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Frågan om uteslutande från att anses som flykting eller annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c §§ utlänningslagen ska beaktas i varje
enskilt ärende.

1. Bakgrund
Rättschefen tog senast ställning till säkerhetssituationen i Libyen i februari
2015. Det bedömdes då råda en inre väpnad konflikt i landet. Våldet ansågs
inte vara så allvarligt i alla delar av landet att alla och envar riskerade
skyddsgrundande behandling. En individuell bedömning av den enskildes
utsatthet behövde göras.
I detta ställningstagande görs en ny bedömning av säkerhetsläget i landet
mot bakgrund av aktuell och relevant landinformation. Utöver annan
refererad landinformation, är det Lifos Temarapport, Libyen: Säkerhetsläget
och dess inverkan på civilbefolkningen, 2017-09-05, version 1.0.2 som
ligger till grund för bedömningen.

2. Rättslig bedömning
2.1.

Flyktingskap

Migrationsverket ska först pröva om den sökande är att betrakta som
flykting vid en individuell bedömning utifrån bestämmelsen i 4 kap. 1 §
utlänningslagen.
Vid prövningen av flyktingskap ska vi särskilt ta hänsyn till om personen
tillhör en utsatt grupp. Tillhörighet till en utsatt grupp får betydelse vid
prövningen på det sättet att de individuella skälen inte behöver vara lika
starka som i normalfallet för att den sökande ska ha gjort sannolikt att han
eller hon är i behov av skydd. Den utsatthet som följer med
grupptillhörigheten kan alltså göra det lättare för den sökande att uppfylla
bevisbördan.3
I Lifos 40241 berörs några grupper och kategorier som kan anses särskilt
utsatta i Libyen. Genomgången gör inte anspråk på att vara uttömmande
och även annan rapportering bör beaktas.4
För kvinnor har situationen försämrats i och med det förvärrade
säkerhetsläget. Våldtäkter och andra övergrepp har ökat. Även barn,
journalister och MR-aktivister, kan anses särskilt utsatta. Därtill politiska
opponenter eller personer som uppfattas som anhängare till någon av de
stridande grupperingarna.
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Personer som ses som anhängare till den tidigare Khadaffiregimen,
däribland högt uppsatta tjänstemän och militärer samt klaner eller familjer
som betraktats som lojala till Khadaffi riskerar också utsatthet.5
När det gäller statslösa palestinier har denna grupps situation försämrats
efter Khadaffiregimens fall. Trakasserier och diskriminering är vanligt
förekommande.6
Vid bedömningen av om en sökande riskerar individuell utsatthet från
någon aktör eller gruppering i Libyen är det viktigt att beakta att
statsapparaten i det närmaste har kollapsat. Det finns inget godtagbart
myndighetsskydd i någon del av landet.7 Vilken grupp eller aktör som har
kontroll över en viss stad eller ett visst område kan skifta över tid och
därmed också säkerhetssituationen. Det är därmed viktigt att noga utreda en
sökandes hemvist och hur förhållandena ser ut på den plats mot vilken
riskbedömningen ska göras.8 Att resa inom landet kan vara förenat med
stora risker och måste beaktas vid den individuella riskbedömningen. 9
En sökande som gör sannolikt att han eller hon är utsatt på grund av
tillhörighet till någon av de ovan uppräknade grupperna eller kategorierna
bör som regel bedömas som flykting. Det erinras åter om att uppräkningen
inte är uttömmande. Även andra sökande kan bedömas som flyktingar.

2.2.

