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Innledning

Den Arabiske Gulf (heretter Gulfen) kan sies å være en av verdens viktigste
destinasjoner for arbeidsmigranter, og vertslandene er mer eller mindre av-
hengige av slike ikke-nasjonale arbeidere for å kunne fylle ledige stillinger
på arbeidsmarkedet.

Jeg vil i det følgende ta for meg arbeidsmigrasjon slik man finner det i
en av Gulfstatene, Sultanatet Oman. Med dette vil jeg vise til bakgrunn for
og årsaker til det høye antallet ikke-statsborgere man finner blandt befolk-
ningen, og deretter argumentere for at disse kontrolleres og ekskluderes på
flere plan i kraft av deres status som arbeidsmigranter. Disse som gruppe
kan sies å bli behandlet ut fra segregerende strategier i vertslandet. Først vil
jeg imidlertid avklare migrasjonsbegrepet.

Migrasjon

Migrasjon refererervanligvis til et individs eller en gruppes forflytning eller
forandring av bosted, og dette kan skje internt (innenfor et lands grenser),
eller eksternt (over landegrenser). Det har vært vanlig å skille mellom tvun-
gen og frivillig migrasjon. Dette kan imidlertid sies å være et problematisk
skille, som i høy grad avhenger av teoretiske og ideologiske oppfatninger
om hva som er ‘frivillig’, og de fleste tilfeller vil i praksis falle i en gråsone
mellom et slikt skille. Også ‘arbeidsmigranter’har vist seg å være vanskelig
å defineresom en adskilt gruppe, da de fleste vil ta arbeid på sitt nye tilhold-
sted selv om dette ikke var primærgrunnen til deres forflytning. Jeg vil i det
følgende allikevel benytte en slik kategori, og med arbeidsmigranter vil jeg
i denne sammenheng referere til et vertslands ikke-nasjonale arbeidsstyrke.
Denne er ofte direkte eller indirekte invitert for å fylle arbeidsposisjoner som
lokal arbeidskraft ikke kan dekke, og opererer i utgangspunktet gjerne in-
nenfor et gitt tidsrom (UN 1998). Når man i forhold til Gulfen snakker om
‘migranter’, vil det i de aller fleste tilfeller være ‘arbeidsmigranter’ slik jeg
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her har definert det.

Arbeidsmigrasjon i Den Arabiske Gulf

Mønster av arbeidsmigrasjon tenderer til å følge ressurser, kapitalflyt, in-
vesteringer og internasjonal handel (Castles og Miller 1998), og de seks
medlemslandene i Gulf Cooperation Council (GCC) – Kuwait, Qatar, de
Forente Arabiske Emirater, Saudi Arabia, Bahrain og Oman, har siden 1970-
tallet vært en av verdens hoved-destinasjoner for arbeidsmigranter (Ballard
1987).

På Den Arabiske Halvøy finnes store oljeressurser, og i kjølvannet av den
kraftige oljepris-stigningen på begynnelsen av 1970-tallet

�

begynte GCCsta-
tene omfattende infrastrukturelle utbygginger, noe som igjen førte til et en-
ormt behov for arbeidskraft. Lokalbefolkningen i de seks statene var på det-
te tidspunkt relativt fåtallig og manglet i høy grad den nødvendige teknis-
ke/administrative utdannelse. I tillegg var mange uvillige til å utføre ma-
nuelt arbeid, da dette gjerne ble ansett for å være av lav status ( UN 1998).
Oljen kan også sies å ha fortonet seg som [...]an inexhaustible sourse of we-
alth[...](Ballard 1987:30), som gav muligheter til å betale andre for å utfø-
re arbeidsoppgavene oppbyggingen av velferdstatene medførte. Resultatet
var at store mengder arbeidsmigranter ble trukket til Den Arabiske Gulf

Nå må det i denne sammenheng påpekes at Oman strengt tatt ikke kan
sies å være et “oljerikt og kapitalrikt” (Birks og Sinclair 1980) land på lik lin-
je med Saudi Arabia, Kuwait og De Forente Arabiske Emirater. I tillegg til
å kontrollere betydelig mindre oljeresserver,

�

har Oman en større nasjonal
befolkning, og er selv en arbeidseksporterende stat (ibid). Oman kan imid-
lertid behandles sammen med disse statene i forhold til arbeidsmigrasjon.
Landet ble bygget opp som en moderne velferdstat ved hjelp av oljeinntek-
ter og importert arbeidskraft, og Sultanatet opererermed de samme strategi-
er overforarbeidsmigranter som andreGCC stater.En finner også de samme
mønstre i Oman som i resten av Gulfen når det gjelder migrantenes opprin-
nelse.

