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Rättslig kommentar
angående
utvecklingen i Libyen
Bakgrund
Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i Libyen lämnar rättschefen
följande kommentar.

Rättslig bedömning

Bfd12 2014-11-07

Säkerhetsläget
Den 3 april 2019 inledde Libyan National Army (LNA) under Khalifa
Haftars befäl en offensiv mot den FN-stödda regeringen i Tripoli. LNA
intog först staden Gherian söder om Tripoli och därefter några andra mindre
städer runt huvudstaden samt även den internationella flygplatsen i Tripoli.
Regeringen och dess allierade miliser har svarat upp mot angreppet och
lyckats stanna upp offensiven i några områden. Sedan den 23 april 2019 har
offensivens rörelse framåt avstannat och LNA anger att skälet till detta är
hänsyn till civila i huvudstaden. Stridigheter fortsätter emellertid i dagsläget
söder om huvudstaden och LNA har även drivits tillbaka i området kring
Ain Zara. Parterna bedöms vara ungefär likställda vad gäller styrka och
vapen varför ytterligare eskalering kan komma att bli mycket allvarlig. Den
22 april 2019 rapporterade WHO att konflikten har lett till över 264
dödsfall, en siffra som omfattar både kombattanter och civila. Cirka 41 000
personer har flytt internt på grund av stridigheterna och de civila dödsfallen
är alltjämt relativt få.
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Rättslig bedömning
Migrationsverket bedömer, i likhet med gällande SR 34/2017, att det i
landet alltjämt råder en inre väpnad konflikt men att nuvarande stridigheter
inte kännetecknas av sådant generellt och urskillningslöst våld som medför
en individuell risk för alla och envar som återvänder att drabbas av sådan
behandling som anges i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet. Eftersom det
råder stor osäkerhet kring hur konflikten kommer att utvecklas är det
mycket viktigt att beakta aktuell och relevant landinformation i det enskilda
ärendet. Mot bakgrund av den allvarliga säkerhetssituationen ställs ett lågt
krav på den sökandes individuella utsatthet för att ett skyddsbehov ska anses
föreligga.
Migrationsverket bevakar noggrant händelseutvecklingen i landet.
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