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About Landinfo’s reports
The Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, is an independent body within
the Norwegian Immigration Authorities. Landinfo provides country of origin information (COI)
to the Norwegian Directorate of Immigration (Utlendingsdirektoratet – UDI), the Immigration
Appeals Board (Utlendingsnemnda – UNE) and the Norwegian Ministry of Justice and Public
Security.
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sources. Many of our reports draw on findings and interviews conducted on fact-finding
missions. All sources used are referenced. Sources hesitant to provide information to be cited in
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Summary
This report concerns work and residency for foreign nationals in Saudi-Arabia.
Moreover, it provides information on special arrangements and exceptions from
current regulations for Yemenis, Syrians, and Palestinians. The report shows that
Syrians and Yemenis fleeing conflict in their home countries have been given
temporary residency in Saudi-Arabia, as well as the opportunity to work. They
have previously also had access to certain public services.
Syrian nationals are not deported to their home country. Government practices
concerning Yemeni nationals are ambiguous, and deportations to Yemen have
taken place. In general, it has become more difficult for foreign nationals to gain
work and residency in Saudi-Arabia, in part due to the government’s efforts to
nationalize the labour force.

Sammendrag
Dette temanotatet omhandler opphold og arbeid for utenlandske statsborgere i
Saudi-Arabia. Notatet ser videre på særordninger og unntak fra gjeldende
regelverk som er innført for syrere, jemenitter og palestinere. Notatet viser at
syrere og jemenitter som flykter fra krig i hjemlandet i praksis har blitt gitt
midlertidig opphold i Saudi-Arabia, samt muligheten til å arbeide og tidligere
også tilgang til visse velferdsgoder.
Syriske borgere blir ikke tvangsreturnert til hjemlandet. Returer av jemenitter har
funnet sted, men praksis knyttet til dette er ikke entydig. Generelt har det blitt
vanskeligere for utenlandske borgere å få opphold i landet, blant annet som en
følge av myndighetenes tiltak for å nasjonalisere arbeidsstyrken.
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1

Innledning
Kanadiske Immigration and Refugee Board (IRB) slår fast at det i utgangspunktet
er fire forhold som gir utenlandske borgere rett til oppholdstillatelse i SaudiArabia: gjennom ekteskap med en saudisk statsborger, dog med en rekke mulige
forbehold; gjennom arbeid i landet, organisert gjennom det såkalte kafalasystemet; gjennom opphold knyttet til et nært familiemedlem som arbeider i
landet; eller, i sjeldne tilfeller, ved at en svært innflytelsesrik aktør griper inn til
ens fordel (IRB 2017).
I tillegg har myndighetene i landet ved flere anledninger gjort unntak fra
gjeldende regler eller innført spesielle ordninger gjennom kongelig dekret for
spesifikke grupper, eksempelvis syrere. Det er også mulig å få visum for innreise
og kortere opphold i landet for å gjennomføre pilgrimsferd, familiebesøk og de
seneste årene også knyttet til turisme.
Dette temanotatet tar for seg opphold knyttet til arbeid og gjennom nære
familiemedlemmer som arbeider i landet, samt vilkår for inn- og utreise. Notatet
ser videre på unntak og spesielle ordninger for syrere, jemenitter og palestinere,
herunder muligheter til å ta arbeid for personer som i utgangspunktet har
ankommet landet på andre visa enn arbeidsvisa. I forlengelsen av dette omtales
praksis knyttet til tvangsretur til hjemlandet og/eller deportasjoner til tredjeland
for disse gruppene. Avslutningsvis ser notatet på hvorvidt det har blitt
vanskeligere for utenlandske borgere å få opphold i Saudi-Arabia de siste årene,
blant annet grunnet myndighetenes initiativer for å nasjonalisere arbeidsstyrken.
Det er verdt å merke seg at håndhevelsen av gjeldende regler i praksis kan variere,
ikke minst når det gjelder personer fra krigsherjede land som oppholder seg i
Saudi-Arabia. Landinfo viste i 2016 til en forsker som påpekte at det ikke finnes
noen fast praksis for håndtering av syrere som oppholder seg i golflandene
(Landinfo 2016, s. 1). Som beskrevet nedenfor gjør myndighetene i Saudi-Arabia
enkelte justeringer i gjeldende regelverk og fatter spesielle beslutninger for
enkeltgrupper, som jemenitter eller syrere, men det kan være noe uklart hvor
lenge slike bestemmelser varer og hvordan eventuelle unntak og justeringer
fungerer i praksis. Således kan eksempelvis syrere gis visse privilegier av
myndighetene, men i likhet med andre utenlandske borgere som oppholder seg i
golflandene, har de svært få rettigheter.
Privilegier som er gitt kan også trekkes tilbake, noe som også later til å ha funnet
sted hva angår tilgang til offentlige skoler for jemenitter og syrere. Selv om
hovedtrekkene er klare, kan det derfor tidvis være vanskelig å identifisere en
entydig praksis, som vi skal se i det følgende.
Notatet er basert på åpent tilgjengelige kilder, herunder rapporter fra den svenske
landkunnskapsenheten Lifos, kanadiske IRB og det amerikanske
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utenriksdepartementet, nyhetsartikler og forskningsartikler, informasjon fra
nettsidene til ulike saudi-arabiske myndigheter og institusjoner, samt saudiarabiske utenriksstasjoner og andre lands utenriksstasjoner i Saudi-Arabia. En
viktig kilde har vært King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM)
og informasjonen de har lagt ut til sine ansatte. Det er i denne sammenheng viktig
å merke seg at type yrke og statusen yrket har eller tilskrives, kan innvirke på flere
av prosessene som beskrives nedenfor.

2

Sponsorer og opphold for utenlandske arbeidere
Sentralt for opphold og arbeid for utenlandske borgere i Saudi-Arabia er det som
gjerne refereres til som kafala-systemet, et begrep som benyttes om tilsvarende
systemer som eksisterer i alle golfmonarkiene. Kjernen i kafala-systemet er at en
utenlandsk borgers arbeids- og oppholdstillatelse er knyttet til en lokal sponsor
(ofte også arbeidsgiver), som igjen må være en statsborger i landet (eller i praksis
også et selskap). Så lenge kontrakten for arbeidet løper kan arbeidstakeren i
utgangspunktet ikke forlate landet, avslutte arbeidet eller bytte arbeidsgiver uten
sponsorens tillatelse (Lifos 2018, s. 14; ILO u.d., s. 1).
Utenlandske borgere som ønsker å arbeide i Saudi-Arabia må da også ha sikret
seg en jobb i landet samt en sponsor (som regel arbeidsgiveren) før vedkommende
kan søke om visum for innreise som arbeidstaker (Lifos 2018, s. 21; IRB 2019).
Den indiske ambassaden i Riyadh skriver at det kun er personer mellom 18 og 60
år, som er ved god helse og som innehar en kompetanse det er behov for i landet –
som ikke kan dekkes gjennom saudi-arabiske arbeidere – som kan komme til
landet som gjestearbeidere (Indias ambassade i Riyadh u.å.).
Alle utenlandske arbeidere i landet skal ha en sponsor (Lifos 2018, s. 21; U.S.
Department of State 2020, s. 56; Indias ambassade i Riyadh u.å.). Arbeidstakeren
må deretter søke om innreisevisum for arbeidere, taʾshirat ʿamal, på engelsk kjent
som employment visa (Lifos 2018, s. 21; Indias ambassade i Riyadh u.å.; SaudiArabias ambassade i Washington D.C. u.å.a). Sammen med søknaden må
arbeidstakeren legge ved et brev fra arbeidsgiver, kopi av arbeidskontrakt, kopier
av relevante attester og bevis på utdannelse/kompetanse, en politiattest som
dokumenterer eventuelle anmerkninger samt en legeattest som tilsier at
arbeidstakeren er ved god helse (Lifos 2018, s. 21; Indias ambassade i Riyadh
u.å.; Saudi-Arabias ambassade i Washington D.C. u.å.a).
Arbeidstakeren har ikke anledning til å avslutte arbeidsforholdet eller skaffe seg
ny sponsor og nytt arbeid uten tillatelse fra gjeldende arbeidsgiver/sponsor (U.S.
Department of State 2020, s. 52). Kanadiske IRB viser til kilder som peker på at
arbeidsgiver når som helst, også uten varsel, kan søke en arbeidstakers arbeids- og
oppholdstillatelse opphevet på nett (IRB 2019).
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Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet kan saudi-arabiske myndigheter
være behjelpelige overfor arbeidstakere dersom arbeidsgiver eksempelvis ikke
utbetaler lønn (U.S. Department of State 2020, s. 52), og det finnes også en
hjelpelinje for arbeidere, som er drevet av arbeidsministeriet (Indias ambassade i
Riyadh u.å.).

2.1

Muqim-kort
Etter at en arbeidstaker ankommer Saudi-Arabia på et innreisevisum for arbeidere,
må vedkommende få ordnet arbeidstillatelsen og oppholdstillatelsen sin,
ʾiqama/muqim,1 innen 90 dager. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for dette
(Lifos 2018, s. 22; Indias ambassade i Riyadh u.å.). Tilsvarende opplyser King
Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM) at søknad om
oppholdstillatelse for universitetets ansatte går gjennom universitetet (KFUPM
u.å.d). Arbeidstakeren må gjennomgå en ny medisinsk sjekk samt avgi
biometriske data (Lifos 2018, s. 22; Indias ambassade i Riyadh u.å.). Lifos melder
at arbeidstakeren på dette tidspunktet også må levere en politiattest (Lifos 2018, s.
22), mens Saudi-Arabias ambassade i Washington altså hevder at en slik attest må
leveres sammen med søknaden om innreisevisum (Saudi-Arabias ambassade i
Washington D.C. u.å.a).
Arbeidstakeren må også skaffe seg helseforsikring (Lifos 2018, s. 22), noe flere
kilder viser til at er arbeidsgivers ansvar (PwC Middle East 2016, s. 5; Indias
ambassade i Riyadh u.å.). PwC Middle East meldte i 2016 at arbeidere hverken
kan forlate Saudi-Arabia eller begynne sitt arbeid før denne prosessen er fullført
(PwC Middle East 2016, s. 5).
Når prosessen er fullført vil arbeidstaker få en oppholdstillatelse og et ID-kort
kjent som ʾiqama (gammelt navn) eller muqim-kort, som normalt er gyldig i fem
år (Arab News 2015b; Lifos 2018, s. 22). Tillatelsen må fornyes hvert år, noe som
er arbeidsgivers ansvar og som kan gjøres digitalt (Arab News 2015b; PwC
Middle East 2016, s. 5; Lifos 2018, s. 22). Kortet fungerer som ID-kort og bevis
på lovlig opphold for arbeidstakeren, som må bære kortet på seg til enhver tid
(IRB 2019; Indias ambassade i Riyadh u.å.).
På kortet fremkommer ifølge Lifos arbeidstakerens personalia, navn på sponsor
samt oppholdstillatelsesnummer (Lifos 2018, s. 22). Redaktøren i den saudiarabiske avisen Arab News publiserte i oktober 2015 et bilde av det nye muqimkortet på Twitter, og det samme bildet ble også vist i en artikkel om kortet i Arab
News i januar 2016 (Siraj W. 2015; al-Khotani 2016). Det viktig å ta forbehold
om at dette i praksis utgjør én kilde.