Alternativt skyddsbehov

2.2.1. 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen

Om den sökande inte bedöms vara flykting har Migrationsverket att
pröva om han eller hon är alternativt skyddsbehövande med stöd av
artikel 3 Europakonventionen.10 Denna bestämmelse återfinns närmast
i artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet11 samt i 4 kap. 2 § första stycket
1 första ledet utlänningslagen.
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Som utgångspunkt ska alltid en individuell prövning göras av om den
sökande gjort sannolikt att han eller hon löper risk att straffas med döden
eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Ett exempel på en omständighet
som medför att en person kan anses riskera ovan behandling är då den
sökande gör sannolikt att han eller hon kan komma att frihetsberövas vid ett
återvändande. Situationen för personer i fängelser och förvar i dagens
Libyen bedöms vara så svår att detta i sig kan ligga till grund för alternativt
skyddsbehov.12
I undantagssituationer, då säkerhetsläget mot bakgrund av konfliktnivån är
mycket allvarligt i ett land, kan enbart risken för att drabbas av det generella
våldet medföra att det finns en individuell risk för en person vid ett
återvändande.13
Säkerhetssituationen i Libyen
Det pågår för närvarande en inre väpnad konflikt i Libyen. Stridernas
utbreddhet och omfattning är svåröverblickbara men klart är att stridigheter
i någon omfattning förekommer i stora delar av landet. Ett stort antal
väpnade grupperingar och aktörer, uppbackade av olika politiska och
militära falanger och klankonstellationer kämpar om makt, inflytande och
territoriell kontroll i landet. Även om våldet framförallt drabbar stridande i
milisgrupper, drabbar det även civila.14 Detta då strider ofta äger rum i
tättbefolkade urbana miljöer. Civila drabbas även med anledning av att
staten i det närmaste har kollapsat, vilket gjort att sjukvård, skolor, polisoch rättsväsende och andra samhälleliga institutioner fungerar dåligt.
Statsmaktens kollaps och det stora antal grupperingar som kämpar om
inflytande har även medfört att det finns ett flertal aktörer som har
territoriell kontroll över olika delar av landet. Det förefaller dock som att
jihadistgruppers inflytande och kontroll över delar av landet har minskat.
Exempelvis har den s.k. Islamiska staten (IS) först drivits ut ur staden Derna
och sedan ur staden Sirte. Även om Libyen fortsatt är ett starkt fäste för ISstridande och stridande för andra jihadistiska grupperingar, framgår av
rapportering att antal kombattanter i landet blir färre. Jihadistiska celler och
motståndsfickor finns dock kvar i både Derna och Sirte och även i landets
södra region.
Av landrapportering framgår att våldsamheterna i Libyen skördat drygt
1 500 dödsoffer under 2016 och att det vid slutet av 2016 fanns cirka
300 000 internflyktingar. Närmare hälften av dödsfallen under 2016 skedde
i staden Sirte. Antal dödsoffer i konflikten har minskat sedan 2014.15

12

Lifos 40241, avsnitt 6. Se även MIG 2014:24.
Europadomstolen, Sufi och Elmi mot Storbritannien (Applications nos. 8319/07 och
11449/07 [Lifos 29693]) och SR 30/2016, Rättsligt ställningstagande angående
skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra
svåra motsättningar.
14
Lifos 40425, avsnitt 4.3.
15
Lifos 40241, avsnitt 5.1.
13

5 (7)

Den väpnade konfliktens inverkan på civilbefolkningen är stor. Utöver att
striderna genererar urskillningslöst våld innebär den ökade laglösheten att
risken för att utsättas för våldsbrott och övergrepp har ökat.16 Vidare tvingas
människor på flykt från sina hem när strider mellan olika grupperingar
blossar upp. Därtill kommer svårigheterna med att i vissa delar av landet få
tillgång till adekvat sjukvård och rent vatten.
Sammanfattningsvis är säkerhetsläget i Libyen allvarligt. Mot bakgrund av
nuvarande landrapportering kan den väpnade konflikten i dagsläget
emellertid inte anses präglad av ett generellt och urskillningslöst våld med
sådan intensitet och omfattning att alla och envar som återvänder löper en
individuell risk att utsättas för sådan behandling som anges i artikel 3 i
Europakonventionen och artikel 15 b i skyddsgrundsdirektivet. Kriterierna
för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 p. första ledet
utlänningslagen, enbart mot bakgrund av säkerhetsläget, är därför inte
uppfyllda.
2.2.2. 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen

Som ovan angetts får det anses råda en inre väpnad konflikt i
utlänningslagens mening i Libyen. Strider med inslag av urskillningslöst
våld har förekommit och förekommer på de flesta håll i landet, men
landrapporteringen ger inte stöd för att dessa i alla delar är av sådan
intensitet att alla och envar riskerar att drabbas.
Eftersom säkerhetsläget och våldsnivån varierar i landet, måste en
individuell prövning av den sökandes utsatthet göras mot den sökandes
hemvist i enlighet med Elgafaji-domens kriterier. Detta innebär att när
säkerhetsläget är allvarligt utifrån aktuell landinformation behöver inte den
individuella risken vara så hög. Vid bedömningen av en sökandes utsatthet
måste därutöver beaktas att det för närvarande finns säkerhetsrisker i
samband med resor inom landet.
Om vi, vid en individuell bedömning, bedömer att den sökande är
skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget blir artikel 15 c
skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
utlänningslagen tillämpliga. Det innebär att den sökande ska beviljas status
som alternativt skyddsbehövande.