Sultanatet Oman og oppbyggingen av en moderne velferdstat.

I Oman ble det funnet lønnsomme oljeresserver i 1962, men ingen moderni-
sering fulgte eksportinntektene før 1970. Nåværende Sultan Qaboos b. Said
Al Bu Said (heretter Sultan Qaboos) tok da makten fra sin far, Said b. Taimur
(AlBuSaid), i et statskupp. Said b. Taimur hadde vært motstander av enhver
form for modernisering, mens hans sønn ønsket å benytte oljeinntektene til
å bygge opp Oman (Allen og Rigsbee 2000, Joyce 1987). 1970 refereres i lan-
dets historie gjerne til som nahda, eller renessanse (Allen og Rigsbee 2000).
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Der det tidligere hadde eksistert tre gutteskoler, ett sykehus og moderat in-
frastruktur bestående av grusveier, finnes nå et utdanningssystem med uni-
versitet og en kombinasjon av private og offentlige skoler, fri helsetjeneste
og dekkende infrastruktur med et asfaltert veinett, havner og internasjonal
flyplass. Landet har også et utbygd kommunikasjons system, med radio og
TV kanaler samt engelske og arabiske aviser, og et nasjonalt telekommuni-
kasjonssystem for telefonlinjer, GSM og internett tilkobling (ibid). Økono-
mien er basert på olje- og gass ressurser, som står for 80 prosent av BNP. Det
oppmuntres til investering og diversifisering via den nasjonale børsen, Mus-
cat Securities Market (MSM), og relativt gunstige lover for utenlandske kapi-
talinnskudd. Oman ble i oktober 2000også tatt opp som medlem i WorldTra-
de Organization (Oman Observer 26.09.2000). Hovedstaden Muscat er i dag
en moderne by med store handlesenter, kino, matvarebutikker både for lo-
kale og importerte varer, banker og internasjonale hotell. Selv om man frem-
deles finner relativt store forskjeller mellom by og land, er også jordbruket
og de mindre byene underlagt moderniseringplaner. Landet styres som et
absolutt monarki (Wikan 2000) med Sultan Qaboos i posisjonene som stats-
overhode, statsminister, finansminister og forsvarsminister. I tillegg finnes
en rådgivende forsamling og en omfattende offentlig forvaltning.

For å kunne gjennomføre en slik modernisering av Sultanatet, var en stor
profesjonell og manuell arbeidsstyrke nødvendig, og da Omans nasjona-
le befolkning ikke kunne fylle det stadig økende antall posisjoner, ble ar-
beidsstyrken importert. Arbeidsmigrantene kom i utgangspunktet gjerne
fra andre arabiske stater som Jordan, Egypt, Yemen, Syria og Palestina (UN
1998), men senere også i økende grad fra landene på det Indiske subkonti-
nent og i Sør-Øst Asia. I tillegg kom et relativt lite antall fra Europa og No-
rd-Amerika (Birks og Sinclair 1980, Ballard 1987). I dag er ca. 27 prosent av
Omans 2,4 millioner innbyggere arbeidsmigranter. Majoriteten av disse er
ansatt i privat sektor, mens det offentlige er hovedarbeidsgiver for omans-
ke statsborgere. De fleste migrantene er av asiatisk opprinnelse, med en liten
prosentandel andre arabere og vestlige (Sultanate of Oman Statistical year-
book 1999).

Nasjonalstaters strategier overfor ikke-statsborgere.