1

I mange engelskspråklige kilder staves dette ‘muqeem’.
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Kortene later til å være på størrelse med et kredittkort, med lys bakgrunn og grønn
skrift. De har påskriften ‘Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Interior’ i øvre
venstre hjørne, og tilsvarende tekst på arabisk i øvre høyre hjørne. Øverst i midten
står huwiyyat muqim/resident identity på engelsk og arabisk. Under dette følger
tilsynelatende innehavers navn med latinske og deretter arabiske bokstaver.
Nedenfor vises et bilde av innehaver til venstre, mens følgende opplysninger er
oppført til høyre (på arabisk):
•

Nummer (tilsynelatende ti siffer, med arabiske tall)

•

Kopinummer

•

Sted hvor kortet er utstedt

•

Utløpsdato

•

Fødselsdato

•

Yrke

•

Nasjonalitet

•

Religion

•

Arbeidstillatelse (nummer)

•

Sponsor/arbeidsgiver

Under bildet er det en strekkode, og under dette later det til å følge et nummer.
På baksiden er det skrevet ‘Ministry of Interior Directorate of Passport Dept.’ i
øvre venstre hjørne, og samme tekst på arabisk i øvre høyre hjørne. Øverst i
midten står huwiyyat muqim/resident identity som på forsiden. Under dette følger
tre merker, hvorav det midterste er logoen til passdirektoratet. Nedenfor står
følgende tekst på arabisk: yajib ʾishʿar ʾaqrab ʾidarat jawazat ʾaw markaz shurta
ʿinda faqdiha [Kontakt nærmeste passdirektoratkontor eller politistasjon dersom
du mister kortet] (Landinfos oversettelse). Deretter følger teksten nedenfor på
engelsk og arabisk, på henholdsvis venstre og høyre side (tekst og tegnsetting er
her gjengitt direkte):
Resident ID Card. This card is issued for legal resident as a proof of
identity. Residents Card must be renewed separately before expiration.
Residency ID card date of expiration can be checked Through The MOI
portal at www.moi.gov.sa
Til venstre for den engelske teksten, skrevet ovenfra og ned, følger noe tekst samt
sifre på arabisk, i svært liten skrift. Nederst på baksiden følger så en strekkode på
venstre side og tilsynelatende et nummer på høyre side.
En arbeidstaker kan ifølge Indias ambassade ikke åpne en bankkonto, overføre
penger, skaffe seg et SIM-kort eller reise ut av landet uten et slikt kort (Indias
ambassade i Riyadh u.å.). En artikkel i Gulf Business fra 2017 antyder at det er
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arbeidstaker selv som søker om fornyelse av selve ID-kortet (Nagraj 2017). Saudi
Gazette siterte i februar 2020 saudi-arabiske myndigheter på at innehaveren av et
muqim-kort kan undersøke kortets samt egen oppholdstillatelses gjenværende
gyldighet på nett (Saudi Gazette 2020).

2.2

Varslede endringer i kafala-systemet
Tidlig i november 2020 annonserte saudi-arabiske myndigheter at de vil gjøre
betydelige endringer i kafala-systemet, og at disse endringene er ment å styrke
arbeidstakernes stilling. Endringene skal innebære at arbeidstakere i privat sektor
ikke lenger vil måtte be om arbeidsgivers/sponsors tillatelse for å forlate landet
eller for å skifte jobb og arbeidsgiver/sponsor. Endringene er ment å tre i kraft fra
14. mars 2021 (BBC 2020; Nereim 2020).
Arbeidstakere vil imidlertid fremdeles måtte ha en sponsor for å kunne reise til
Saudi-Arabia i utgangspunktet, og de vil fremdeles måtte søke om et endelig
utreisevisum når de forlater landet for godt. Videre vil sponsor fremdeles ha
muligheten til når som helst å søke om å oppheve en arbeidstakers
oppholdstillatelse på nett. De varslede endringene vil heller ikke gjelde for
utenlandske arbeidere i offentlig sektor eller som arbeider i tilknytning til private
hjem. Sistnevnte utgjør en stor andel av utenlandske borgere som arbeider i landet
(BBC 2020; Nereim 2020).

3

Sponsorer for egen familie
En utenlandsk statsborger som har lovlig opphold og arbeid i Saudi-Arabia kan i
noen tilfeller selv fungere som sponsor for familiemedlemmer. Dette gjelder
imidlertid ikke i alle tilfeller, og ordningen har noen klare begrensninger.
For det første gjelder dette i utgangspunktet for den nærmeste familien, hvilket vil
si ektefelle og barn (PwC Middle East 2016, s. 7-8; Lifos 2018, s. 24). Barn er her
forstått som sønner opp til 18 år, eller opp til 25 år dersom de studerer og kan
dokumentere dette, samt døtre uavhengig av alder så lenge de er ugifte (PwC
Middle East 2016, s. 7; IRB 2019; KFUPM u.å.e; Saudi-Arabias ambassade i
Washington D.C. u.å.b). Personer med oppholdstillatelse gjennom foresatt har
ikke rett til å arbeide i Saudi-Arabia (PwC Middle East 2016, s. 8; Indias
ambassade i Riyadh u.å.). Dersom sønner over 18 år (eller over 25 år dersom de
studerer) eller gifte døtre ønsker å forbli i landet, må de få egen sponsor og
oppholdstillatelse (IRB 2019). Lifos melder imidlertid at en skilt kvinne igjen kan
ha sin far som sponsor om hun vender tilbake til Saudi-Arabia (Lifos 2018, s. 25).
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PwC understreker at hverken samboere, sivile partnere, partnere av samme kjønn,
søsken eller barn av ugifte foreldre anerkjennes som personer som kan få opphold
gjennom et familiemedlem på denne måten (PwC Middle East 2016, s. 8). PwC
melder imidlertid at selv om en person i utgangspunktet ikke har anledning til å
være sponsor for sine foreldre kan det gjøres unntak, dersom disse er eldre
og/eller er avhengige av at barnet tar vare på dem (PwC Middle East 2016, s. 8).
Også Lifos melder dette (Lifos 2018, s. 25), og veiledningene fra KFUPM antyder
det samme (KFUPM u.å.g).
For det andre er det ikke alle arbeidere som har anledning til å være sponsor for
sin nærmeste familie; det er kun arbeidstakere i bestemte yrker som er gitt
anledning. Kanadiske IRB viser til kilder som fremhever at det typisk er personer
i et yrke med en viss status, eller white collar-yrker, som har mulighet til å benytte
seg av ordningen (IRB 2019). Tilsvarende skriver PwC følgende (PwC Middle
East 2016, s. 6):
(…) only certain categories of employee can sponsor dependants [sic.].
Generally, unskilled workers cannot sponsor family members. Employees
without university qualifications may also face issues sponsoring family
members.

3.1

Dokumentasjonskrav ved sponsing av familiemedlemmer
Når en arbeidstaker søker om opphold for nærmeste familie gjennom denne
ordningen, må følgende dokumentasjon legges ved utfylte søknadsskjemaer
(KFUPM u.å.d; Saudi-Arabias ambassade i Washington D.C. u.å.b):
•

Kopier av aktuelle familiemedlemmers pass

•

Ekteskapsattest attestert av saudisk utenriksstasjon i søkerens hjemland og
Saudi-Arabias utenriksdepartement, i arabisk oversettelse

•

Fødselsattest for barn attestert av saudisk utenriksstasjon i søkerens
hjemland og Saudi-Arabias utenriksdepartement, i arabiske oversettelse

•

Søkerens ʾiqama (kopi) og pass med visumstempel

•

Legeattest

•

Søkerens vitnemål fra høyere utdanning eller fagbrev attestert av saudisk
utenriksstasjon i søkerens hjemland og Saudi-Arabias
utenriksdepartement, i arabisk oversettelse

Selskapet Pangea Worldwide, som tilbyr hjelp i forbindelse med arbeid og
opphold i Saudi-Arabia, melder at man også må legge ved en attest i arabisk
oversettelse som viser arbeidstakers lønn (Pangea Worldwide 2019). KFUPM
melder tilsvarende at søkeren må legge ved en attest fra universitetet som viser
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vedkommendes stilling, lønn, oppstartsdato med mer, samt en erklæring som sier
at døtre over 13 år er ugifte, dersom dette er relevant (KFUPM u.å.d).
Universitetet melder videre at sønner over 18 år som har oppholdstillatelse
gjennom sin far og skal fornye denne, må legge ved dokumentasjon på pågående
studier (KFUPM u.å.e). Arbeidstakere som søker om oppholdstillatelse (ʾiqama)
for barn født i Saudi-Arabia, må videre fremlegge følgende dokumenter (i original
og kopi): pass, fødselsattest, vaksineattest og begge foreldres oppholdstillatelse
(KFUPM u.å.c).

3.2

Nye avgifter fra 2017
Den 1. juli 2017 innførte myndighetene i Saudi-Arabia en ny avgift som
utenlandske arbeidstakere må betale for hvert familiemedlem som har opphold i
landet gjennom vedkommende, altså gjennom ordningen hvor en arbeidstaker
fungerer som sponsor for familiemedlemmer beskrevet her. Avgiften var i 2017
på 100 SAR (Saudi-arabiske riyal) per familiemedlem per måned. Dette skulle
imidlertid øke med 100 SAR per måned per familiemedlem per år frem til 2020,
hvilket tilsier at avgiftene i dag er 400 SAR per familiemedlem per måned
(Khaleej Times 2017; Nagraj 2017; Lifos 2018, s. 24-25).
Kanadiske IRB viser til kilder som melder at dersom en arbeidstaker som fungerer
som sponsor for familiemedlemmer får sin oppholdstillatelse opphevet, vil
familiemedlemmene også miste sin oppholdstillatelse (IRB 2019).

4

Ut- og innreiser for utenlandske borgere med opphold i
landet
Det finnes to typer utreisevisum for utenlandske borgere i Saudi-Arabia: inn- og
utreisevisum, som kan være gyldig for én eller flere reiser, og det som kalles
endelig utreisevisum, på engelsk final exit visa. Sistnevnte gjelder for
arbeidstakere som forlater Saudi-Arabia ‘for godt’ etter endt arbeid, og fordrer at
de har avklart alle sine forhold i landet, som beskrevet nedenfor. Alle utenlandske
arbeidere som skal reise ut av landet på ferie, jobbreise eller annet og som skal
returnere, må derimot inneha et ut- og innreisevisum (eller tur/retur-visum).

