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Rapporten är i första hand ett stöd till Migrationsverkets strategiska och operativa
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1. Inledning
Jerusalem är en stad som anses helig för tre världsreligioner: judendom,
islam och kristendom. Klagomuren, Al-Aqsamoskén och gravkyrkan ligger
alla i Gamla Stan som befinner sig i den östra delen av Jerusalem. Både
Israel och Palestina ser Jerusalem som sin huvudstad och gör anspråk på
den. I samband med sexdagarskriget 1967 ockuperades Gaza och
Västbanken inklusive östra Jerusalem av Israel1. Israel annekterade
dessutom hela Jerusalem vilket det internationella samfundet har motsatt
sig. Därför har inget land i dagsläget en ambassad gentemot Israel i
Jerusalem utan de ligger istället i Tel Aviv2.
Det bor ca 200 000 palestinier i östra Jerusalem. Palestinierna ser denna del
som sin huvudstad i en framtida stat. Fram till den amerikanske presidenten
Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad höll det
internationella samfundet en enhetlig linje om att Jerusalems status skulle
lösas i fredsförhandlingar mellan israeler och palestinier.
Trumps erkännande den 6 december 2017 har väckt protester och reaktioner
från hela världen. Denna rapport handlar om denna händelse och efterspelet
samt ger Lifos analys och kommentarer och syn på en möjlig utveckling i
Palestina den närmsta tiden.

2. Bakgrund
Den 6 dec 2017 erkände Donald Trump Jerusalem som Israels huvudstad
och tillkännagav att han ämnar flytta den amerikanska ambassaden från Tel
Aviv till Jerusalem.3 Genom detta har USA gått emot en 50-årig
1

Det internationella samfundet är i stort enigt om att Israel ockuperar de palestinska
områdena sedan 1967. Israel använder hellre termen “disputed territories” istället för
ockupation. Se b.la. Se Oxford Public International Law, Israeli Wall Advisory Opinion
(Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory),
sektion A2, http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law9780199231690-e150 samt Israeliska utrikesdepartementet
http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/2003/Pages/DISPUTED%20TERRITORIES%20Forgotten%20Facts%20About%20the%20We.aspx (hämtade 2017-04-24).
Det är också omtvistat om Israel ockuperar Gaza. Israel menar att de inte gör det eftersom
de lämnade Gaza 2005. Palestinierna och många människorättsorganisationer samt FNorgan menar att Israel ockuperar samt har en blockad av Gaza eftersom de kontrollerar
luftrummet, havsgränserna och kontrollerar införsel av människor och gods till och från
Gaza (jfr t.ex. karta, UN OCHA Opt, ”Gaza Strip Access and Movement – August 2017”,
2017-08-31, https://www.ochaopt.org/sites/default/files/gaza_a0_28_08_2017_draft8.pdf).
2
CNN, White House: Jerusalem embassy move a 'recognition of reality', 2017-12-06,
http://edition.cnn.com/2017/12/05/politics/trump-abbas-us-embassy-jerusalem/index.html
(hämtad 2018-01-16).
3
Crisis Group, Counting the Costs of US Recognition of Jerusalem as Israel’s Capital,
2017-12-07, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/easternmediterranean/israelpalestine/counting-costs-us-recognition-jerusalem-israels-capital
(hämtad 2018-01-10)
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internationell konsensus att Jerusalems status ska bestämmas i
fredsförhandlingar.4
Trump hade redan vid tillträdet som president annonserat att han planerade
en flytt av ambassaden och beslutet har egentligen funnits sedan 1995.
