 

ett födelsebevis måste faderns/föräldrarnas kopia (rosa) först jämföras med 

den som sjukhuset skickat till Registratorn (vit).51 

   

                                                 
48 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
49 Ibid 
50 Dansk Flyktinge Hjaelp, Tema: Forholdene for Beduner i Kuwait, s. 10,oktober 2016 
51 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
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Enligt Landinfos rapport Kuwait: Uregistrerte biduner finns det information 

som tyder på att även oregistrerade bidooner kan få ut födelsebevis. Det är 

oklart huruvida beviset avser ”Notfication of Birth” som lämnas ut av 

sjukhuset i samband med födelsen, och som därefter lämnas in till 

hälsoministeriet för att få ut ett födelsebevis, eller om det rör sig om en 

födelseattest.52   

 

Tillgänglig rapportering visar att bidooner har svårt att få ut officiella 

handlingar, trots regeringsbeslutet (Cabinet Resolution 409/2011) från 2011 

om att förbättra bidoonernas villkor, vilket berättigar bidooner att få ut 

officiella dokument.53 Detta har dementerats av kuwaitiska regeringen i en 

skrivelse till Human Rights Watch.54     

 

4.4. Resedokument (artikel-17-pass) 

Bidooner kan tillåtas resa utomlands på särskilda dokument i enlighet med 

artikel 17 i kuwaitiska medborgarkapslagen.55 Handlingarna utfärdas 

vanligen till bidooner som är anställda inom staten när de reser i tjänst – 

mest förekommande hos anställda inom polis och armé samt deras 

familjemedlemmar. Handlingen kan även utfärdas till andra grupper 

bidooner; sjuka i behov av vård utomlands, universitetsstudenter och i 

samband med pilgrimsfärden till Mecka.   

 

Handlingarnas giltighetstid varierar mellan två till fem år. Handlingen är 

väldigt likt det nationella passet. Under personuppgifter framgår att 

födelseorten är okänt/Kuwait.56   

 

”Artikel-17-pass” utfärdas av inrikesministeriet, först efter godkännande av 

Centralsystemet, men kan även ske utan sådant godkännande vid fall där en 

sökande har kontakter (wasta), dvs. på basis av korruption.57 Handlingen 

kan endast utfärdas inom landet, och kan således inte utfärdas vid 

kuwaitiska beskickningar utomlands.58 Det är generellt svårt att få 

viseringar till något europeiskt land på ett ”artikel-17-pass”. Till de få länder 

som accepterar handlingen hör Irak, Malaysia, Marocko, Syrien och 

Thailand.59  

 

Passet kan också utfärdas till andra utlänningar som arbetar för 

myndigheterna i Kuwait och som reser på delegation, t.ex. egyptisk konsult 

                                                 
52 Landinfo, Kuwait: Uregistrerte biduner, 2014-04-09 
53 Dansk Flyktinge Hjaelp, Tema: Forholdene for Beduner i Kuwait, s. 13, oktober 2016, 

UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 27, July 2016 
54 Human Rights Watch, “Response of the Kuwaiti Government”, 2011 
55 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 28, July 2016 
56 Ibid 
57 Möte med i(regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
58 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait:  Bidoons, s. 28, July 2016 
59 Möte med (regionalt ansvarig)  immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
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på utrikesresa med kuwaitiska kollegor.60 Bidooner med giltiga 

passhandlingar kan tillåtas inresa.61 Lifos har dock i skrivande stund ingen 

annan information om möjligheten för bidooner att förnya sina pass om de 

befinner sig i utlandet än ovannämnda begränsning av utfärdanden vid 

beskickningar. Vidare uppges kuwaitiska myndigheter utfärda ”artikel-17-

pass” i mindre omfattning än, och inte lika rutinmässigt som, tidigare.62 

Enligt vissa källor ska myndigheterna ha slutat utfärda pass efter 2015.63 

Detta i samband med bombattacken mot en shiamoské i juni 2015.64 En av 

gärningsmännen bakom attentatet uppges ha varit bidoon.65 Andra källor 

uppger att myndigheterna redan 2014 slutat utfärda resehandlingar till 

bidooner, med undantag för humanitära fall.66 

 

5. Bidoonernas socio-ekonomiska rättigheter 
Som tidigare anförts har bidooner - fram till 80-talet - behandlats förmånligt 

i jämförelse med andra utländska medborgare. Med undantag för rätten till 

medborgarskap, har bidooner tidigare i princip haft samma rättigheter som 

kuwaitiska medborgare.  