4.1

Ut- og innreisevisum
Lifos opplyser at det er arbeidsgiver som må søke om ut- og innreisevisum for en
arbeidstaker (Lifos 2018, s. 23). Tilsvarende indikerer informasjon fra KFUPM at
søknaden skjer gjennom universitetet (KFUPM u.å.a). Slike visa kan være gyldige
for én (single exit re-entry) eller flere (multiple exit re-entry) reiser ut av og inn i
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landet i gyldighetsperioden. Gyldigheten av slike visa er betinget av
arbeidstakerens oppholdstillatelse, men de kan maksimalt være gyldige i seks
måneder (180 dager) (Lifos 2018, s. 23; KFUPM u.å.a).
KFUPM melder videre at visumet må benyttes innen 90 dager fra utstedelse,
ellers blir det ugyldig og innehaver må betale et straffegebyr (KFUPM u.å.a).
Informasjonen fra KFUPM antyder videre at tilgangen til visum med flere reiser
ut av og inn i landet (multiple exit re-entry) er betinget av en persons ansiennitet
og stilling. Eksempelvis har ikke administrativt ansatte ved universitetet tilgang til
denne typen visum (KFUPM u.å.a).
Dersom arbeidstaker ikke returnerer innen utgangen av visumets gyldighet, altså
seks måneder, må vedkommende søke om forlengelse gjennom arbeidsgiver.
Informasjon tilgjengelig på nettsidene til det saudi-arabiske utenriksdepartementet
samt fra KFUPM tilsier at visumets gyldighet kan forlenges med en måned
(KFUPM u.å.h). Lifos skriver følgende om hva som skjer dersom en arbeidstaker
ikke returnerer til Saudi-Arabia innen visumet utløper (og heller ikke søker
om/returnerer innen utgangen av en forlengelse) (Lifos 2018, s. 22):
För det fall personen inte återvänder inom sex månader upphör tillståndet
automatiskt. Om utlänningen vill återvända därefter måste vederbörande
påbörja proceduren på nytt, vilket i och för sig kan vara oproblematiskt
såvida vederbörande inte ”smet ifrån”, eller har något annat ”otalt” med
senaste sponsor.
Dette synes med andre ord å tilsi at det kan være mulig å vende tilbake til SaudiArabia også dersom man har brutt vilkårene for et slikt ut- og innreisevisum, men
at prosessen da må begynnes på nytt. Samtidig antyder Lifos altså at det også kan
by på problemer dersom man ikke forlot landet på ‘korrekt’ måte i
utgangspunktet.
Informasjon fra den indiske ambassaden i Riyadh peker i samme retning.
Ambassaden slår fast at dersom en arbeidstaker uteblir fra arbeidet uten tillatelse,
nekter å arbeide eller forlater sin sponsor, kan sponsoren rapportere
vedkommende som hurub,2 altså en som har rømt eller er fraværende (Indias
ambassade i Riyadh u.å.). Ambassaden melder at vedkommende da vil miste sin
oppholdstillatelse og sine rettigheter, og vil bli arrestert og tvangsutsendt dersom
vedkommende blir pågrepet og ikke er etterlyst for en kriminell handling.
En arbeidstaker kan selv undersøke om vedkommende er registrert som hurub på
nett. Dersom vedkommende blir deportert vil personen måtte betale en bot og vil
ikke kunne returnere til Saudi-Arabia på fem år, ifølge Indias ambassade (Indias
ambassade i Riyadh u.å.). I en artikkel i Saudi Gazette fra 2019 hevdes det
2

I engelskspråklige kilder staves dette ofte ‘huroob’.

Temanotat Saudi-Arabia: Opphold, arbeid og inn- og utreise for utenlandske borgere (herunder
jemenitter, syrere og palestinere)
LANDINFO – 19. NOVEMBER 2020 – 13

imidlertid at vedkommende risikerer å aldri kunne returnere til landet igjen (Saudi
Gazette 2019). Indias ambassade slår fast at en person som er blitt deportert for en
kriminell handling, aldri vil kunne returnere til landet (Indias ambassade i Riyadh
u.å.).
En arbeidstaker som fungerer som sponsor for et familiemedlem kan ifølge
KFUPM få utstedt ut- og innreisevisum for én reise for familiemedlemmet på nett,
da med en gyldighet på opptil 340 dager (KFUPM u.å.a).
I sine veiledninger for ansatte som skal søke om ut- og innreisevisum understreker
KFUPM at det er den islamske kalenderen, hijri-kalenderen, som skal benyttes for
å beregne varighet av ulike visa, og dette fremgår også av skjemaene som kan
lastes ned fra universitetets nettsider (KFUPM u.å.f; KFUPM u.å.a). Den islamske
kalenderen følger måneår, som er 10 til 11 dager kortere enn året i kalenderen
som benyttes i Norge, og forflytter seg dermed tilsvarende hvert år (Ringnes og
Vogt 2017).

4.2

Endelig utreisevisum
Arbeidstakere som forlater Saudi-Arabia for godt, må få utstedt et endelig
utreisevisum (final exit visa) (Lifos 2018, s. 23; Indias ambassade i Riyadh u.å.).
‘For godt’ vil i denne sammenheng si at man er ferdig med sitt gjeldende
arbeidsforhold, og ikke har til hensikt å returnere til Saudi-Arabia med det første
(Lifos 2018, s. 23). Det er sponsoren som initierer prosessen for å få utstedt
visumet (Lifos 2018, s. 23; Indias ambassade i Riyadh u.å.).
Før en arbeidstaker kan få utstedt et slikt visum, må vedkommende sørge for at
alle forhold i Saudi-Arabia er avklart. Dette omfatter blant annet at eventuell gjeld
og eventuelle bøter er betalt, at telefonregning og bankforhold er gjort opp og
avsluttet, at vedkommende ikke har kjøretøy registrert i sitt navn, at
vedkommende har fått utbetalt all lønn og at arbeidsgiver ikke har noen
innsigelser mot at arbeidsforholdet avsluttes/er avsluttet (Lifos 2018, s. 23; Indias
ambassade i Riyadh u.å.; KFUPM u.å.b). Indias ambassade i Riyadh understreker
at det er viktig at arbeidstakeren får et såkalt no objection certificate fra
arbeidsgiveren dersom vedkommende ønsker å returnere som arbeidstaker til
Saudi-Arabia senere, og særlig dersom vedkommende ønsker å arbeide for en
konkurrent (Indias ambassade i Riyadh u.å.).
Arbeidstakerens originale oppholdstillatelse leveres inn til myndighetene, senest
på flyplassen ved avreise (Indias ambassade i Riyadh u.å.; KFUPM u.å.b). Det
endelige utreisevisumet utstedes med en dato for seneste utreise fra landet, som
regel 60 dager etter utstedelse, og arbeidstakeren må forlate Saudi-Arabia innen
denne fristen (Lifos 2018, s. 23; KFUPM u.å.b). KFUPM melder at en
arbeidstaker som fungerer som sponsor for familiemedlemmer, selv kan få utstedt
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endelig utreisevisum for disse elektronisk, gjennom det såkalte Absher-systemet
(se punkt 5.2.3) (KFUPM u.å.b).
Det er noe uklart hva som vil være konsekvensene dersom en arbeidstaker forlater
Saudi-Arabia uten å få utstedt et endelig utreisevisum. Svenske Lifos melder at en
arbeidstaker da risikerer å ikke kunne søke om visum til Saudi-Arabia igjen (Lifos
2018, s. 23). Samtidig melder Lifos at en person som forlater landet med et exit
re-entry-visum og ikke vender tilbake innen det går ut, vil kunne søke om nytt
visum, dog under visse forutsetninger (se sitat ovenfor). Dette later til å fordre at
man ikke har noe uoppgjort, at man ikke er dømt for eller etterlyst for en kriminell
handling, eller at det har gått en viss tid og man har betalt en bot dersom man
tidligere har blitt meldt som hurub (Lifos 2018, s. 22-23; Indias ambassade i
Riyadh u.å.).

5

Mulige unntak for enkeltgrupper, herunder syrere,
jemenitter og palestinere
Informasjon fra tilgjengelige kilder tilsier at syrere, jemenitter og palestinere i
perioder har kunnet få, og stadig får, unntak fra enkelte regler gjeldende for
utenlandske borgere i Saudi-Arabia, og har blitt gitt spesielle privilegier gjennom
kongelige dekreter. Henvisninger til de relevante kildene gis fortløpende i
kapittelet, etter denne korte oppsummeringen innledningsvis.
Akkurat hvordan og under hvilke omstendigheter unntak gjør seg gjeldende er
imidlertid litt uklart, da praksis ikke later til å være entydig, og kildene gir noe
forskjellige opplysninger. Dette vil bli gjennomgått i detalj nedenfor, men kort
oppsummert later de fleste kildene til å være enige om følgende, men da altså med
et viktig forbehold om at praksisen ikke er entydig:
•

Saudi-Arabia har ikke signert flyktningkonvensjonen av 1951, og
innvilger i utgangspunktet ikke asyl. Myndighetene hevder imidlertid at de
i praksis har gitt opphold til eksempelvis syrere og jemenitter gjennom
eksisterende ordninger for utenlandske borgere, og i noen tilfeller gjennom
tilpasninger av disse ordningene. Myndighetene trekker også frem at
syrere og jemenitter har fått tilgang til enkelte statlige ordninger, så som
tilgang til offentlige skoler. Hvor mange dette gjelder er imidlertid ikke
klart. Det ser også ut til at dette ikke lenger er tilfellet.

•

Kilder peker videre på at saudi-arabiske myndigheter har gjort spesielle
vedtak, gjerne gjennom kongelige dekreter, som omfatter syrere og
jemenitter. Eksempelvis har myndighetene bestemt at syrere kan få
forlenget sine visa i landet uten nødvendigvis å oppfylle alle krav.
Varigheten av og praksis knyttet til slike vedtak er imidlertid ikke entydig.
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5.1

•

Flere kilder melder at Saudi-Arabia ikke tvangsreturnerer personer til
Syria. Praksis hva angår jemenitter og palestinere er imidlertid mindre
klar.

•

Flere kilder melder at det har blitt vanskeligere for utenlandske borgere å
få innreise til og opphold i Saudi-Arabia, og at dette også gjelder syrere,
jemenitter og palestinere.