Jerusalem Embassy Act säger att ambassaden ska flyttas från Tel Aviv men
tidigare presidenter utnyttjat möjligheten att signera en dispensklausul och
genom detta skjutit fram beslutet gång på gång.5 Eftersom han inte
verkställde sitt vallöfte direkt efter tillträdet och inga signaler kommit precis
innan erkännandet var det dock oväntat. Erkännandet tros framförallt ha
varit triggat av amerikanska inrikespolitiska faktorer. Trump sägs vara mån
om att hålla sina många sympatisörer bland de evangelistiska och tillika proisraeliska grupperna nöjda då hans regering granskas för
Rysslandskopplingar. Trump har goda relationer till Israel och anses stötta
den israeliska högern och har dessutom nära rådgivare med judiska
kopplingar.6
Det är något oklart vilket territorium som den amerikanska presidenten har
erkänt. Han citerade Jerusalem Embassy Act som grund för sitt beslut som
talar om ett odelat Jerusalem vilket Israel anser tillhöra dem och att han
endast erkände verkligheten. Trump nämnde också områden som idag anses
tillhöra den östra palestinska sidan och han nämnde inte heller att
palestinierna skulle ha rätt till östra Jerusalem. Dessutom har den
amerikanska ambassadören i Israel sagt att han under ett event i östra
Jerusalem befann sig i den israeliska huvudstaden. Å andra sidan sa Trump
vid erkännandet att han inte tar ställning gällande Jerusalems status eller
gränserna. Den generella tolkningen har dock varit att Trump erkänner
israelisk suveränitet över hela Jerusalem.7
Reaktionerna från omvärlden har varit många och kritik har kommit från
EU:s utrikeschef, många EU-länder liksom många arabländer. Turkiet har
varit mycket hårt i sin kritik av USA.8 Stora demonstrationer har hållits så
långt bort som i Malaysia, Indonesien och Pakistan.9

4

New York Times, Defying Trump, U.N General Assembly Condemns U.S Decree on
Jerusalem, 2017-12-21, https://www.nytimes.com/2017/12/21/world/middleeast/trumpjerusalem-united-nations.html (hämtad 2018-01-10).
5
Time, The 1995 Law Behind President Trump's Plan to Move the U.S. Embassy in Israel
to Jerusalem, 2017-12-05, http://time.com/5049019/jerusalem-embassy-history/ (hämtad
2018-01-15).
6
Al Monitor, Palestinians reject US mediation, 2017-12-07, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2017/12/israel-palestine-jerusalem-capital-trump-abbas-usmediation.html (hämtad 2018-01-10).
7
Crisis Group, 2017-12-07.
8
CNBC, International leaders react to Trump’s Jerusalem move, 2017-12-07,
https://www.cnbc.com/2017/12/07/international-leaders-react-to-trumps-jerusalemmove.html (hämtad 2018-01-16).
9
Times of Israel, Malaysians, Indonesians, Pakistanis protest Trump’s Jerusalem move,
2017-12-07, https://www.timesofisrael.com/malaysians-indonesians-protest-trumpsjerusalem-move/ (hämtad 2018-01-17).
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Erkännandet utlöste våldsamheter i Palestina och även i grannländerna.
”Vredens dagar” utlystes med många palestinska protester på Västbanken
och i Gaza med stenkastning och brandbomber. Detta triggade i sin tur en
kraftig israelisk respons med flera döda och många skadade som resultat.10
Abbas position har varit att inte uppmuntra till våld utan till fredligt
motstånd.11 Hamas å sin sida har uppmanat till en tredje intifada.12
Raketer har också skjutits från Gaza från mer radikala, oftast salafistiska
element men som tillåtits av Hamas. Israelerna har svarat med flygraider
mot Gaza då bl.a. två Hamas-medlemmar dödades. Ett antal knivattacker
mot israelisk polis, militärpolis och bosättare har begåtts av palestinier.13
Framförallt har dock palestinier dödats och skadats i israeliska
motreaktioner på palestinska våldsyttringar. Enligt OCHA har 14 palestinier
dödats och över 4500 skadats medan sju israeler skadats mellan 6 december
2017 fram till 1 januari 2018.14 Den 9 januari 2018 dödades också en
israelisk rabbi av en palestinier i en bosättning.15
I FN tog Egypten initiativet till en säkerhetsrådsresolution i ett försök att
upphäva USA:s beslut. Ytterligare 14 andra säkerhetsrådsmedlemmar
röstade för resolutionen den 18 december. USA la dock in sitt veto mot
resolutionen.16 Istället introducerades en Generalförsamlingsresolution med
samma syfte men som till skillnad från en resolution i Säkerhetsrådet ej är
lagligt bindande. 128 stater röstade för resolutionen den 21 december, 9
röstade nej och 35 avstod från att rösta.17 Detta trots amerikanska hot om att

10

Jerusalem Post, Day of rage in Jerusalem: Palestinian protests, clash with police, 201712-07, http://www.jpost.com/Israel-News/Day-of-rage-in-Jerusalem-Palestinians-protestclash-with-police-517332 (hämtad 2018-01-10). Al Jazeera, Palestinians call “days of
rage” over US Jerusalem move, 2017-12-06,
http://www.aljazeera.com/news/2017/12/palestinian-days-rage-trump-jerusalem-plan171206103433314.html (hämtad 2018-01-10).