   

År 2011 antog regeringen ett dekret (Cabinet Resolution 409/2011) för att 

utvidga bidooners formella och sociala rättigheter. Dekretet föreskriver 

bidooners (som i dekretet benämns som ”illegal residents”) förmåner i 11 

punkter,67 bland annat framgår rätt till utbildning, sjukvård, rätt att få ut 

officiella handlingar (födelse- och dödsattester, vigsel- skilsmässobevis och 

körkort) samt rätt till anställning inom den privata och offentliga sektorn.  

 

5.1. Utbildning 

Barn till bidooner har som regel inte rätt till utbildning i landets statliga 

skolor. Utbildningsministeriet tilldelar ekonomiskt bidrag till 

välgörenhetsfonder som bekostar barnens utbildning i privata skolor.68  

 

I maj 2015 beslutade regeringen att förflytta 5000 skolelever från privata till 

statliga skolor. Vidare har staten har också berett 150 platser för barn till 

bidooner vid Kuwaits universitet.69  

 

Det finns rapporter om att barn inte fått delta i skolundervisningen för att 

föräldrarna inte kunnat få ut födelsebevis för barnen.70  

                                                 
60 Ibid 
61 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 28, July 2016 
62 Ibid  
63 Middle East Eye, Kuwait stops issuing travel documents for stateless nationals after 

bombing,2015-06-29 
64 BBC News, Kuwait Shia mosque blast death toll ’rises to 27’, 2015-06-27 
65 Middle East Eye, Kuwait stops issuing travel documents for stateless nationals after 

bombing,2015-06-29 
66 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 17, July 2016 
67 Human Rights Watch, “Response of the Kuwaiti Government”, s. 3-4, 2011 
68 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 16, July 2016 
69 Ibid 
70 Ibid 
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5.2. Sjukvård 

Registrerade bidooner har rätt till gratis sjukvård. Även i detta sammanhang 

har det förekommit rapporter om att bidooner inte fått access till sjukvård 

eftersom de saknar dokumentation (som t.ex. födelsebevis).71 

 

5.3. Arbete  

Bidooner har fortsatt svårt på arbetsmarknaden. Enligt statistik ska drygt 

2500 bidooner ha anställning inom den offentliga sektorn, de flesta inom 

hälso- och utbildningssektorn.72 För kvinnor rör det sig till stor del om 

lärarjobb.73 Motsvarande siffra bland den utländska arbetskraften ligger på 

drygt 50 000.74 Bidooner är oftast lägre avlönade och saknar rätt till 

pension, föräldraledighet eller sjukpenning.75   

 

År 1985 införde säkerhetssektorn anställningsstopp för bidooner.  

Rekryteringen återupptogs i augusti 2015 då försvarsministeriet antog 700 

bidooner. Rekrytering avsåg endast barn till kuwaitiska mödrar eller barn till 

bidooner som omkommit i strid för landet.76 

 

Inom den privata sektorn arbetar bidooner vanligen som parkeringsvakter, 

butiksbiträden eller säkerhetsvakter i kaféer och restauranger mot kontant 

avlöning. De flesta banker vägrar öppna bankkonton åt bidooner.77   

 

5.4. Andra förmåner   

Välgörenhetsorganisationer, t.ex. Zakat House, har genom privata 

donationer bistått utsatta grupper bidooner med mat, ekonomisk bistånd och 

hjälp med yrkesutbildning.  

 

Bidooner har möjlighet att ingå äktenskap i domstol om de presenterar 

giltiga säkerhetskort med minst tre månaders giltighetstid.78 

 

6. Behandling av bidoonaktivister 
 

6.1. Deltagande i manifestationer 

Enligt Human Rights Watch årliga rapport - 2017, har bidooner hållit ett 

flertal gatuprotester för att manifestera sitt missnöje över regeringens 

misslyckande att lösa medborgskapsfrågan för landets bidooner.79 

                                                 
71UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 16, July 2016 
72 Ibid 
73 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
74 Newsweek, Somewhere They Belong, 2016-02-03 
75 Ibid 
76 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 17, July 2016 
77 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
78 Ibid 
79Human Rights Watch, World Report 2017-Kuwait, 2017-01-23.  

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kuwait
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1979 Law of Public Gatherings förbjuder utlänningar från att delta i 

offentliga sammankomster (artikel 12).80 Detta gäller även bidooner. 

