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Saudi-Arabia/Somalia: Somaliske borgeres adgang
til opphold i Saudi-Arabia og deportasjoner til
Somalia
– Hvilke muligheter har somaliske borgere til å få opphold i Saudi-Arabia? Kan et
familiemedlem fungere som sponsor? Finnes det unntak fra gjeldende
oppholdsbestemmelser for somaliere?
– Har personer som antas å være somaliske borgere, blitt deportert fra Saudi-Arabia til
Somalia de siste ti årene?

Kilder og avgrensning
Denne responsen redegjør kort for oppholdsregler for somaliere i Saudi-Arabia og
deportasjoner av somaliere fra Saudi-Arabia til Somalia. Responsen bygger på
informasjon i rapporter fra internasjonale organisasjoner og myndighetsorganer,
vitenskapelige artikler samt nyhetsartikler. Landinfo har i tillegg konsultert den
norske ambassaden i Nairobi, som også dekker Somalia.
Delen om oppholdsregler bygger i hovedsak på Landinfos temanotat SaudiArabia: Opphold, arbeid og inn- og utreise for utenlandske borgere (herunder
jemenitter, syrere og palestinere) (Landinfo 2020). Når det gjelder informasjon
om deportasjoner til Somalia, redegjør responsen kort for omfanget av deportasjonene og forhold i Saudi-Arabia relatert til dette. Vi gjør oppmerksom på at
Landinfo i 2015 publiserte responsen Somalia: Deportasjon fra Saudi-Arabia til
Mogadishu (Landinfo 2015b), som i tillegg inneholder informasjon om ankomst i
Mogadishu.

Kort om somaliere i Saudi-Arabia
Landinfo har ikke funnet tall som slår fast hvor mange somaliske borgere som
befinner seg i Saudi-Arabia. Utenlandske statsborgere utgjør offisielt rundt 35 %
av Saudi-Arabias befolkning (De Bel-Air 2018, s. 3; SNL 2021). Dette dreier seg
primært om migrantarbeidere fra en rekke ulike land, herunder somaliere, og i
noen tilfeller også deres nære familie. En saudisk borger ved det norske konsulatet

i Jeddah opplyste til Landinfo i 2014 at somaliere i Saudi-Arabia blant annet
jobber i yrker som bilvaskere og bagasjebærere (Landinfo 2015a, s. 10). Foruten
registrerte utenlandske borgere oppholder også et ukjent antall personer seg i
Saudi-Arabia uten formell oppholdstillatelse (SNL 2021).
Mange somaliske borgere har ankommet Saudi-Arabia via Jemen (De Regt 2019;
Landinfo 2015a, s. 14). Jemen gir somaliere flyktningstatus på generelt grunnlag
ved registrering (altså prima facie).1 UNHCR rapporterer imidlertid om en kraftig
reduksjon i antall registrerte somaliske flyktninger og asylsøkere i Jemen i 2020
(UNHCR 2021a). Ifølge IOM var det samme år svært vanskelig eller umulig for
migranter å komme seg videre fra Jemen til Saudi-Arabia (IOM 2021, s. 36).

Opphold for utenlandske borgere
Regelverket som regulerer opphold for utenlandske borgere i Saudi-Arabia er
beskrevet i detalj i temanotatet Saudi-Arabia: Opphold, arbeid og inn- og utreise
for utenlandske borgere (herunder jemenitter, syrere og palestinere) (Landinfo
2020).
Kanadiske Immigration and Refugee Board of Canada (2017) skriver at det i
utgangspunktet er det tre forhold som gir utenlandske borgere rett til opphold i
Saudi-Arabia:
•

Gjennom arbeid i landet (som regel med arbeidsgiver som sponsor)

•

Ved at et nært familiemedlem som jobber i landet fungerer som sponsor
(dette er underlagt en rekke restriksjoner)

•

Gjennom ekteskap med saudiarabisk borger

Et fjerde mulig forhold er at en svært innflytelsesrik aktør griper inn til ens fordel,
men dette forekommer sjelden (IRB 2017).
Saudi-Arabia har, i likhet med de øvrige golfmonarkiene, ikke sluttet seg til
flyktningkonvensjonen av 1951 og protokollen av 1967 (UNHCR 2019a; UNHCR
2019b), og innvilger i utgangspunktet ikke asyl.
Sponsor for egen familie
Dersom en utenlandsk borger i Saudi-Arabia skal fungere som sponsor for egne
familiemedlemmer, er dette underlagt en rekke restriksjoner. Personen som skal
fungere som sponsor, må ha lovlig opphold og arbeid i Saudi-Arabia (Lifos 2018,