11
Al Monitor, Will Fatah launch ”intifada of independence”?, 2018-01-07,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/israel-palestinians-us-mamhoudabbas-intifada-2018-trump.html (hämtad 2018-01-10).
12
Dagens Nyheter, Efter Trumps besked - Hamas manar till ny intifada, 2017-12-07,
https://www.dn.se/nyheter/varlden/efter-trumps-besked-hamas-manar-till-ny-intifada/
(hämtad 2018-01-10).
13
Crisis Group, Crisis Watch, December 2017,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/december-2017#israel-palestine, (hämtad 2018-0110).
14
OCHA, Protection of civilians report, 5-18 december 2017,
https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-5-18-december-2017 samt
Protection of civilians report, 19 december 2017 - 1 januari 2018,
https://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-report-19-december-2017-1-january2018 (hämtade 2018-01-10).
15
Jerusalem Post, Israeli killed in West Bank drive-by shooting near outpost, 2018-01-09,
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Israeli-severely-injured-in-terror-attack-inSamaria-district-533284, (hämtad 2018-01-10).
16
New York Times, U.S vetoes U.N resolution condemning Move on Jerusalem, 2017-1218, https://www.nytimes.com/2017/12/18/world/middleeast/jerusalem-un-securitycouncil.html, (hämtad 2018-01-10).
17
New York Times, 2017-12-21.
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de skulle notera varje person som röstade för denna resolution och att USA
skulle ta det personligt.18
Resultatet visar ett relativt enigt internationellt samfund, samtidigt som flera
mindre stater, beroende av USA:s bistånd, avstod från att rösta eller röstade
emot. Guatemala är en av dessa och har också meddelat att de också ämnar
flytta sin ambassad för Israel till Jerusalem. Israel menar att det också är fler
stater som uttryckt liknande intentioner, exempelvis Honduras.19
På ett extrainsatt möte med OIC sa Abbas att palestinierna vill se en fredlig
lösning av konflikten med Israel och kommer att fortsätta att motverka våld
men att USA inte längre ses som en rättvis förhandlare och därför heller inte
kan fortsätta att medla i konflikten.20 Amerikanerna svarade med att
tillsvidare stoppa sitt stöd till flyktingorganet UNRWA som stödjer de
palestinska flyktingarna om inte palestinierna återvänder till
förhandlingsbordet.21
I ett möte i Palestinian Central Council (PCC), PLO:s näst högsta organ, den
14 januari 2018 återupprepade Abbas sin syn på att USA har spelat ut sin
roll som medlare i konflikten. Abbas sa också vid samma möte att han
hoppades på en ny medlare i fredsprocessen.22 I samma möte men dagen
efter röstade palestinska ledare för att upphäva Palestinas erkännande av
Israel tills Israel erkänner staten Palestina, avbryter sin annektering av östra
Jerusalem och stoppar bosättaraktiviteter.23
Försoningsprocessen mellan Hamas och Fatah som pågått under hösten
2017, och som bl.a. lett till att Hamas lämnat över säkerheten vid Rafahgränsen till den palestinska myndigheten (PA),24 har i princip avstannat i
18

CBS News, U.S. warns allies Trump will take Jerusalem vote "personally", 2017-12-20,
https://www.cbsnews.com/news/nikki-haley-letter-us-donald-trump-taking-names-unitednations-jerusalem-vote/ (hämtad 2018-01-16).
19
CNN, Guatemala to move embassy to Jerusalem, president says, 2017-12-25,
http://edition.cnn.com/2017/12/24/middleeast/guatemala-jerusalem/index.html, (hämtad
2018-01-10).