Syrere i Saudi-Arabia
Saudi-Arabia har ikke skrevet under på flyktningkonvensjonen (Osmandzikovic
2020, s. 93). I Landinfos respons ‘Gulfstatene: Syrere i gulfstatene’ fra 2016 slås
det fast at syrere ikke får behandlet asylsøknader eller innvilget flyktningstatus i
disse landene, men at de derimot kan få opphold på annet grunnlag, som regel
som arbeidstakere, slik også andre utenlandske borgere kan (Landinfo 2016, s. 1).
Også Lifos viser til at mange syrere har opphold i Saudi-Arabia, men at disse er
der som arbeidere eller ‘gjester’ snarere enn som flyktninger (Lifos 2018, s. 28). I
en artikkel i al-Arabiya fra 2015 siteres en talsmann for det saudi-arabiske
utenriksdepartementet på at man har latt være å behandle syrere i landet som
flyktninger for å «[…] sikre deres verdighet og sikkerhet» (Landinfos
oversettelse) (al-Arabiya 2015a).
Det er verdt å merke seg at syrere på lik linje med andre utenlandske arbeidere har
bodd og arbeidet i Saudi-Arabia i flere tiår, og at det således var mange syrere i
landet da krigen i hjemlandet brøt ut. Dermed har myndighetene i Saudi-Arabia i
praksis kunnet gi opphold til syrere på to måter etter at konflikten i Syria begynte:
ved å forlenge oppholdet for de som allerede var i (og arbeidet i) landet og
eventuelt la disse hente familiene sine, og ved å tillate innreise for flere syrere til
landet og gi disse en form for opphold.
Kilder oppgir at myndighetene har gjort begge deler. I en respons fra 2016 viser
Landinfo til to kilder som sier at syrere som hadde opphold i golfland før krigen
brøt ut har fått forlenget oppholdstillatelsene sine eller fått unntak fra krav om å
fornye disse. Den ene kilden viser også til at det skal ha blitt lettere for syrere å
hente familiemedlemmer til landet (Landinfo 2016, s. 3).
Al-Arabiya og Deutsche Welle meldte i desember 2015 at syriske arbeidere, hvis
arbeidsgivere ønsket å avslutte arbeidsforholdet og sende dem ut av landet, har
mulighet til å finne nye arbeidsgivere uten tillatelse fra sin gamle arbeidsgiver,
noe som vanligvis er et krav (al-Arabiya 2015b; Deutsche Welle 2015). Lifos
opplyste i 2018 at syrere som befant seg i Saudi-Arabia da konflikten brøt ut,
vanligvis vil få fornyet sine oppholdstillatelser, og at de som har kommet til landet
under konflikten generelt tillates å bli værende (Lifos 2018, s. 28).
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5.1.1

Opphold
Forskeren Emina Osmandzikovic skriver at myndighetene i Saudi-Arabia
«umiddelbart» etter at konflikten i Syria brøt ut i 2011 innførte en ordning med
«uavgrensede og gratis» fornyelse av «besøksvisum» for fordrevne syrere
(Osmandzikovic 2019, s. 3; 2020, s. 100). Samme forsker melder videre at syreres
opphold og rettigheter i Saudi-Arabia etter at krigen brøt ut har blitt regulert
gjennom en rekke bestemmelser og kongelige dekreter gitt i perioden 2011-2014
(Osmandzikovic 2020, s. 99). Forskeren understreker at syrere som er omfattet av
disse bestemmelsene offisielt refereres til som ‘besøkende’ (Osmandzikovic 2019,
s. 3).
Osmandzikovic skriver videre at syrere som allerede var i landet da krigen brøt ut
i 2011 også nyter godt av ordningen, ettersom de får fornyet sine
oppholdstillatelser, inkludert i tilfeller der passene deres har utløpt. Tilsvarende
gis deres barn opphold selv om de ikke har pass, ettersom den syriske ambassaden
i Riyadh ble stengt (Osmandzikovic 2019, s. 3).
Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet har syrere i Saudi-Arabia blitt gitt
seks måneders visum i landet, og et kongelig dekret har tillatt ‘pro-forma
forlengelser’ av disse (U.S. Department of State 2020, s. 32). Det fremgår ikke om
dette gjelder alle syrere i landet, og det er heller ikke klart hvilket tidsrom dette
dekker, men rapporten hvor dette fremkommer er ment å dekke situasjonen i
landet i 2019. I samme rapport opplyses det om at syrere som har forblitt i landet
etter at deres oppholdstillatelse har gått ut, er unntatt fra bestemmelsen om at
utenlandske borgere må ha en saudisk borger eller et saudisk firma som sponsor
for å få lovlig opphold i landet (U.S. Department of State 2020, s. 56). I en
tilsvarende rapport fra 2016 skriver samme kilde at det store antallet syrere i
Saudi-Arabia inkluderer personer som ankom landet uten nødvendig
dokumentasjon, men som siden har fått ‘normalisert’ sin status (se punkt 5.1.3)
(U.S. Department of State 2017, s. 33).

5.1.2

Tilgang til velferdsgoder og utdanning
Foruten opphold gir de ovennevnte bestemmelsene og kongelige dekretene ifølge
Osmandzikovic syrere som er i Saudi-Arabia på besøksvisa tilgang til gratis
helsetjenester og gratis skolegang for barn (Osmandzikovic 2019, s. 4-5). Også
andre kilder viser til at syrere som er i landet på dette grunnlaget fikk tilgang til
offentlige skoler gjennom et kongelig dekret utstedt i 2012 (al-Ahmadi et al.
2012; al-Arabiya 2015a; U.S. Department of State 2020, s. 32).
Ifølge tilgjengelige kilder skal over 141 000 syriske barn ha blitt innrullert i
offentlige skoler under denne ordningen frem til 2018 (al-ʿArabi al-jadid 2018;
Osmandzikovic 2020). I august 2013 meldte al-Arabiya at syriske studenter også
ville bli tatt imot ved landets offentlige universiteter, i utgangspunktet for ett år,
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men med mulighet for forlengelse (al-Arabiya 2013b). Det amerikanske
utenriksdepartementet opplyser imidlertid at syrere på besøksvisum mistet
tilgangen til offentlige skoler i 2018 (U.S. Department of State 2020, s. 32), og
nyhetskilder bekrefter at disse dermed må dekke skolegang (i det private) selv (alʿAnzi 2018; al-ʿArabi al-jadid 2018).

5.1.3

Arbeid
Som vi har sett ovenfor er arbeid for utenlandske borgere i Saudi-Arabia strengt
regulert, og det er kun personer som har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i
tråd med reglene beskrevet ovenfor som lovlig kan arbeide i landet. I desember
2015 meldte imidlertid myndighetene i Saudi-Arabia at de ville gjøre et unntak
slik at også syrere (og jemenitter, som beskrevet nedenfor) som oppholdt seg i
landet som besøkende, ville få anledning til å arbeide (al-Arabiya 2015b;
Deutsche Welle 2015). Dette skal ifølge flere kilder ha trått i kraft fra
januar/februar 2016 (al-Bawaba 2016; Saudi Press Agency 2016; Osmandzikovic
2020, s. 101-102). Samtlige kilder Landinfo har konferert bekrefter at besøkende
syrere rent faktisk skal ha blitt gitt mulighet til å arbeide, men ulike kilder oppgir
noe forskjellige opplysninger om hvordan dette har blitt og er organisert.
En syrisk opposisjonell nettpublikasjon meldte i desember 2015 at syrere i SaudiArabia ville bli gitt det som kalles huwiyyat zaʾir (direkte oversatt ‘identitet/status
som besøkende’), noe som ville gi dem rett til å arbeide. Dette begrepet later til å
vise til et fysisk ID-kort, og saken inkluderer et bilde av et slikt kort som viser at
innehaveren er syrer, selv om ikke alle felter på kortet er fylt ut (Enab Baladi
2015). Kortet er for øvrig likt som et tilsvarende kort for jemenitter avbildet i en
saudi-arabisk avis (se detaljert beskrivelse under punkt 5.2.3).
Også i enkelte andre medieoppslag refereres det til huwiyyat zaʾir som et
identitetskort for syrere i landet (al-ʿArabi al-jadid 2018; Eldorar Alshamia 2020).
Tilsvarende viser det amerikanske utenriksdepartementet til at syriske borgere
som innehar midlertidige visa kan søke om et ‘besøkendekort’ som gir
innehaveren rett til å arbeide (U.S. Department of State 2020, s. 32).
Nyhetsoppslag i det saudi-arabiske statlige nyhetsbyrået og andre saudi-arabiske
medier viser imidlertid kun til at jemenittiske besøkende må søke om og kan få
utstedt slike kort, som beskrevet nedenfor. Disse mediene samt saudi-arabiske
myndighetssider slår like fullt fast at syriske besøkende, som besøkende fra
Jemen, kan få tillatelse til å arbeide, men da altså tilsynelatende uten å inneha
besøkendekort (Saudi Press Agency 2015; 2016; 2020; Ajeer u.å.b).
Det saudi-arabiske nyhetsbyrået SPA meldte i februar 2016 at besøkende syrere i
landet kan få tillatelse til å arbeide gjennom det elektroniske systemet Ajeer
(Saudi Press Agency 2016). Ajeer beskriver seg selv om et (statlig) program for å
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organisere midlertidig arbeid i Saudi-Arabia (Ajeer u.å.a), og arbeidsgivere og
arbeidstakere kan registrere seg gjennom nettportalen ajeer.com.sa. På denne
nettsiden slås det fast at muligheten til å arbeide selv om man er i landet på et
besøksvisum kun gjelder for jemenitter og syrere (Ajeer u.å.a).
For syriske besøkende som ønsker å arbeide må det registreres fødselsnummer
samt det som omtales som et ‘grensenummer.’ Ifølge en Twitter-melding fra den
offisielle og verifiserte kontoen3 til det saudi-arabiske passdirektoratet er
grensenummeret skrevet for hånd i en persons visum, og begynner med sifrene 3
eller 4 (Det saudi-arabiske passdirektoratet 2017).
Arbeidsgiveren må også registrere seg selv samt den aktuelle arbeidstakeren som
er knyttet til seg, og betale en avgift på 1200 SAR for å få utstedt tillatelsen (Ajeer
u.å.a; u.å.c). Syriske besøkende må med andre ord ha en arbeidsgiver for å kunne
få utstedt en slik tillatelse. Det er kun arbeidsgivere som opererer i tråd med de
statlige reglene for ‘saudifisering’4 (Nitaqat, se punkt 6.1) som kan benytte seg av
ordningen. Det er også begrensninger på hvilke yrker som er tilgjengelige for
syrere gjennom denne ordningen. Når myndighetene har kontrollert og godkjent
alle registrerte opplysninger, gis arbeidstakeren en tillatelse til å arbeide.
Tillatelsen er gyldig i seks måneder, og kan deretter fornyes. Tillatelsen bestilles
av og sendes til arbeidsgiveren (al-Madina 2016; al-Arabiya 2017; Ajeer u.å.a;
u.å.c).
Enkelte medieoppslag tilser at både kvinner og menn kan benytte seg av denne
ordningen (al-Bawaba 2016; al-Madina 2016). På Ajeers nettsider slås det derimot
fast at den omfatter menn mellom 18 og 60 år (Ajeer u.å.c). Det oppgis videre at
kun personer som innehar et besøksvisum kan få arbeidstillatelse gjennom
programmet, og at det ikke omfatter personer som er i landet ulovlig/ikke har
avklart sin status, og heller ikke personer som er registrert som hurub (se punkt
4.1) (Ajeer u.å.a).
På nettsidene svares det ikke direkte på om personer som har ankommet landet på
pilgrimsvisa kan ta del i ordningen; i denne konteksten gjentas det bare at den
gjelder for personer med et besøksvisum (Ajeer u.å.a). Mens det for jemenitter
stilles krav om besøkendekort, stilles det kun krav om besøksvisum for syrere
(Ajeer u.å.b). For øvrig slås det fast at de generelle bestemmelsene for arbeidere i

