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Rättsavdelningen

2019-11-18

SR 32/2019

Rättsligt ställningstagande
angående
situationen i Gaza

Bfd22 141107

1. Sammanfattning


Migrationsverket ska först pröva om den sökande är flykting
enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716). Det ska vid en sådan
bedömning beaktas om personen tillhör en särskilt utsatt grupp i
Gaza. En individuell framåtsyftande bedömning av de anförda
skyddsskälen måste göras.



Om sökanden inte är flykting ska frågan om ett alternativt
skyddsbehov föreligger enligt artikel 15 a-b skyddsgrundsdirektivet
och 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen bedömas.
En individuell framåtsyftande bedömning av de anförda
skyddsskälen måste göras.



Säkerhetsläget i Gaza är sådant att väpnad konflikt enligt
artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet föreligger.



Den rådande situationen av urskillningslöst våld är inte så
allvarlig att var och en riskerar att utsättas för skyddsgrundande
behandling enligt ovanstående lagrum. En individuell prövning av
den sökandes utsatthet ska göras i enlighet med Elgafaji-domens
kriterier. Den som vid en individuell prövning bedöms vara
skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget omfattas av artikel
15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 andra
ledet utlänningslagen.
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Rättsskyddet i Gaza innehåller sådana brister att det inte går att
hänvisa någon till myndighetsskydd. Det finns inte heller någon
annan part eller organisation som kontrollerar hela eller en
betydande del av territoriet som kan ge skydd.



Det saknas ett rimligt och relevant internflyktsalternativ för den som
bedöms vara flykting eller alternativt skyddsbehövande i förhållande
till Gaza.



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



Vid bedömningen av ett ärende måste även beaktas att en person
som ska återvända till Gaza som huvudregel måste färdas genom
Egypten.



Den svåra humanitära situationen i Gaza innebär att det för barn i
regel föreligger särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen. Vid tillämpningen av den tillfälliga lagen innebär
inte den svåra humanitära situationen för barn i Gaza i sig att
förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd är uppfyllda. En
individuell bedömning måste göras av om en avvisning eller
utvisning av barnet skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande.



Det föreligger inte ett generellt praktiskt verkställighetshinder
gentemot Gaza. Frågan om det föreligger ett hinder mot
verkställighet måste därför avgöras i varje enskilt fall.



Det förändrade säkerhetsläget i Gaza är en sådan ny omständighet
som Migrationsverket ska ta hänsyn till vid en prövning av
verkställighetshinder enligt 12 kap. 18-19 §§ utlänningslagen.
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2. Bakgrund
Palestina är ingen internationellt erkänd stat med fastställda gränser även
om många av världens stater har erkänt Palestina. Det palestinska området
utgörs av Västbanken inklusive östra Jerusalem och Gaza, vilket erkändes
av Sverige som staten Palestina år 2014.
Sedan presidentvalet år 2005 styrs den palestinska myndigheten (PA) av
president Abbas som tillhör Fatah. Gaza styrs sedan 2007 av Hamas och den
palestinska myndigheten har ingen auktoritet över området. De båda palestinska
fraktionerna ligger i konflikt med varandra och den senaste
försoningsprocessen som pågick under hösten 2017 har gått i stöpet. Hamas
styre har inte erkänts internationellt och rörelsen klassas av EU som en
terroristorganisation.
Rättschefen beslutade senast om ett rättsligt ställningstagande angående
situationen i Gaza den 4 oktober 2016. I detta rättsliga ställningstagande ges
ny vägledning till verksamheten avseende prövningen av asylansökningar
av personer från Gaza.
Riksdagen har beslutat att förlänga giltigheten av lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige till
och med den 19 juli 2021. Vid prövning enligt utlänningslagen gäller
således även fortsatt de begränsningar som följer av denna lag.
Lifosrapporten Situationen i Palestina – Västbanken och Gaza utgör
underlag till detta rättsliga ställningstagande, om inte annat anges.1