20
CBS News, Palestinian leader Mahmoud Abbas: No more role for U.S. in Mideast peace
process, 2017-12-13, https://www.cbsnews.com/news/palestinian-mahmoud-abbas-donaldtrump-jerusalem-us-no-role-middle-east-israel/ (hämtad 2018-01-16).
21
Washington Post, Trump administration split on cutting aid to Palestinian refugees,
2018-01-09, https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/01/09/trumpadministration-split-on-cutting-aid-to-palestinian-refugees/?utm_term=.a61a6f3b505f
(hämtad 2018-01-16).
22
New York Times, Abbas Calls Oslo Accords Dead and Blasts U.S.: ‘Damn Your
Money!’, 2018-01-14, https://www.nytimes.com/2018/01/14/world/middleeast/abbaspalestinians-trump.html?emc=edit_tnt_20180114&nlid=71293737&tntemail0=y (hämtad
2018-01-15)
23
Al Monitor, Palestinian leaders urge PLO to suspend recognition of Israel, 2018-01-15,
https://www.al-monitor.com/pulse/contents/afp/2018/01/israel-palestinians-conflict-ussuspend.html?utm_campaign=20180116&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm
_term=Middle%20East%20Minute (hämtad 2018-01-16).
24
Lifos Migrationsverket och Landinfo, Situationen för politiskt oliktänkande på
Västbanken, v. 1.0, 2017-10-19,
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och med USA:s erkännande. PA:s sanktioner på bl.a. el kvarstår trots att
Abbas tidigare lovat att de skulle tas bort som ett led i försoningen.25 Datum
för presidentval i Palestina är dock satt och ska ske innan 2018 års slut.26

3. Lifos kommentar
Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad och den aviserade
flytten av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem har sänt
chockvågor över hela Arabvärlden. Ett enat internationellt samfund,
inklusive USA, har haft positionen att Jerusalems status ska avgöras i
fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. Utländska ambassader och
konsulat i Israel har därför varit placerade i Tel Aviv. Beslutet är således
internationellt sett högst kontroversiellt. Från amerikanskt håll har man dock
argumenterat för att man bara erkänner ett redan existerande faktum och att
detta på sikt kan få fart på fredsprocessen eftersom inget man provat hittills
har fungerat.
Lifos bedömning är att det inte för parterna närmare fred, åtminstone inte på
kortare sikt. Arabvärlden ser erkännandet som en skymf och Abbas själv
som investerat mycket i en tvåstatslösning och fredsprocessen, ser sig
troligen som sviken av USA. Detta drag tvingar honom in i ett hörn, där han
måste göra kraftfulla uttalanden mot USA och erkännandet för att inte
uppfattas som lam. Dessa i sin tur riskerar att eskalera konflikten med Israel,
t.ex. om Abbas skulle följa resultatet av omröstningen i Palestinian Central
Council där man röstade för att återta erkännandet av Israel och möjligen
också avbryta säkerhetssamarbetet. Abbas är mycket impopulär redan och
70% av den palestinska befolkningen vill se hans avgång visar en
opinionsundersökning från december27. Han är alltså tvingad att agera
skarpt på det som uppfattas som en provokation från USA.
Gällande möjligheterna för en tredje intifada som Hamas uppmanat till, är
Lifos analys att de palestinska protesterna mot beslutet varit relativt
moderata trots våldsinslag och de har också avtagit. Intifadan har med andra
ord hittills uteblivit. Abbas gav redan från början instruktioner om att våld
ska undvikas och han har även i senare uttalanden fasthållit denna linje.
Många palestinier har också valt att protestera fredligt.
Möjligheten för organiserat våldsamt motstånd över hela Palestina är också
liten på grund av andra faktorer. Detta beror främst på att det saknas en
organiserad palestinsk politisk opposition på Västbanken eftersom Hamas,
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=40459 (((hämtad 201801-16).
25
Crisis Group, Crisis Watch, December 2017.