1

Siden 2016 har ikke somaliere som befinner seg i Houthi-kontrollerte områder fått denne
statusen, ifølge UNHCR (2021b, s. 13)
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s. 24). Det er i praksis kun arbeidstakere i yrker av en viss status og minsteinntekt
som har lov til å fungere som sponsor (IRB 2019; PwC Middle East 2016, s. 6).
Videre har de kun anledning til å fungere som sponsorer for sin nærmeste familie,
hvilket i utgangspunktet vil si ektefelle og/eller barn (Lifos 2018, s. 24; PwC
Middle East 2016, s. 7-8). Barn er her forstått som sønner opp til 18 år, eventuelt
til 25 år dersom de studerer, og døtre uavhengig av alder så lenge de er ugifte
(IRB 2019; KFUPM u.å.; PwC Middle East 2016, s. 7; Saudi-Arabias ambassade i
Washington D.C. u.å.). Man har ikke anledning til å fungere som sponsor for egne
foreldre, men kilder melder at det i enkelte tilfeller gjøres unntak dersom
foreldrene er eldre og/eller er avhengige av at barna tar vare på dem (Lifos 2018,
s. 25; PwC Middle East 2016, s. 8).
Når barna ikke lenger oppfyller disse kriteriene, eventuelt dersom den foresatte
mister sitt opphold i Saudi-Arabia, må barna enten skaffe egen sponsor eller
forlate landet (IRB 2019). Det følger av reglene at dersom en kvinne gifter seg
med en annen utenlandsk statsborger, vil dette tilsi at hun enten må få opphold
gjennom arbeid, eller at ektemannen må bli hennes sponsor, hvilket fordrer at han
har anledning til dette. Om ikke dette innfris, må kvinnen forlate landet (PwC
Middle East 2016, s. 7).
Personer som har opphold gjennom en foresatt, har ikke anledning til å arbeide
(Indias ambassade i Riyadh u.å.; PwC Middle East 2016, s. 8).
Ekteskap med saudiarabisk borger
En utenlandsk borger som gifter seg med en saudiarabisk statsborger, har rett til
lovlig opphold, så lenge de forblir gift. Dette gjelder også deres barn (Alsharif
2019; IRB 2018; U.S. Department of State 2020, s. 33; Arab News 2014). For mer
detaljert informasjon om ekteskap mellom saudiarabiske og utenlandske borgere,
se responsen Saudi-Arabia: Ekteskap for utenlandske borgere og rett til opphold,
statsborgerskap og offentlige tjenester (Landinfo 2021).
Gjøres det unntak fra gjeldende regler for somaliske borgere?
For enkelte nasjonaliteter har saudiarabiske myndigheter innført noen begrensede
unntak fra gjeldende regler om utenlandske borgeres adgang til opphold i landet.
Eksempelvis har myndighetene gitt utvidet adgang til opphold for jemenitter og
syrere på bakgrunn av situasjonen i deres respektive hjemland. Dette har vel å
merke blitt gjort gjennom tidsbegrensede unntak og privilegier snarere enn
permanente endringer som gir adgang eller rett til beskyttelse (Osmandzikovic
2019, s. 2-4; U.S. Department of State 2020, s. 31-32). Saudiarabiske myndigheter
omtaler da også personene det gjelder som «gjester» i landet (Arab News 2017;
Lifos 2018, s. 28).
Landinfo har imidlertid ikke funnet informasjon som tilsier at det eksisterer
spesielle unntak fra gjeldende regler for somaliske borgere, og legger derfor til
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grunn at disse må følge samme regelverk som andre utenlandske borgere som
søker opphold i landet.

Deportasjoner til Somalia
Denne delen redegjør kort for deportasjoner fra Saudi-Arabia til Somalia de siste
ti årene, og fokuserer på forhold i Saudi-Arabia relatert til deportasjonene. Den
bygger delvis på responsen Somalia: Deportasjon fra Saudi-Arabia til Mogadishu
(Landinfo 2015b) og inneholder i tillegg oppdatert informasjon om den
nåværende situasjonen.
Saudiarabiske myndigheter har ved en rekke anledninger gjennomført
deportasjoner til Somalia av personer uten lovlig opphold i landet og som man
mener er somaliske borgere2. Kilder melder at både menn og kvinner samt barn
har blitt deportert (Coogle & Bader 2014; HRW 2010; Landinfo 2015b; Nebehay
2010).
En rekke deportasjoner til Somalia ble gjennomført i 2010, og kilder melder at
saudiske myndigheter på dette tidspunktet deporterte rundt 1000 personer i
måneden (HRW 2010; Nebehay 2010). En person som ble deportert i 2010, hadde
blitt arrestert og sittet to måneder i fengsel før deportasjonen til Somalia (HRW
2010). Saudiske myndigheter gjennomførte svært mange deportasjoner i perioden
desember 2013 til august 2014, og en rekke kilder melder at de som da ble
deportert, først ble holdt i deportasjonssentre, ofte under dårlige forhold (Coogle
& Bader 2014; Landinfo 2015b). De deporterte ble sendt til Mogadishu,
uavhengig av hvor i Somalia de opprinnelig kom fra (Coogle & Bader 2014;
HRW 2010; Landinfo 2015b).3
Den årlige menneskerettighetsrapporten fra amerikanske myndigheter for 2016
opplyste at Saudi-Arabia fortsatte deportasjonene til Somalia dette året. Rapporten
opplyste videre at Saudi-Arabia siden 2013 hadde deportert rundt 85 000
somaliere fra landet. Ifølge rapporten fantes det også eksempler på deporterte til
Somalia som ikke har reist tilbake til sitt opprinnelige hjemsted (U.S. Department
of State 2017, s. 23).