2.3.

Internflykt

Konflikten påverkar hela landet, om än i varierande grad och omfattning.
Människor som flytt undan strider tvingas ofta bo i övergivna byggnader
eller i kollektivcenter. Någon kapacitet att ta emot internflyktingar finns
inte. Till detta kommer att de områden de flesta har tagit sig till och där det
åtminstone periodvis går att ta sig med flyg, såsom Tripoli och Benghazi,
också är konfliktdrabbade. Det går att flyga till Libyen, men möjligheterna
har varit begränsade.
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På grund av förstörelse och säkerhetsläget har många flygplatser hållits
stängda under långa perioder, däribland den internationella flygplatsen i
Tripoli. Riskerna med att resa inom landet är också stora med anledning av
det stora antalet väpnade grupperingar som finns runtom i landet.17
Med beaktande av att konflikten påverkar hela landet, kan internflykt bli
aktuellt endast i undantagsfall. Även om internflykt till någon stor stad
såsom Tripoli och Benghazi skulle kunna vara relevant för en person, kan
det i dagsläget inte anses rimligt att hänvisa en person dit. För en vuxen man
eller ett vuxet par som har ett nätverk i form av familj, släkt eller klan i en
stad i Libyen som är mindre konfliktdrabbat, skulle det kunna vara rimligt
med internflykt. Det är dock viktigt att framhålla att innan man kommer in
på bedömning av rimligheten av internflykt måste man ha kommit fram till
att det är säkert för personen att resa till internflyktsorten.18
Sammanfattningsvis kan internflykt i yttersta undantagsfall bli aktuellt för
en vuxen man eller ett vuxet par. Det är Migrationsverket som har
bevisbördan.19
Internflykt kan inte bli aktuellt för barn eller ensamma kvinnor.

2.4.

Uteslutande

Om ett skyddsbehov konstaterats, måste det utredas och bedömas om den
sökande ska uteslutas från att anses som flykting eller annan
skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b-c §§ utlänningslagen. En mängd
grupperingar är involverade i konflikten och gärningar som kan medföra att
en person ska uteslutas från att anses som flykting eller annan
skyddsbehövande kan ha utförts av stridande från samtliga av dessa.
Därutöver bör utredaren vara särskilt uppmärksam på personer med
anknytning till den tidigare Khadaffiregimen; exempelvis militärer och högt
uppsatta tjänstemän,20 men även i övrigt särskilt uppmärksam på personer
med anknytning på något sätt till militanta eller jihadistiska grupperingar. I
dessa ärenden kan det finnas omständigheter som påkallar ett samråds- eller
remissförfarande med Säkerhetspolisen.

2.5.

Återvändande

I dagsläget är det praktiskt möjligt att återvända till Libyen, då det går att
resa dit med flyg.21 Därmed föreligger för närvarande inget praktiskt
verkställighetshinder i utlänningslagens mening.

17

Lifos 40425, avsnitt 5.2.
SR 29/2016, Rättsligt ställningstagande angående bedömning av säker resväg i
asylärenden, avsnitt 4.3.
19
MIG 2009:4.
20
Lifos 33808 och Lifos 39305.
21
Lifos 40425, avsnitt 5.1.
18

7 (7)

Personer som inte är medborgare i Libyen har sedan 2015 inte tillåtits att
återvända. Även om det råder oklarhet hur tillämpningen är i praktiken,
särskilt vad gäller personer som tidigare bott i Libyen såsom statslösa
palestinier som haft sin vanliga vistelseort i landet, är bedömningen att det
fortsatt får anses föreligga ett generellt verkställighetshinder för denna
grupp.22 Hindret mot verkställighet torde i regel anses tillfälligt. Ett
uppehållstillstånd som beviljas på denna grund bör i regel inte förenas med
ett beslut om avvisning eller utvisning.23

2.6.

Ny omständighet

Det förändrade säkerhetsläget är en sådan ny omständighet som
Migrationsverket ska ta hänsyn till vid en prövning av verkställighetshinder
enligt 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experten
. I beredningen har
även rättsliga experterna
deltagit.
Ställningstagandet ersätter SR 05/2015 som härmed upphävs.

Rättschef
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verkställighetshinder.
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