26
Al Monitor, Can Israel contain violence after Trump´s proclamation?, 2017-12-08,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/12/israel-us-donald-trump-jerusalemproclamation-abbas-hamas.html (hämtad 2018-01-12).
27
Palestinian Center for Policy & Survey Research, Press Release, Palestinian Public
Opinion Poll No-66, 10-12 December 2017, http://www.pcpsr.org/en/node/713, (hämtad
2018-01-10).
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som i teorin åtnjuter stort stöd bland palestinierna, inte i realiteten tillåts att
verka där. Till detta kan adderas att de palestinska säkerhetstjänsterna som
samarbetar med Israel har en stark kontroll på Västbanken och troligtvis
skulle slå ner på oönskade protester. Detta så länge Abbas fasthåller linjen
att våld och konfrontation med Israel ska undvikas.
Samtidigt kan inte allt motstånd kontrolleras vilket vi redan har sett.
Spontana protester och mer oorganiserade våldsyttringar skulle kunna
orsaka en eskalering framöver. Frågan är fortfarande ytterst känslig och
protesterna fortsätter i Palestina och i närregionen. Ytterligare händelser kan
spä på den pyrande elden och orsaka en upptrappning av våldshändelser.
T.ex. skulle ytterligare raketbeskjutningar från Gaza in i Israel, som hittills
hanterats av Israel med motraider, kunna trigga en mer kraftfull israelisk
motreaktion än hittills. Fortsatta händelser kan trigga ytterligare protester i
större skala, t.ex. drag som USA kan tänkas göra som reaktion på
palestiniernas avvisning av dem som medlare. Hur Israel väljer att agera när
de tydligare nu än någonsin har övertaget kommer också att påverka.
En stor del av kalkylen för den framtida utvecklingen handlar om hur Abbas
i fortsättningen väljer att spela sina kort. Det finns bedömare som tror att
Abbas kommer att närma sig Hamas ytterligare i och med att
fredsförhandlingar med Israel i dagsläget inte ser troliga ut och istället
lansera en egen intifada men i samarbete med Hamas. Lifos bedömning är
att det i dagsläget inte finns något som tyder på detta. Snarare tycks Trumps
erkännande ha satt krokben för försoningsprocessen som i dagsläget står
stilla. Riskerna med att gå i direkt konflikt med Israel är avsevärda, b.la.
eftersom Abbas och den palestinska myndigheten är beroende av
säkerhetssamarbetet med Israel. Det finns inget som tyder på att han ämnar
överge det samarbetet i dagsläget trots att samarbetet är minst sagt ifrågasatt
i Palestina.
Efterspelet efter erkännandet är inte över ännu och situationen är fortfarande
under utveckling. Lifos bedömer att framtiden till stor del kommer att
avgöras av vilka möjligheter Abbas ser för fredsförhandlingar samt om fler
saker sker som palestinierna uppfattar som ytterligare provokationer. Att
USA väljer att kraftigt skära ner sin budget till UNRWA, vilket verkar vara
fallet, kan uppfattas som en sådan provokation. Kommer det ytterligare
finns en risk att Abbas känner sig tvingad att agera ännu mer kraftfullt och
följa rekommendationerna i PCC. Fredsprocessen behöver komma på banan
igen med en ny aktör som medlare med tillräcklig pondus för att kunna
driva processen framåt. Om inte finns möjligheten att Abbas byter fot och
inte längre försöker motverka våldsyttringar. I detta läge kan situationen på
marken ändras snabbt.
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Landrapport syftar primärt till att utgöra ett underlag till Migrationsverkets rättsliga
styrning. Den kan också ge stöd vid handläggning i migrationsärenden.
Temarapport syftar till att ge landinformation i ett eller flera sammanlänkade teman,
alternativt ett tema som berör flera länder.
Lägesanalys syftar till att ge en kortfattad lägesbild av en situation i ett land, inklusive en
analys kring möjlig utveckling.
Scenarioanalys syftar primärt till att utgöra ett stöd vid prognosarbete, strategiskt
beslutsfattande etc. genom att beskriva ett antal möjliga scenarier samt sannolikheten och
konsekvensen av dessa.
Fråga-Svar är sammanställningar av information som svar på frågor från
Migrationsverkets anställda.
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