I nasjonalstaters forhold til migrasjon vil man som regel finne reguleringer
med hensyn til antall og type migranter som tillates, og jeg baserer meg i
følgende avsnitt på de Forente Nasjoners utredning om sådanne (UN 1998).
Velfredstater ønsker gjerne å begrense antallet mennesker de er sosialt og
økonomisk ansvarlige for, og staten ønsker gjerne også å kontrollere sam-
mensetning av populasjonen, for å bevare dennes nasjonalidentitet, levesett
og sikkerhet. Migrasjon medfører i forlengelsen av dette to sett regelverk: ett
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for regulering av innreise til landet for ikke-statsborgere, og ett for regule-
ring av rettigheter og levesett for ikke-statsborgere som har fått oppholds-
tillatelse i vertslandet. Disse regelverkene henger nøye sammen – hvordan
ikke-statsborgere behandles avhenger av hvordan disse oppfattes og hvil-
ken rolle de tillegges. Dersom man antar at den tilreisende er kommet for
å bli, og dersom nasjonalstaten åpner for denne muligheten, vil det som re-
gel legges til rette for integrering av vedkommende. Dersom vertslandet ser
migranten som en midlertidig beboer, vil ikke dette oppmuntres.

Med integrering vil jeg i denne sammenheng mene “[...]arrangements
which enable immigrants and minorities to participate in all aspects of a host soci-
ety – i.e social, economic and, eventually, political activity” (Coleman 1994 i UN
1998:45). I sin ytterste konsekvens innebærer integrering muligheter for na-
turalisering av migranter som statsborgere og fullverdige medlemmer av
vertslandet. Segregering, derimot, innebærer ikke aksept av migranter som
medlemmer av nasjonen. Segregering i forhold til migrasjon medfører ofte
strenge regelverk for innreise, naturalisering og eventuell familiegjenforen-
ing, og en refererer med dette til et system hvor noen deler av befolkningen
ekskluderes og "[...]are denied de jure or de facto access to the social, cultural,
political and economic resourses of the larger society..." (Hammar and Lithman
1987, i UN 1998:48).

Oman som vertsland

I Oman, som i de andre GCC-statene, ses migranter som midlertidig ar-
beidskraft, som er til stede for å fylle et midlertidig behov. Jeg vil i det føl-
gende argumentere for at disse behandles ut fra segregerende strategier –
både med hensyn til kontroll av innreise og opphold, og ekskludering fra
flere arenaer i det sosiale liv.

Kafala, eller sponsorship systemet

Arbeidsmigranter underlegges strenge kontrollemekanismer, både i hen-
hold til innreise og opphold, hvilket er nedfelt i kafala systemet man finner
over hele Gulfen. Innreisevisum til Oman er påkrevd for alle ikke-GCC bor-
gere, og arbeidsmigranter må ha arbeidstillatelse, et såkalt labour card. For å
kunne tildeles visum og arbeidstillatelse kreves det at man er ansatt av en
kafeel, eller sponsor. Kafala, eller sponsorship systemet man finner i Oman kan
sies å utgjøre et kontraktforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, van-
ligvis for en periodepå ett til fireår.Arbeidsgiver er som sponsor økonomisk
og legalt ansvarlig for arbeidstaker. Sponsoren kan være en omansk privat-
person, et omansk eid foretakende eller en statlig/offentlig institusjon.
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Expatriates tillates også å fungere som arbeidsgiver og sponsor for én pri-
vat hushjelp og besøkende familiemedlemmer. Hvorvidt dette tillates, av-
henger av vedkommendes månedlige lønnsnivå og dermed antatt evne til å
stå som økonomisk ansvarlig for dem de sponser. Dette skjer allikevel i rela-
tivt få tilfeller, og sponsorship systemet er i utgangspunktet et kontraktsfor-
hold mellom omanere som arbeidsgivere og migranter som arbeidstakere.

Man plikter som sponsor å holde myndighetene oppdatert med hensyn
til eventuelle endringer i arbeidskontrakten, slik som bosted eller lønnsfor-
hold for den ansatte. I tillegg forventes sponsoren å påkoste frakt av migran-
ten mellom Oman og dennes hjemland. Arbeidskontrakten kan til enhver
tid sies opp av begge parter, men dersom man står uten arbeid, blir visum
og oppholdstillatelse automatisk ugyldig. Dersom kontrakten sies opp av
arbeidstaker, må denne selv dekke utgiftene til hjemreise. I kontraktsperio-
den tillates ikke migranten å ta arbeid hos andre enn vedkommende kon-
trakten er inngått med (UN 1998).