3. Allmänt om prövningen av skyddsbehov
En ansökan om asyl ska som utgångspunkt prövas mot det land där
den sökande är medborgare.2 Om personen är medborgare i mer än ett land
krävs det att personen är skyddsbehövande gentemot samtliga dessa länder
för att personen ska anses vara i behov av internationellt skydd.3
Om sökanden uppger sig vara statslös ska prövningen av skydd göras
gentemot det land där personen tidigare hade sin vanliga vistelseort.
Om en statslös palestinier har erhållit skydd eller bistånd från UNRWA
strax innan ankomsten till Sverige kan det finnas förutsättningar för
flyktingstatusförklaring enligt artikel 1 D i Genèvekonventionen och artikel
12.1 a i skyddsgrundsdirektivet.4
Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet, Situationen i
Palestina – Västbanken och Gaza, 2019-05-22, version 1, lifosdokument 43126.
2
MIG 2012:9.
3
MIG 2015:22.
4
Se MIG 2018:3 och SR 13/2018, Rättsligt ställningstagande angående prövningen av
ansökningar om asyl från statslösa personer efter Migrationsöverdomstolens avgörande
1
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Tillämpningen av dessa bestämmelser omfattar även den som i Sverige
bedöms vara palestinsk medborgare, ifall personen ifråga strax före
ankomsten hit har erhållit skydd eller bistånd från UNRWA. I det rättsliga
ställningstagandet angående de migrationsrättsliga konsekvenserna av
Sveriges erkännande av Palestina, finns närmare vägledning om
bedömningen av medborgarskap i staten Palestina.5
För att kunna göra en bedömning av en sökandes skyddsbehov är det viktigt
att identitet, medborgarskap och hemvist utreds noggrant. Generella frågor
om bedömning och utredning av identitet, hemvist och medborgarskap
behandlas närmre i separata rättsliga ställningstaganden.6 Utgångspunkten
är att identiteten åtminstone ska göras sannolik, men även i fall där denna
inte gjorts sannolik kan en person bedömas ha ett skyddsbehov.7
Barn kan ha egna asylskäl och det är av stor vikt att dessa utreds och prövas
individuellt, oavsett om barnet är ensamkommande eller här i Sverige är
tillsammans med sin familj.8 I alla ärenden rörande barn är det också viktigt
att frågor om föräldraskap och ställföreträdarskap utreds. Den utsatthet som
det innebär att vara ett barn ska beaktas. Barns asylskäl kan utgöras av såväl
barnspecifika skäl som allmänna asylskäl.

4. Bedömning av flyktingskap
Vid bedömning av skyddsbehov ska frågan om flyktingskap alltid prövas
först. Detta är särskilt viktigt att påminna om när det är fråga om
ansökningar om internationellt skydd från personer som kommer från länder
där det pågår en väpnad konflikt. Personer som tvingas lämna hemlandet på
grund av internationella eller nationella konflikter är som regel inte att anses
som flyktingar enligt Genèvekonventionen. Detta gäller dock endast när det
inte finns något samband mellan det personen riskerar och någon av
förföljelsegrunderna.9 Kravet på orsakssamband är uppfyllt om någon av de
grunder för förföljelse som räknas upp i flyktingdefinitionen föreligger.10

MIG 2018:3. Se även MIG 2019:13 om frågan om ett praktiskt eller legalt hinder kan
utgöra en sådan omständighet som medför att UNRWA:s skydd eller bistånd har upphört.
5
SR 11/2015, Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna
av Sveriges erkännande av Palestina.
6
Se SR 20/2019, Rättsligt ställningstagande angående kraven på klarlagd identitet och pass
i ärenden om uppehållstillstånd; SR 19/2019, Rättsligt ställningstagande angående
utredning och prövning av identitet och medborgarskap samt hemvist och vanlig vistelseort
i asylärenden; SR 18/2019, Rättsligt ställningstagande angående sannolik identitet i
asylärenden; SR 30/2017, Rättsligt ställningstagande angående begreppet hemvist i
asylärenden.
7
MIG 2019:1. Se även SR 18/2019, SR 19/2019 och SR 20/2019 där avgörandet
kommenteras.
8
För stöd i prövningen av barnets bästa se Handläggningsstöd – Prövning av barnets bästa
i migrationsärenden, I-18/2019.
9
UNHCR:s Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars
rättsliga ställning, punkt 164 (engelsk version, februari 2019) och UNHCR Guidelines on
International Protection no. 12 p. 10.
10
Prop. 2005/06:6 s. 23.
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Om en person tillhör en viss riskgrupp och det av relevant och aktuell
landinformation framgår att alla personer från denna grupp i landet ifråga
eller på en viss ort i landet riskerar förföljelse, föreligger tillräcklig
bevisning för att konstatera förföljelse.11 Personen ifråga behöver inte
därutöver bevisa att han eller hon är mer utsatt än andra i gruppen. Den
individuella risken är då redan utredd. Om sådant tillräckligt och tydligt stöd
saknas i landinformation, ska bedömningen av om personen är särskilt utsatt
vid ett återvändande även grundas på personens individuella förhållanden
och erfarenheter.12 Vid prövning av flyktingskap kan en riskprofil eller
tillhörighet till en särskilt utsatt grupp få betydelse vid prövningen på så sätt
att den allmänna utsatthet som föreligger på grund av detta kan göra det
lättare för sökanden att uppfylla sin bevisbörda.13
I Lifos rapport som ligger till grund för detta ställningstagande finns ett
flertal generellt utsatta grupper och riskprofiler uppräknade. Personer som
kan inrymmas under en eller flera kategorier kan, beroende på personens
individuella förhållanden samt personens tidigare agerande och aktiviteter,
riskera förföljelse. Förteckningen nedan är inte rangordnad eller
uttömmande och kan förändras över tid.
-