2

IOM (som sitert i Landinfo 2015b, s. 2) pekte i 2014 på tilfeller der deporterte oppga å være
borgere av Etiopia eller reiste videre fra Mogadishu til Djibouti og Etiopia. Som Landinfo påpekte
i responsen fra 2015 (Landinfo 2015b, s. 2), er etniske somaliere tradisjonelt hjemmehørende også
i Somalias naboland, herunder Djibouti og Etiopia. Ifølge den norske ambassaden i Nairobi er
mange av etiopierne som kommer til Jemen, fra de somaliske områdene i Etiopia. Hvor mange av
disse som til slutt ender opp i Saudi-Arabia, er imidlertid usikkert (e-poster juni 2021).
3

Utfyllende informasjon om deportasjonene fra Saudi-Arabia til Somalia i perioden februar/mars17. august 2014, samt forhold vedrørende ankomst i Mogadishu i denne perioden, finnes i
Landinfos respons Somalia: Deportasjon fra Saudi-Arabia til Mogadishu (Landinfo 2015b).
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Ifølge den norske ambassaden i Nairobi gjennomfører Saudi-Arabia fortsatt
deportasjoner til Somalia. Ambassaden rapporterer at Saudi-Arabia deporterte
rundt 4000 personer årlig til Somalia mellom 2016 og 2019. I 2020 lå tallet på
omtrent 2000 personer. Saudi-Arabia gjennomfører deportasjonene ved å sende
charterfly til Mogadishu, og ambassaden kjenner ikke til at personer blir deportert
til andre steder i Somalia (den norske ambassaden i Nairobi, e-poster juni 2021).
Forhold ved deportasjonssentra
Saudiske myndigheters kampanjer rettet mot utenlandske borgere som oppholder
seg ulovlig i landet, har blant annet inkludert omfattende kontroll av utenlandske
borgeres status (Landinfo 2020, s. 31). Personer som pågripes uten lovlig opphold
i landet, holdes i deportasjonssenter i forkant av deportasjon, inkludert somaliere
(HRW 2020; McQue 2020).
I 2018 opplyste den norske ambassaden i Nairobi at det var krav om at landene de
pågrepne er statsborgere i, må være til stede ved deportasjonssentrene i SaudiArabia, hvor de bistår med identifisering og utstedelse av reisedokumenter (omtalt
som «go-home»-dokumenter) til personer som blir deportert (e-post november
2018).4
Både The Guardian og Human Rights Watch rapporterer om svært dårlige forhold
i disse sentrene, herunder manglende tilgang på blant annet helsehjelp, næringsrik
mat, rent vann og sanitære systemer (HRW 2020; McQue 2020). Human Rights
Watch omtaler forholdene i et slikt senter som «umenneskelige» og
«nedverdigende» (HRW 2020). Pågrepne personer får ofte ikke vite hvor lenge de
må bli i disse sentrene (McQue 2020) og har måttet sitte i slike sentre i flere
måneder, og noen i over et år (HRW 2020; McQue 2020).
I tillegg til de dårlige materielle forholdene, rapporterer personer i slike sentre til
Amnesty og Human Rights Watch at vakter blant annet har slått andre innsatte
personer, eller at de selv har opplevd dette. Flere har også observert eller hørt om
personer som har dødd i sentrene (Amnesty International 2020, s. 14-16; HRW
2020). Kilder Amnesty har snakket med, hevder at også barn skal være blant de
døde (Amnesty International 2020, s. 14-15). Omstendighetene rundt disse
dødsfallene er uklare, men vitner rapporterer blant annet at personer har dødd som
følge av å ha bli slått av vaktene, på grunn av manglende eller dårlig mat, eller
etter å ha blitt skutt av vakter under fluktforsøk (Amnesty International 2020, s.
14-15). Verken Amnesty og Human Rights Watch har hatt mulighet til å verifisere
disse anklagene på uavhengig vis (Amnesty International 2020, s. 14; HRW
2020).

4

Ifølge den norske ambassaden i Nairobi (e-post november 2018) utformes disse reisedokumentene av saudi-arabiske myndigheter, mens det aktuelle landet personaliserer skjemaet
med informasjon og bilde av personen som deporteres.
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Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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