3

Twitter gjennomførte en periode verifiseringer av kontoer som ble ansett å være av offentlig
interesse. Twitter undersøkte da at innehaveren av kontoen faktisk var den vedkommende utga seg
for å være, og markerte så kontoen med et lite blått merke ved siden av kontoens brukernavn når
dette var bekreftet. Twitter gjennomfører per i dag ikke nye verifiseringer, men allerede verifiserte
kontoer har fremdeles et blått merke ved navnet. For mer om dette, se Twitters hjelpesider:
https://help.twitter.com/en/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts.
4

Saudi-arabiske myndigheter ønsker å øke andelen saudi-arabiske statsborgere i arbeidsstyrken, en
prosess som gjerne omtales som ‘saudifisering’.
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landet knyttet til helse, forsikring og kvalifikasjoner også gjelder for de som får
arbeid gjennom denne ordningen (Ajeer u.å.b).
I en artikkel fra al-ʿArabi al-jadid fra 2018 hevdes det at saudi-arabiske
myndigheter ikke lenger vil fornye huwiyyat zaʾir, og at syrere i landet enten må
betale betydelige beløp og få omgjort sin status, forlate landet, eller bli værende
ulovlig og uten inntekt (al-ʿArabi al-jadid 2018). Hvorvidt dette gjelder
nyankomne eller syrere generelt spesifiseres ikke. Ifølge Ajeers nettside er det
imidlertid fremdeles mulig å søke om eller fornye arbeidstillatelse for syrere i tråd
med prosessen beskrevet ovenfor (Ajeer u.å.a).

5.1.4

Antall syrere i Saudi-Arabia
Hvor mange syrere som befinner seg i Saudi-Arabia, og hvor mange av disse som
anses som ‘gjester’, er uklart. Myndighetene i Saudi-Arabia hevdet i den tidligere
nevnte al-Arabiya-artikkelen fra 2015 at landet har tatt imot 2,5 millioner syrere
siden konflikten i Syria brøt ut. Myndighetene hevder videre at de av disse som
ønsket å bli værende i Saudi-Arabia, «noen hundre tusener», har blitt gitt lovlig
opphold (al-Arabiya 2015a). Det amerikanske utenriksdepartementet skriver at
Saudi-Arabias utenriksminister i april 2018 gjentok dette tallet, og sa at disse ble
behandlet som saudi-arabiske borgere og fikk fri tilgang til helsetjenester, arbeid
og utdanning/skole (U.S. Department of State 2020, s. 31).
Andre kilder viser imidlertid til langt lavere tall. I en artikkel fra tenketanken
Carnegie fra 2018 vises det til at forskere mener myndighetenes påstand om 2,5
millioner syrere er feil, og at det reelle tallet nok er nærmere 420 000 (Yahya og
Muasher 2018). Lifos skrev i 2018 at det oppholdt seg omtrent 1 million syrere i
Saudi-Arabia, hvorav en halv million var flyktninger (selv om myndighetene altså
ikke anser disse som flyktninger) (Lifos 2018, s. 26). En artikkel i Arab News fra
2013 setter tallet til omtrent 1 million (Naffee 2013), mens en Reuters artikkel fra
2015 sier at Saudi-Arabia «over tiår» har blitt hjem til omtrent en halv million
syrere (Browning og Bayoumy 2015). Forskeren Osmandzikovic viser på sin side
til at 673 669 syrere på besøksvisum befant seg i landet ved utgangen av 2018
(Osmandzikovic 2020, s. 99). En artikkel i Arab News fra 2017 siterer en saudisk
tjenestemann på at landet er vertskap for 291 342 syriske «flyktninger», selv om
landet altså ikke anser syrere som flyktninger (Arab News 2017a).

5.1.5

Tvangsreturer til Syria og deportasjoner til tredjeland
Osmandzikovic melder at syrere i Saudi-Arabia ikke deporteres, og at de heller
ikke bøtelegges dersom de har forblitt i landet utover sin oppholdstillatelse
(Osmandzikovic 2020, s. 100). Dette bekreftes av nyhetsoppslag i al-Arabiya og
Deutsche Welle, hvor det fremgår at syrere er unntatt fra deportasjoner (Deutsche
Welle 2015), noe som også er tilfellet for jemenitter samt «[…] nationals from
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Burma (Myanmar), Turkistan and Palestine (holders of Laissez-Passer from
Egypt)» (al-Arabiya 2015b).
Lifos viser tilsvarende til kilder som sier at syrere ikke tvangsreturneres til Syria
(Lifos 2018, s. 28). De viser imidlertid også til kilder i UNHCR som melder at
syrere risikerer deportasjon til tredjeland, så som Sudan (Lifos 2018, s. 28).
Omfanget av dette er imidlertid uklart. Landinfo har ikke funnet kilder som
melder eller bekrefter at syrere har blitt deportert til Syria.

5.2

Jemenitter i Saudi-Arabia
Jemenitter har lenge utgjort en stor andel av utenlandske arbeidere i Saudi-Arabia,
men har også ved flere anledninger opplevd relativt brå innskrenkninger i sine
muligheter til å bo og jobbe i landet. Frem til 1990 nøt jemenitter i Saudi-Arabia
godt av privilegier andre utenlandske borgere ikke hadde tilgang til, og de var
blant annet unntatt fra kravet om å inneha en sponsor og en arbeidstillatelse (De
Bel-Air 2018, s. 12).
I 1990 tvang imidlertid myndighetene i Saudi-Arabia flere hundretusen jemenitter
til å forlate landet som en slags kollektiv straff for jemenittiske myndigheters
støtte til Saddam Hussein (Ibrahim 1990). I kjølvannet av dette ble regelendringer
innført som fratok jemenittiske borgere deres spesielle privilegier (De Bel-Air
2018, s. 12).
I 2013 utgjorde jemenitter den gruppen som i størst grad ble rammet av en
myndighetsledet kampanje mot arbeidere uten lovlig opphold i Saudi-Arabia, og
innen utgangen av 2014 hadde nærmere 600 000 jemenitter forlatt landet (Bruni
2018, s. ii). Siden Saudi-Arabia grep inn militært i Jemen i 2015 har imidlertid
landet igjen gitt unntak og privilegier til jemenittiske borgere i Saudi-Arabia.
Disse ligner på mange måter privilegiene gitt syrere (som skissert ovenfor), dog
med noen viktige forskjeller. Flere kilder melder blant annet at Saudi-Arabia
returnerer jemenitter til hjemlandet (Euro-Mediterranean Human Rights Monitor
2018; Nebehay 2018; U.S. Department of State 2020, s. 31).

5.2.1

Opphold
Den 26. mars 2015 innledet Saudi-Arabia, i spissen for en koalisjon bestående
primært av arabiske land, luftangrep mot Huthi-regimet som hadde tatt kontroll
over betydelige deler av Jemen, inkludert hovedstaden Sana’a (BBC 2015). SaudiArabia ble med det en part i den stadig pågående borgerkrigen i nabolandet.
Etter at krigshandlingene brøt ut i Jemen, justerte Saudi-Arabia sin politikk
vedrørende jemenitters mulighet til å bo og oppholde seg i kongedømmet.
Osmandzikovic skriver at jemenitter som flyktet fra krigshandlingene i
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hjemlandet ble gitt «uavgrensede (indefinite) besøksvisum» (Osmandzikovic
2020, s. 99), og at jemenittiske borgere som har forblitt i landet utover sitt visums
gyldighet «[…] kontinuerlig har blitt unntatt fra bøter og deportasjon» (Landinfos
oversettelse) (Osmandzikovic 2019, s. 3). Det amerikanske utenriksdepartementet
melder tilsvarende at jemenitter ble gitt seks måneders visum, og at et kongelig
dekret åpnet for ‘pro forma forlengelser’ av disse (U.S. Department of State 2020,
s. 31).
Den 2. mai 2015 utstedte Saudi-Arabias kong Salman et dekret som ga jemenitter
som befant seg i landet ulovlig før 9. april 2015 (20/6 1436 etter den islamske
kalenderen) anledning til å ‘korrigere’ sin status (al-ʿArabi al-jadid 2015; alArabiya 2015c; ʿAllawi 2019). De som ble omfattet av kampanjen ble, til tross for
at de ikke hadde lovlig opphold i landet, ikke utsatt for arrestasjoner eller
deportasjoner, men fikk i stedet anledning til å skaffe seg lovlig opphold med rett
til å arbeide.
En forutsetning for å få korrigert sin status var ifølge flere medieoppslag at man
var i besittelse av gyldige «reisedokumenter» (ar: wathaʾiq safar) fra Jemens
«legitime regjering», hvilket i saudi-arabisk sjargong vil si den internasjonalt
anerkjente Hadi-regjeringen, og ikke Huthi-regimet (al-Kahil et al. 2015; alSulami 2015; ʿAllawi 2019). Kampanjen ble ifølge medieoppslag gjennomført i
samarbeid med Jemens ambassade og konsulater i Saudi-Arabia, som var klare til
å utstede slike dokumenter til sine borgere (al-Kahil et al. 2015; Saudi Press
Agency 2015).
Personer som var i besittelse av eller hadde skaffet seg gyldige reisedokumenter
måtte deretter besøke sitt lokale passdirektoratkontor sammen med sin sponsor,
hvor begge parter så skulle bli registrert. Sponsoren omtales i denne
sammenhengen som ‘vert’ i både engelsk- og arabiskspråklig presse (al-ʿAnini
2015; al-Sulami 2015). En artikkel i Arab News fra 2015 antyder at jemenitter
også måtte avgi biometriske data (Arab News 2015c). Så fremt alt var i orden,
ville den jemenittiske borgeren deretter få utstedt et besøkendekort som gir rett til
arbeid og opphold i seks måneder, og som deretter må fornyes om innehaveren
ønsker å fortsette å bo og arbeide i landet (al-Sulami 2015; Arab News 2015a;
Saudi Press Agency 2015).
Myndighetene i Saudi-Arabia har hver sjette måned siden 2015 kontinuerlig
annonsert at kortene kan og må fornyes (al-ʿAnini 2015; Gulf Business 2016;
2017; ʿAllawi 2019; Saudi Press Agency 2020). Dette kan gjøres på nett mot en
avgift på 100 SAR (al-Arabiya 2016). Ifølge en artikkel i avisen al-Madina
risikerer man en bot på 500 SAR dersom man ikke betaler avgiften for fornyelse
innen fristen som annonseres (al-ʿAnini 2015). Enkelte nyhetsartikler referer også
til ‘tilhørige’ til personer som innehar besøkendekort (al-Sharq al-ʾawsat 2017;
Arab News 2017b). Hvorvidt dette indikerer at innehavere av slike kort kan
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fungere som sponsorer for familiemedlemmer og eventuelt hvilke vilkår som da
gjelder fremkommer ikke.
Ordningen ble i utgangspunktet annonsert for jemenitter som befant seg ulovlig i
Saudi-Arabia før 9. april 2015, som beskrevet ovenfor. Hvorvidt det vil være
mulig for jemenitter som har ankommet også etter dette tidspunktet å få korrigert
sin status fremgår ikke klart av kildene Landinfo har konferert.
Siden september 2017 har det også vært mulig for jemenitter som har benyttet seg
av denne ordningen å gjøre om sin besøkendestatus til arbeids- og
oppholdstillatelse på lik linje med andre utenlandske borgere, det som gjerne
refereres til som ʾiqama eller muqim (se punkt 2.1). Forutsetningen er at
vedkommende har gyldige reisedokumenter fra «landets legitime regjering» (altså
Hadi-regjeringen) og besøkendekort, samt en arbeidsgiver. Arbeidstakeren må
også inneha en helseattest, slik tilfellet er for andre utenlandske arbeidere (se
punkt 2). Gebyret for en slik arbeids- og oppholdstillatelse er 1800 SAR, og den
er gyldig i ett år, med mulighet for fornyelse (i tråd med vanlig praksis for disse
tillatelsene, som beskrevet under punkt 2). Familiemedlemmer av personer med
besøkendekort vil ikke kunne benytte seg av denne muligheten (al-Sharq al-ʾawsat
2017; Arab News 2017b; Ajeer u.å.d). Dette later dog ikke til å være noe man må
gjøre, ettersom fornyelse av besøkendekortet har fortsatt etter 2017.
Svært mange jemenitter befant seg i Saudi-Arabia før krigen i hjemlandet brøt ut,
og bodde og arbeidet i landet på lik linje med andre utenlandske borgere, altså i
tråd med det vanlige regelverket. Jemenitter som har fått korrigert sin status som
beskrevet ovenfor, kommer i tillegg til disse. Hva som er praksis overfor
jemenitter som hverken har lovlig opphold i tråd med det vanlige regelverket eller
har fått korrigert sin status, er imidlertid uklart. Mens enkelte kilder melder at
saudi-arabiske myndigheter ikke deportere jemenitter, melder andre kilder at slike
deportasjoner finner sted, som beskrevet nedenfor.