Samma lag (artikel 4) föreskriver krav på erforderligt tillstånd för att 

anordna offentliga sammankomster. Organisatörer ska i samband med 

tillståndsansökan uppvisa identitetshandlingar.81    

 

Vidare rapporteras att antalet demonstrationer avtagit sedan 2014, och att 

protester endast fortsatt i mindre skala.82 I de tidigare demonstrationerna har 

bidooner, vissa sympatiserande kuwaitier, och andra icke-kuwaitier ingått.83  

 

År 2015 dömdes en känd bidoonaktivist, Abdullah al-Enzi, i sin frånvaro till 

fem års fängelse för att ha förolämpat landets emir vid en demonstration i 

februari 2014. Al-Enzi lyckades lämna landet innan han greps.84 I april 2016 

greps en annan aktivist, Abdulhakim al-Fahdi, bl.a. för att ha deltagit i en 

olovlig offentlig sammankomst. Al-Fadhi var tidigare, i januari 2015, dömd 

i sin frånvaro till ett års fängelse och utvisning men hade lyckats hålla sig 

undan.85  

 

6.2. Fängelseförhållanden för bidooner 

Fängelseförhållandena i Kuwait skiljer sig inte från andra länder i 

regionen.86 Enligt tillgänglig rapportering ska fängelserna hålla adekvat 

standard, men de är oftast överfulla. Kuwait har tre fängelsekomplex; två för 

män - som beskrivs som låg- alt. högsäkerhetsfängelse - och ett fängelse för 

kvinnor. Därutöver har landet ett deporteringscenter, Talha, for utländska 

migranter. Även där rapporteras om överbeläggning och dåliga sanitära 

förhållanden.87 Fångar har i allmänhet rätt att framföra klagomål om 

fängelseförhållandena till rättsväsendet.88  

 

Poliser måste erhålla en arresteringsorder från åklagarmyndigheterna i 

samband med gripanden. Den misstänkte informeras oftast om 

anklagelserna i samband gripandet. Den misstänkte har också besöksrätt och 

rätt till ett juridiskt ombud. Polisen har dock rätt att anhålla en misstänkt 

mellan fyra dagar och upp till tre veckor utan att delge misstankar om brott. 

Juridiska ombud har rätt att delta i rättsprocess men inte att kontakta sina 

klienter under den tiden.89 

                                                 
80 Ibid 
81 UK Home Office, Country Information and Guidance, Kuwait: Bidoons, s. 19, July 2016 
82Ibid 
83Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26. 
84 Mail Online, Kuwait jails stateless activist for insulting emir, 2015-02-01 
85 Gulf Centre for Human Rights, Kuwait: Bedoon rights activists and women rights 

defender arrested, 2016-04-21, Amnesty International, Annual Report, Kuwait 2016/2017 
86 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 
87 United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 

Kuwait 2013 Human Rights Report, s. 3  
88 Ibid, s. 3 
89 Ibid s. 4-5 



Lifos Temarapport: ”Bidooner” i Kuwait  

 

 2017-06-27, version 1.0 17 (20) 

 

 

Övergrepp mot internerade har rapporterats.90 Tortyr förekommer, men inte 

systematiskt.91 I Gulf Center for Human Rights rapport om tortyr i Kuwait 

framkommer att MR-aktivister - bland andra bidooner - och andra 

oliktänkande misshandlats och torterats. Det finns emellertid i rapporten 

inga tydliga indikationer på att bidooner skulle vara särskilt utsatta. 

Rapporten omnämner dock att bidooner utsätts för förhållandevis långa 

häktningstider i väntan på rättegång, utan vetskap om datum eller tid för 

rättegång, samt att vederbörande dömts i sin frånvaro, och utan att ha fått 

träffa ett juridiskt ombud.92   

 

7. Rätt att återvända  
Som regel är det svårt som bidoon att lämna lämna landet eftersom det är 

svårt att få ett s.k. artikel-17-pass. Som framgått ovan, förekommer dock 

utfärdanden, t.ex. i humanitära fall där vederbörande kan vara i behov av 

vård utomlands eller liknande. Vidare är korruptionen utbredd, och 

beroende på kontakter etc., förekommer även passutfärdanden i andra fall. 

Det finns såväl välsituerade som mindre bemedlade bland bidoonerna i 

Kuwait. Återvändande genuina kuwaitiska bidooner med giltigt RD/pass 

bedöms inte behöva möta några svårigheter, enligt Lifos bedömning. Enligt 

uppgifter till Lifos i april 2017, har dock få bidooner med utvisningsbeslut 

kunnat återvända/verkställas från Storbritannien till Kuwait - och i de fallen 

endast personer som betraktas som genuina bidooner, efter accept från 

kuwaitiska myndigheter.93  

                                                 
90 Ibid s. 2 
91 The Gulf Center for Human Rights, Report on Torture in Kuwait, juli 2016 s. 1, 3 
92 Ibid s. 2 
93 Möte med (regionalt ansvarig) immigrationssambandsmannen (Immigration Liaison 

Manager) vid Storbritanniens ambassad i Doha, Qatar, Abu Dhabi, 2017-04-26 

https://lifos.teamwork.com/#projects/63836/tasks
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