Sponsorship systemet som kontrollmekanisme

Somet strukturelt maktbalanse forhold går sponsorship ordningen klart i fa-
vør av sponsoren (Longva 1997). Denne har i høy grad påvirkningskraft og
kontroll over migrantens liv og valgmuligheter. Det er vanlig at arbeidsgi-
ver oppbevarer migrantens pass, og dennes bevegelsesfrihet begrenses der-
med – man kan ikke forlate landet uten sponsors samtykke. For kortere ut-
enlandsturer via bil/buss, kreves også et såkalt roadpass, som må underteg-
nes av sponsoren (Human Rights Report 1999). I mange tilfeller ugyldig-
gjøres ens visa også automatisk idet en forlater landet, og sponsorens un-
derskrift er nødvendig for ny innreisetillatelse. Slike regelverk er med på
begrense og vanskeliggjøre migranters bevegelsesfrihet. En arbeidsmigrant
kan ved kontraktens slutt kun bli værende i landet dersom vedkommende
finner nytt arbeid og dermed ny sponsor. Dette krever imidlertid et relea-
se letter fra tidligere arbeidsgiver, hvor denne sier fra seg sitt ansvar for, og
rettigheter i, migranten, og gir sin tillatelse til at vedkommende kan søke
arbeid hos andre (Human Rights Report 1999.) En sponsorship ordning kan
dermed sies å ha en begrensende innflytelse ikke bare på migranters beve-
gelsesfrihet, men også når det gjelder anskaffelse av ny jobb.

Rosana er en filippinsk kvinne i 40-årene.Etter at mannen døde be-
stemte hun seg for å søke arbeid i Gulfen, for bedre å kunne forsør-
ge døtrene på 6, 12 og 16 år. Hun arbeider nå som hushjelp for fru
Khalid i Oman, som ansatte henne gjennom et byrå på Filippinene.
Khalid-familien fungerer som arbeidsgiver og sponsor for Rosana,
de betalte billetten hennes til Muscat, har henne boende i huset sitt
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og betaler henne en god hushjelplønn på 120 Omani Rials i måne-
den ( dette tilsvarer ca. 2700 NOK). For denne summen skal Ros-
ana holde huset i orden, lage middag, og passe Khalid-familiens 3
barn et par kvelder i uken. Etter en stund begynte imidlertid ting å
skjære seg mellom Rosana og fru Khalid, de kom ikke lengre særlig
godt overens og ’madam’ klagde på kvaliteten av Rosanas husar-
beid. Fru Khalid sa til sine venner at hushjelpen nærmest hadde
tatt over huset, og hun var lat og udugelig. Etter 6 måneder had-
de fru Khalid fått nok, og gav Rosana sparken ved å si opp kon-
trakten mellom dem. Hun nektet å anbefale henne til noen av sine
venner siden hun var så misfornøyd selv, og Rosana hadde derfor
problemer med å finne en ny arbeidsgiver og sponsor for å kunne
bli værende i Oman. Stilt opp mot en misfornøyd arbeidsgiver var
det lite hun kunne gjøre, og uten ny arbeidsgiver og sponsor had-
de hun heller ikke muligheter til å bli værende i landet på lovlig
vis. Resultatet ble derfor at familien Khalid satte Rosana på et fly
tilbake til Manila.

Ekskludering i det sosiale liv

I tillegg til kontroll over innreise og opphold for migranter via dette såkal-
te sponsorship systemet, ekskluderes også disse på flere andre plan som kan
sies å være indikasjoner på grad av integrering –industrielt, politisk og øko-
nomisk og sosialt (UN 1998). Industrielt sett har migranter relativt få rettig-
heter i Sultanatet. Man opererer ikke med et fritt arbeidsmarked – kollek-
tive forhandlinger er ifølge “1996 Basic Law” forbudt, og lønnsforhold fast-
settes for arbeidsmigranter gjennom arbeidskontrakten. Det er også forbudt
for arbeidere å gå ut i streik (Human Rights Report 1999).Klager på arbeids-
givere kan bringes inn for “The Social Welfare Board”, som er en uavhengig
rettsinstans. Mange arbeidsmigranter er imidlertid ikke klar over at en slik
mulighet finnes, og det har også vist seg å være vanskelig, tidkrevende og
dyrt å gå til sak mot arbeidsgivere. I tillegg nøler mange med å trekke sin
arbeidsgiver – og sponsor – for retten i frykt for å miste jobben og dermed
deporteres (Human Rights Report 1999.) Deportasjon kan i utgangspunktet
skje dersom migranten står uten arbeid, eller ved lovbrudd. Selv om dette
forekommer svært sjelden, er det, som Longva (1999) også har vist med em-
piri fra Kuwait, en trussel de fleste migranter forholder seg til.