5.2.2

Tilgang til velferdsgoder og utdanning
Det amerikanske utenriksdepartementet skrev i sin rapport om
menneskerettighetspraksis i Saudi-Arabia for 2016 at et kongelig dekret utstedt i
2015 ga jemenitter i landet fri tilgang til offentlige skoler (U.S. Department of
State 2017, s. 33). Samme kilde meldte at enkelte også ble gitt støtte til høyere
utdanning, og at 285 644 jemenitter var registrert ved saudi-arabiske skoler og
3880 ved saudi-arabiske universiteter skoleåret 2015-2016 (U.S. Department of
State 2017, s. 33). I en senere rapport skriver samme kilde at dette ble endret i
2018, og at jemenittiske (og syriske) besøkende etter dette kun har hatt tilgang til
private skoler, og har måttet dekke skoleutgiftene selv (U.S. Department of State
2020, s. 22). Informasjonen bekreftes i flere medieoppslag (al-ʿAnzi 2018; alʿArabi al-jadid 2018).
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Det amerikanske utenriksdepartementet opplyste videre i sin rapport for 2016 at
saudi-arabiske myndigheter «siden 2015» hadde gitt gratis helsetjenester til
47 000 jemenitter, og dekket behandling for ytterligere 3426 «sårede jemenitter» i
Saudi-Arabia og andre land (U.S. Department of State 2017, s. 33).
I en artikkel fra 2015 skriver Arab News at det ovennevnte besøkendekortet vil
gjøre det mulig for innehaveren «å besøke banker og sykehus når dette er
nødvendig» (Arab News 2015a), uten at det fremgår hva dette innebærer. Som
nevnt ovenfor gjelder imidlertid de vanlige reguleringene for syriske og
jemenittiske besøkende som får jobb gjennom Ajeer-systemet, hvilket skal tilsi at
de må inneha helseforsikring (Ajeer u.å.b). Det amerikanske
utenriksdepartementet opplyser i sin rapport for 2019 at UNHCR i Riyadh gir
enkelte en behovsprøvd støtte til helsetjenester og basisbehov, noe som kan
indikere at ikke alle har dekkende helseforsikring (U.S. Department of State 2020,
s. 32).

5.2.3

Arbeid
I likhet med syriske borgere, kan jemenitter som har fått korrigert sin status få
mulighet til å arbeide gjennom Ajeer-systemet, dog med noen vesentlige
forskjeller. Gjennom ordningen kan jemenitter få arbeid både innenfor det som
kalles den profesjonelle sektoren, som fordrer varierende grad av utdannelse og
spesialisering, og det som refereres til som domestic sektor, og som i dette tilfellet
inkluderer blant annet privatsjåfør og arbeidere i private hjem (Ajeer u.å.d).
Det er dog noen yrker jemenitter er ekskludert fra i tråd med myndighetenes
planer for saudifisering av arbeidsstyrken (se punkt 6). Hvilke yrker dette gjelder
er ikke spesifisert på Ajeers nettsider, men en artikkel i al-Arabiya fra mai 2015
melder at det gjelder utdanning, helse og ingeniørarbeid (al-Arabiya 2015d). For
øvrig melder Ajeer på sine nettsider at følgende kriterier gjelder for jemenitter
som kan få jobb gjennom denne ordningen (Ajeer u.å.d):
•

Vedkommende må inneha et besøkendekort

•

Vedkommende må være mann over 18 år

•

Vedkommende må tilhøre gruppen som var i landet uten gyldig
oppholdstillatelse før 9. april 2015 og som siden har fått korrigert sin
status

Medier har meldt at også jemenittiske kvinner kan få arbeid gjennom denne
ordningen (al-Arabiya 2015c), men det er altså ifølge Ajeer ikke tilfellet i dag.
Jemenitter som faller inn under ordningen og som ønsker et besøkendekort, må ha
fått korrigert sin status og registrert seg med sin sponsor som beskrevet ovenfor.
Besøkendekortet må så fornyes hver sjette måned, mot en avgift på 100 SAR.
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Dette gjøres gjennom nettsiden/applikasjonen Absher, tilgjengelig fra App Store
og Google Play, og som gjør det mulig å få gjennomført en rekke offentlige
tjenester elektronisk (Google Play u.å.). Når avgiften er betalt, sendes en
kvittering til kortinnehaverens sponsor, som må inneha en konto gjennom Absher.
Sponsoren kan så bestille nytt kort, som blir levert i posten (al-ʿArabi al-jadid
2016; al-Arabiya 2016).
Den myndighetsvennlige saudi-arabiske avisen al-Riyad publiserte en artikkel i
desember 2015 med et bilde av besøkendekortet som utstedes til jemenitter (alLuwayhiq 2015). Kortet på bildet er likt kortet som hevdes utstedt også til syrere i
2015 (Enab Baladi 2015), som beskrevet ovenfor. Det er viktig å være
oppmerksom på at den følgende beskrivelsen av kortet kun er basert på bildene i
disse to nyhetsartiklene.
Kortene later til å være på størrelse med et kredittkort, med lys bakgrunn og grønn
skrift. Kortene har på forsiden påskriften ‘Kingdom of Saudi Arabia Ministry of
Interior’ i øvre venstre hjørne, og tilsvarende tekst på arabisk i øvre høyre hjørne.
Øverst i midten står ‘besøkendekort’ på engelsk og arabisk (visitor’s
identity/huwiyyat zaʾir). Under dette følger en mønstret linje hvor innehavers navn
(på arabisk) står til høyre, og ‘midlertidig’ (muʾaqqat) står til venstre. Nedenfor
følger et bilde av innehaver til venstre, mens følgende opplysninger er oppført til
høyre (på arabisk):
•

Nummer (tilsynelatende ti siffer, med arabiske tall)

•

Sted hvor kortet er utstedt

•

Utløpsdato

•

Fødselsdato

•

Yrke

•

Nasjonalitet

•

Religion

•

Sponsor/arbeidsgiver

Under bildet følger en strekkode, og under dette gjentas nummeret referert til
ovenfor, men her med latinske tall. Nederst i høyre hjørne er kortet påskrevet
«arbeid tillatt for [innehaveren]» (yasrahu lahu bil-ʿamal) (Landinfos
oversettelse) (al-Luwayhiq 2015; Enab Baladi 2015). Kortets bakside er ikke
avbildet.
I medieoppslag kommer det frem at dersom en person som innehar et
besøkendekort ikke kommer i kontakt med sin sponsor, kan vedkommende bytte
sponsor ved å besøke et av passdirektoratets kontorer sammen med en ny sponsor,
for så å registrere endringen (al-Arabiya 2016; ʿAllawi 2019).
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De som faller inn under ordningen og som har gyldig besøkendekort, må så på
samme måte som syrere registrere seg sammen med arbeidsgiver gjennom Ajeerportalen. Arbeidsgiver/sponsor må imidlertid ikke betale et gebyr for å få utstedt
arbeidstillatelsen for jemenitter slik de må for syriske borgere (Ajeer u.å.d).

5.2.4

Antall jemenitter i Saudi-Arabia
Ulike kilder oppgir noe forskjellige tall vedrørende antallet jemenitter som
befinner seg i Saudi-Arabia, men de fleste anslår at det dreier seg om rundt eller
noe i underkant av to millioner.
Det amerikanske utenriksdepartementet skriver i sin rapport for 2016 at 589 809
jemenitter da hadde fått korrigert sin status (U.S. Department of State 2017, s. 33).
I samme rapport heter det videre at det i tillegg bor 1.5 millioner jemenitter i
landet som i utgangspunktet hadde korrekt status, slik at det totale antallet blir to
millioner (U.S. Department of State 2017, s. 33). Arab News siterer i en artikkel
fra 2017 en saudi-arabisk tjenestemann på at 603 833 jemenittiske «flyktninger»
(selv om Saudi-Arabia ikke anerkjenner disse som flyktninger) får oppholde seg
og arbeide i landet (Arab News 2017a), og en artikkel i al-ʿArabi al-jadid fra 2018
viser til at «mer enn 600 000» jemenitter med besøkendekort oppholder seg i
Saudi-Arabia (al-ʿArabi al-jadid 2018). Menneskerettighetsorganisasjonen EuroMediterranean Human Rights Monitor angir i en artikkel fra juli 2020 at det
oppholder seg «omtrent 1.8 millioner jemenittiske arbeidere» i Saudi-Arabia
(Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 2020).
Hvorvidt disse tallene inkluderer eventuelle familiemedlemmer av innehavere av
besøkendekort, er ikke klart. Videre inkluderer ikke disse tallene jemenitter som
befinner seg ulovlig i Saudi-Arabia, altså uten gyldig oppholdstillatelse. I en
artikkel fra 2016 viser nettavisen al-ʿArabi al-jadid til at dette kan dreie seg om
opp mot 800 000 personer (al-ʿArabi al-jadid 2016). Landinfo har ikke funnet
kilder som kan bekrefte eller avkrefte dette tallet, men det er kjent at grensen
mellom landene kan være porøs, og at familie- og stammebånd eksisterer på tvers
av grensen (al-ʿArabi al-jadid 2016; Ardemagni 2020).

5.2.5

Tvangsreturer til Jemen, deportasjoner til tredjeland samt mulighet
til å returnere til Saudi-Arabia
Forskeren Osmandzikovic melder at jemenitter ikke deporteres til hjemlandet, og
at dette følger av de kongelige dekretene vedtatt etter at konflikten i Jemen brøt ut
(Osmandzikovic 2019, s. 3; 2020, s. 100). Dette bekreftes av nyhetsoppslag i alArabiya og Deutsche Welle, hvor det fremgår at jemenitter er unntatt fra
deportasjoner (Deutsche Welle 2015). Dette er også er tilfellet for syrere samt
«[…] nationals from Burma (Myanmar), Turkistan and Palestine (holders of
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Laissez-Passer from Egypt)» (al-Arabiya 2015b). Tilsvarende melder svenske
Lifos at jemenitter ikke deporteres til hjemlandet (Lifos 2018, s. 28).
Andre kilder melder imidlertid at jemenitter risikerer å bli deportert til hjemlandet.
I januar 2018 meldte menneskerettighetsorganisasjonen Euro-Mediterranean
Human Rights Monitor at 4390 jemenitter som forsøkte å krysse grensen ulovlig,
hadde blitt pågrepet og returnert til hjemlandet (Euro-Mediterranean Human
Rights Monitor 2018). I mai 2018 siterte Reuters og BBC FNs migrasjonsbyrå
International Organization for Migration (IOM) på at 17 000 jemenitter så langt i
2018 hadde blitt returnert til hjemlandet (BBC 2018; Nebehay 2018). I sin
årsrapport for menneskerettighetspraksis i Saudi-Arabia for 2019 skriver det
amerikanske utenriksdepartementet at IOM meldte at 30 000 jemenitter ble utvist
«i løpet av året» (U.S. Department of State 2020, s. 31).
Det synes med andre ord klart at Saudi-Arabia deporterer, eller i det minste har
deportert, jemenitter til hjemlandet. Videre synes det klart at det i alle fall ikke er
noen automatikk i at jemenitter som har ankommet landet ulovlig etter 9. april
2015 har mulighet til å korrigere sin status, selv om det ikke kan utelukkes at noen
får denne muligheten.
Hvorvidt jemenitter som returneres vil ha mulighet til å vende tilbake til SaudiArabia i fremtiden er noe uklart, og det later til å avhenge av hvorvidt de forlater
landet frivillig. Forskeren De Bel-Air skriver i en rapport fra 2018 at de som ble
pågrepet i en kampanje mot utenlandske borgere som oppholdt seg ulovlig i
Saudi-Arabia i 2017 og som forlot landet frivillig, vil kunne ha mulighet til å
returnere til landet i fremtiden. De som derimot ikke reiste frivillig, ble bøtelagt,
måtte avgi fingeravtrykk og ble deportert som kriminelle. Ifølge De Bel-Air vil
dette medføre at de ikke kan returnere til Saudi-Arabia på lovlig vis (De Bel-Air
2018, s. 7, 14). Dette er i tråd med reglene angitt av den indiske ambassaden i
Riyadh gjengitt under punkt 3.1, som tilsier at de som deporteres som kriminelle,
ikke vil kunne vende tilbake.
Det er verdt å merke seg at kilder melder at det fremdeles er jemenitter som reiser
frem og tilbake mellom hjemlandet og naboland som Saudi-Arabia og De forente
arabiske emirater. Eksempelvis skal jemenittiske myndigheter ved flere
anledninger ha samarbeidet med naboland for å hjelpe korona-strandede
jemenitter som ønsket det å returnere hjem (al-Batati 2020; Khaleej Times 2020).

5.3

Palestinere i Saudi-Arabia
Kilder anslår at et oppholder seg mellom 250 000 og 500 000 palestinere i SaudiArabia (Mohammed 2013; IRB 2017; Lifos 2019, s. 108; U.S. Department of
State 2020, s. 34). De fleste av disse har reisedokumenter fra Jordan, Libanon,
Syria, Egypt og Irak (Mohammed 2013; IRB 2017; Lifos 2019, s. 108). Kildene
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Landinfo har konferert er videre samstemte i at palestinere i utgangspunktet
behandles på samme måte som andre utenlandske borgere i Saudi-Arabia, og
dermed kan få opphold, arbeid og eventuelt ta med familiemedlemmer etter
regelverket beskrevet under punktene 2 til 4 ovenfor (IRB 2017; Lifos 2018, s. 26;
2019, s. 109; Udlændingestyrelsen 2019, s. 3).
Det finnes dog noen unntak knyttet til palestinere fra Syria spesielt, samt
vedrørende tvangsreturer mer generelt, som beskrevet i det følgende.
I sin rapport om golfstatene fra 2018 siterer Lifos en FN-kilde i Riyadh på at
palestinere fra Syria tillates å bli i landet «som gjester», at disse ikke risikerer
deportasjon og at de får dekket utdanning av saudi-arabiske myndigheter (Lifos
2018, s. 26). Dette kan indikere at disse palestinerne regnes som besøkende på
samme måte som syrere. Det er ikke klart om dette eventuelt tilsier at palestinere
fra Syria har kunnet arbeide som besøkende på linje med syriske borgere. Ajeer
understreker på sine nettsider at ordningen kun gjelder for jemenitter og syrere
(Ajeer u.å.b). Landinfo har ikke funnet andre kilder som omtaler dette spørsmålet.
Dersom palestinere fra Syria behandles som øvrige syriske borgere, vil dette tilsi
at de i 2018 mistet tilgangen til gratis skolegang, som beskrevet ovenfor. Dersom
palestinere fra Syria faktisk behandles som syriske borgere, følger det også av
dette at de ikke deporteres til Syria.
Ulike kilder oppgir ellers noe forskjellige opplysninger vedrørende hvorvidt
palestinere tvangsreturneres eller deporteres til tredjeland. En artikkel i Arab
News fra 2013 hevder at «palestinske borgere» som bryter lovverket knyttet til
arbeid i Saudi-Arabia er unntatt fra deportasjon (Mohammed 2013). Tilsvarende
refererer kanadiske IRB til en kilde som i 2013 meldte at «de facto flyktninger»,
herunder palestinere, ikke vil bli deportert for brudd på bestemmelser knyttet til
arbeid for utenlandske borgere (IRB 2017). En artikkel i Deutsche Welle fra 2015
slår fast at syrere og jemenitter er unntatt fra mange bestemmelser i systemet som
regulerer arbeidslivet i Saudi-Arabia, herunder fra deportasjoner, og at dette
unntaket også gjelder palestinere (Deutsche Welle 2015).
En artikkel fra al-Arabiya fra samme tid bruker imidlertid en litt annen
formulering (al-Arabiya 2015b):
Under a decision by the Council of Ministers, the nationals from Burma
(Myanmar), Turkistan and Palestine (holders of Laissez-Passer from Egypt)
are not to be deported out of Saudi Arabia.
Også svenske Lifos viser til to kilder som melder at palestinere med egyptiske
reisedokumenter er unntatt fra deportasjoner. En av disse kildene melder at dette
også gjelder palestinere med jordanske reisedokumenter med mer enn to års
gyldighet, og at unntaket også gjelder deportasjoner som følge av kriminelle
handlinger (Lifos 2019, s. 111). Lifos melder imidlertid at palestinere fra «for
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eksempel Syria, Libanon eller Jemen» som begår kriminelle handlinger, risikerer
retur til hjemlandet etter endt soning, «uavhengig av situasjonen i aktuelt land»
(Lifos 2019, s. 111).
Kanadiske IRB viser til en kilde som melder at palestinere er underlagt det samme
systemet som andre utenlandske arbeidere, og at dersom de ikke har gyldig
opphold i landet risikerer de deportasjon til naboland eller Vestbredden/Gaza,
avhengig av til hvilket sted de har bånd (IRB 2017). Samme rapport viser
imidlertid til en annen kilde som sier at Saudi-Arabias muligheter til å deportere
palestinere er begrenset av deres evne til å finne et sted å sende de det gjelder, og
at Saudi-Arabia eksempelvis ikke kan deportere palestinere til Vestbredden eller
Gaza fordi landet ikke har diplomatiske forbindelser med Israel (IRB 2017).
I en artikkel i Jerusalem Post hevdes det at saudi-arabiske myndigheter har satt i
gang en kampanje mot palestinere med bånd til Det muslimske brorskap og/eller
Hamas, og at flere pågrepne har blitt deportert (Keyser 2019). Det oppgis ikke
hvor disse skal ha blitt deportert.
Det er også verdt å merke seg at mens mange palestinere som ankom på 1940- og
1950-tallet ifølge flere kilder ble gitt statsborgerskap, skal dette være svært
vanskelig i dag (IRB 2017, s. 4; Lifos 2019, s. 109; Udlændingestyrelsen 2019).
Dette er i tråd med at palestinere, som beskrevet ovenfor, i det store og det hele
behandles på lik linje som andre utenlandske borgere i Saudi-Arabia.