Ikke-statsborgere har ingen politiske rettigheter i Sultanatet, og tillates ik-
ke å stemme ved valg.

�

Dersom man ønsker å opprette en form for organisa-
sjon, må det søkes om tillatelse til dette. Man har heller ikke forsamlingsfri-
het i Sultanatet, og samling av folkemasser på offentlige steder oppmuntres
ikke. Når det gjelder migranters rettigheter til deltagelse i den økonomis-
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ke sektor, er også dette relativt begrenset. All forretningsvirksomhet i Sulta-
natet skal ifølge loven være minimum 51 prosent omansk eid,

�

og migran-
ter utestenges også fra en rekke yrker, som for eksempel sjåførstillinger og
bilutleiefirma (Oman Daily Observer 07.10.2000). En slik nasjonalisering av
yrkesgrupper er ledd i den såkalte ‘omaniseringsprosessen’, hvorigjennom
en ønsker å fylle flere stillinger med omanske statsborgere for etter hvert å
minske antallet migranter. Migranter tillates heller ikke kjøp av eiendom,
boliger skaffes til veie av sponsoren og ‘bolig’ kan innebære alt fra brakker
til villaer.

En vanlig indikasjon på integrering kan også sies å være at migranten til-
lates å gjenforenes med sin familie i vertslandet. I Oman forutsetter dette
at man tjener over en viss sum, og dermed er i stand til å forsørge sin fa-
milie dersom disse skulle ønske å bo i Sultanatet som ecomonic dependants.
Migrantens sponsor må i tillegg stille som sponsor også for dennes familie.
Mange lavtlønnede arbeidere oppholder seg dermed i landet uten sin fami-
lie (Human Rights Report 1999). Mulig integrering innebærer i sin ytterste
konsekvens at migranten etter en gitt periode kan søke om naturalisering.
At migranter naturaliseres i Oman, skjer imidlertid høyst sjelden, og som re-
gel via giftermål med en omansk statsborger. Dette er imidlertid i utgangs-
punktet ulovlig, og krever Sultanens personlige anbefaling og tillatelse (Hu-
man Rights Report 1999).

Konklusjon

Jeg har i denne artikkelen sett på arbeidsmigrasjon i Sultanantet Oman, og
basert meg på en antagelse om sammenheng mellom statlig oppfattelse av/
holdning til migranter, og behandling av/ utforming av regelverk overfor
disse. Jeg har videre sagt at man i Sultanatet Oman ser arbeidsmigranter
som midlertidig tilstedeværende for utførelse av en arbeidsoppgave (UN
1998). Jeg har deretter argumentert for at disse ikke-nasjonale arbeiderne
behandles ut fra strategier av segregering, ved å vise hvordan de møtes av
kontrollmekanismer for innreise og opphold i Oman som vertsland, og og-
så ekskluderes på flere vesentlige plan i samfunnslivet (ibid, Human Rights
Report 1999). Slike strategier fra vertslandets side vil her bidra til å vanske-
liggjøre, om ikke umuliggjøre, arbeidsmigranters tilstedeværelse i Sultana-
tet utover arbeidskontraktens opphør.
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Noter�
Dette spesielt i forbindelse med Yom Kippur krigen i 1973, da Opecs stengte oljekraner tvang oljeprisen

i været.�
Oljeresserver og -produksjon i fat per dag(bpd): Saudi Arabia: 263,5 bill fat/9mill bpd., Kuwait: 96,5 bill

fat./2,1mill bpd., UAE: 97,8bill. fat/2,27 mill. bpd., Oman: 5,3 bill fat./890 000bpd. (Energy Information Ad-
ministration 2000)�

Med politiske valg dreier det seg her om indirekte valg til en rådgivende forsamling.�
forbindelse med Omans WTO medlemskap åpnes det i februar 2001 for 100 prosent fremmed eier-

skap. Dette krever imidlertid en minimumsinvestering på 1,3 billioner US Dollar (Oman Daily Observer,
17.07.2000).
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