6

‘Saudifisering’ av arbeidsstyrken og innstramminger i
mulighetene for opphold og arbeid i landet
Saudi-Arabia har i lengere tid slitt med relativt høy arbeidsledighet blant egne
statsborgere – i 2013 på over 12 %, og over 28 % for de under 30 år (De Bel-Air
2018, s. 4). Samtidig har utenlandske arbeidere utgjort så mye som halvparten av
arbeidsstyrken, og som en følge av dette har store summer hvert år forsvunnet ut
av den saudi-arabiske økonomien i form av penger utenlandske arbeidere sender
til hjemlandet (Alshanbri et al. 2015, s. 898).
I tillegg ønsker saudi-arabiske myndigheter å diversifisere landets svært oljetunge
økonomi, hvor også privat virksomhet i stor grad har vært styrt av statlig drevet
etterspørsel etter (importerte) varer og tjenester (levert av utenlandsk
arbeidskraft), igjen drevet av oljeinntekter (Hertog 2016, s. 14). For å bøte på
disse problemene har saudi-arabiske myndigheter gjennom 2010-tallet
gjennomført flere reformer knyttet til arbeidsmarkedet med det mål for øyet å få
flere egne statsborgere i arbeid, å minke antallet utenlandske arbeidere samt å
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diversifisere økonomien (Alshanbri et al. 2015, s. 898; PwC Middle East 2016, s.
1; De Bel-Air 2018, s. 5-6).
Tre viktige elementer i dette har vært innføring av nye avgifter og gebyrer for
utenlandske arbeidere, kampanjer mot utenlandske arbeidere uten lovlig opphold
med påfølgende deportasjoner, samt det såkalte nitaqat-systemet som ble lansert i
september 2011. I sum har dette ført til et ‘eksodus’ av utenlandske arbeidere
(Young 2018b, s. 5), og flere millioner har forlatt eller blitt deportert fra SaudiArabia de siste årene (Mustafa 2013; De Bel-Air 2018, s. 3; Fahim 2019). Flere
kilder melder da også at det har blitt vanskeligere for utenlandske borgere å få
arbeid og opphold i Saudi-Arabia de siste årene, og at dette også gjelder for
syrere, jemenitter og palestinere, om enn i varierende grad (IRB 2017; Landinfo
2017, s. 7; Lifos 2019, s. 109).

6.1

Nitaqat-programmet
Nitaqat-programmet ble innført i september 2011 med det mål for øyet å
‘saudifisere’ arbeidsstyrken (De Bel-Air 2018, s. 5), og dermed også redusere
avhengigheten av utenlandsk arbeidskraft og summene som hvert år sendes ut av
landet (og den saudi-arabiske økonomien) av utenlandske arbeidere (Alshanbri et
al. 2015, s. 898).
Under programmet klassifiseres selskaper etter et fargesystem avhengig av
andelen saudi-arabiske ansatte. Platinum (best) og grønn (medium) utgjør de to
øverste kategoriene som angir en høyere andel saudi-arabiske ansatte, mens rødt
angir den laveste kategorien. Hvor stor andel saudi-arabiske ansatte en gitt bedrift
må ha for å bli klassifisert i de ulike kategoriene avhenger av bedriftens størrelse
samt bransjen den opererer innenfor. Bedrifter som faller innenfor de beste
kategoriene vil få tilgang til en rekke goder, mens bedrifter som plasseres i den
røde kategorien vil møte sanksjoner (Mustafa 2013; Alshanbri et al. 2015; PwC
Middle East 2016; De Bel-Air 2018).
Dette systemet har ikke bare konsekvenser for utenlandske arbeidere i SaudiArabia generelt, men også for syriske og jemenittiske besøkende. På Ajeers
nettsider fremgår det at det i utgangspunktet kun er bedrifter som faller inn under
grønn kategori (eller bedre) som kan benytte seg av Ajeer-programmet, og at
andelen jemenittiske eller syriske besøkende i en bedrift ikke kan overstige 10 %
av bedriftens totale antall utenlandske arbeidere (Ajeer u.å.b). Osmandzikovic
bekrefter dette, og skriver videre at myndighetene som et insentiv for at ordningen
skal benyttes, skiller mellom syriske og jemenittiske besøkende og andre
utenlandske arbeidere. Det innebærer at det å ansette besøkende i tråd med
vilkårene i Ajeer-programmet, kan slå positivt ut for en bedrifts rangering
innenfor Nitaqat (Osmandzikovic 2020, s. 101).
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Videre eksisterer det som tidligere bemerket visse begrensninger hva angår hvilke
yrker/sektorer som er tilgjengelige for utenlandske arbeidere i Saudi-Arabia, og
enkelte yrker er forbeholdt saudi-arabiske borgere (PwC Middle East 2016, s. 1-2;
De Bel-Air 2018, s. 5). Hvilke yrker dette gjelder utvides, eksempelvis ble 12 nye
sektorer innen detaljhandelen inkludert i 2018 (De Bel-Air 2018, s. 5).

6.2

Kampanjer mot ulovlig opphold og økte avgifter
Saudi-arabiske myndigheter har siden 2013 gjennomført to store kampanjer mot
utenlandske borgere som oppholder seg ulovlig i landet eller på andre måter bryter
regelverket for utenlandske arbeidere. Den første kampanjen begynte våren 2013.
Myndighetene gjennomførte omfattende kontrollvirksomhet, og innførte et
midlertidig amnesti slik at enkelte fikk muligheten til å korrigere sin status, eller
forlate landet frivillig snarere enn å bli deportert, for på den måten å ha
muligheten til å vende tilbake på lovlig vis senere (De Bel-Air 2018, s. 7).
Forskeren De Bel-Air skriver at over 2.5 millioner utenlandske borgere forlot
Saudi-Arabia innen utgangen av 2013, enten frivillig eller gjennom deportasjoner
(De Bel-Air 2018, s. 7). Saudi-arabiske myndigheter selv hevdet i desember 2013
å ha deportert 1 million utenlandske borgere siden mars samme år (Mustafa
2013). I juni 2013 hevdet saudi-arabiske myndigheter at så mye som 380 000
jemenitter alene hadde forlatt landet (al-Arabiya 2013a).
I slutten av mars 2017 lanserte myndighetene i landet en ny kampanje rettet mot
de som oppholdt seg ulovlig i landet og/eller brøt reglene for utenlandske
arbeidere. Kampanjen ble innledet med et 90-dagers amnesti (Lifos 2018, s. 19),
som ga de som brøt reglene muligheten til å melde seg og korrigere sin status,
eller i det minste forlate landet uten å bli registrert som kriminelle eller deporterte,
og uten å måtte betale bøter eller avgi fingeravtrykk (De Bel-Air 2018, s. 7).
De Bel-Air peker på at dette (å ikke bli registrert som kriminelle/deporterte) gjør
at man ikke blir forhindret fra å kunne returnere til landet lovlig i fremtiden (De
Bel-Air 2018, s. 7). Amnestiet ble forlenget ved flere anledninger, og i alt skal
over 750 000 personer ha forlatt landet som en følge av det (Lifos 2018, s. 20).
Innen sommeren 2018 skal over 400 000 ha blitt deportert fra landet (De Bel-Air
2018, s. 7).
Videre har myndighetene i Saudi-Arabia innført nye og stadig stigende avgifter
for utenlandske arbeidere samt for bedrifter som ansetter disse. Særlig de
månedlige avgiftene utenlandske arbeidere må betale for familiemedlemmer de er
sponsorer for, rapporteres å ha hatt en innvirkning (Euro-Mediterranean Human
Rights Monitor 2020).

Temanotat Saudi-Arabia: Opphold, arbeid og inn- og utreise for utenlandske borgere (herunder
jemenitter, syrere og palestinere)
LANDINFO – 19. NOVEMBER 2020 – 31

Hvor mange som har forlatt landet som en følge av disse endringene er vanskelig
å slå fast. Menneskerettighetsorganisasjonen Euro-Mediterranean Human Rights
Monitor siterer i en artikkel fra 2020 et saudi-arabisk selskap på at 1.6 millioner
utenlandske arbeidere skal ha forlatt Saudi-Arabia som en følge av avgiftene
(Euro-Mediterranean Human Rights Monitor 2020). I en artikkel i The
Washington Post anslås det at 1.1 millioner arbeidere forlot landet i 2017 og 2018
– i tillegg til de som dro eller ble deportert gjennom kampanjen beskrevet ovenfor
(Fahim 2019).

6.3

I sum: færre utenlandske borgere i Saudi-Arabia
I sum tilsier dette at tiltakene beskrevet ovenfor har ført til at flere millioner
utenlandske arbeidere har forlatt Saudi-Arabia de siste ti årene. Videre har det
blitt vanskeligere for utenlandske borgere å bo og arbeide i landet, ved at utgiftene
øker, antallet yrker som er tilgjengelige minker og bedriftenes insentiver for å
ansette saudi-arabiske borgere er betydelig styrket. I tillegg later det altså til at
myndighetene gjennom omfattende kampanjer slår hardere ned på brudd på
regelverket for opphold og arbeid enn tidligere. Som referert til ovenfor, synes
dette også til å gjelde for palestinere, jemenitter og syrere (IRB 2017, s. 7;
Landinfo 2017; Lifos 2018, s. 19; 2019, s. 109).
Lifos skriver at situasjonen for palestinere og andre utlendinger i Saudi-Arabia har
blitt vanskeligere etter at saudifiseringskampanjen ble lansert (Lifos 2019, s. 109).
Selv om enkelte kilder melder at palestinere som sådan ikke deporteres, melder
andre at dette kun gjelder palestinere med egyptiske, syriske eller jordanske (med
mer enn to års gyldighet) reisedokumenter, og at palestinere kan bli deportert til
øvrige land de har en forbindelse til når dette er mulig.
Tilsvarende melder flere kilder at jemenitter i praksis deporteres fra Saudi-Arabia,
selv om andre hevder jemenitter er unntatt fra dette. Landinfo har ikke funnet
informasjon som tilsier at syrere deporteres til hjemlandet. Derimot er det klart at
myndighetene har strammet inn overfor både syrere og jemenitter i form av at
privilegier har blitt inndratt, herunder retten til gratis skolegang (U.S. Department
of State 2017, s. 22; al-ʿAnzi 2018; BBC 2018; Euro-Mediterranean Human
Rights Monitor 2018; Osmandzikovic 2020, s. 100).
Det er grunn til å anta at Saudi-Arabia vil fortsette saudifiseringspolitikken i årene
som kommer. Siden oljeprisen kollapset i 2014 har statsbudsjettene vist store
underskudd, og situasjonen har naturlig nok blitt enda verre som følge av
koronapandemien, slik at underskuddet for inneværende år forventes å nå opp mot
13 % av brutto nasjonalprodukt (Batrawy 2017; Turak 2020). Myndighetene ser
ikke for seg å kunne balansere budsjettet før i 2023 (Young 2018a), og har
allerede måttet gjennomføre en rekke potensielt svært upopulære innstramminger,
så som kutt i subsidier på energi og basisvarer og en tredobling av momsen
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(Krane 2018; Young 2018b; Turak 2020). Å inkludere en større andel av egne
statsborgere i arbeidsstyrken, samt å sørge for at en større andel av verdiene som
skapes forblir i landet, fremstår som en nødvendig prioritering også i årene som
kommer.
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