Personer som samarbetar med eller misstänks för samarbete med
Israel.
Fatah-anhängare.
Politiska dissidenter.
Kvinnor.14
MR-aktivister.
Journalister.
HBTQ-personer.15

Vid bedömningen av om en person tillhör någon av kategorierna ovan ska
även, i de fall detta aktualiseras, tillskriven tillhörighet till ovan nämnda
grupper eller annan utsatt grupp beaktas.

11

Se t.ex. MIG 2014:20. Jfr även MIG 2017:12.
MIG 2018:7 och MIG 2018:8.
13
Se RCI 11/2009, Rättsligt ställningstagande angående flykting- och
skyddsbehovsbedömningar rörande sökande som tillhör särskilt utsatta grupper.
14
Se SR 26/2017, Rättsligt ställningstagande angående utredning och bedömning av
förföljelse på grund av kön avseende kvinnor.
15
Se SR 38/2015 Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den
framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller könsuttryck.
12
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5. Bedömning av alternativt och övrigt
skyddsbehov
5.1 Skyddsbehov på grund av dödsstraff, kroppsstraff,
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling
eller bestraffning
I de fall som den utsatthet som en person riskerar inte kan hänföras till en
förföljelsegrund i 4 kap. 1 § utlänningslagen kan de omständigheter och den
utsatthet som redogörs för under rubriken flyktingskap ligga till grund för
att komma fram till att en person kan vara alternativt skyddsbehövande.
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 Gaza bedöms
vara så svår att detta i sig kan ligga till grund för alternativt skyddsbehov.

5.2 Skyddsbehov på grund av väpnad konflikt
5.2.1 Säkerhetsläget i Gaza

Säkerhetsläget i Gaza är sämre än på flera år. Perioder av relativt lugn
varvas med återkommande militära sammandrabbningar mellan Israel och
Hamas, Islamistiska Jihad och salafistiska grupper.
Israeliska flyganfall mot Gaza förekommer regelbundet, inte minst som
vedergällning mot raketattacker som riktats mot Israel. Flyganfallen drabbar
emellanåt civila, även om de är riktade mot strategiska eller militära mål.
Israeliska säkerhetsstyrkor öppnar också återkommande eld gentemot
palestinier som beträder de s.k. access restricted areas (ARA) i Gaza. 161
palestinier har dödats och 3000 skadats i ARA-områden mellan 2010-2017.
Många av de beskjutna var demonstranter, men även jordbrukare, herdar
och fiskare har blivit beskjutna.
Säkerhetssituationen i Gaza eskalerade år 2018. Sedan den 30 mars 2018
har protester under namnet The Great March of Return pågått längs
stängslet mot Israel. Demonstrationerna är i grunden civila även om
våldsamma inslag förekommit, t.ex. brinnande däck, molotovcocktails,
våldsam forcering av stängsel, att brinnande föremål kastats eller flugits
över till Israel (drakar och ballonger) m.m.
Organisatörerna kommer från civilsamhället även om flera olika partier
också ingår i den kommitté som koordinerar demonstrationerna.
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Under ett år av protester, 30 mars 2018 t.o.m. 31 mars 2019, har 199
palestinier dödats (varav 43 barn) och 30 300 skadats.16 Även två israeler
har dödats och 56 har skadats. Siffrorna över döda och skadade som är
direkt kopplade till The Great March of Return varierar något men antalet
skadade och döda i Gaza är de högsta sedan konflikten 2014.
Det har framförts att Israel avsiktligt skjutit mot civila med skarp
ammunition och därmed också dödat barn, journalister, sjukvårdspersonal
och personer med funktionshinder fast dessa tydligt kunde identifieras.
Israel tillbakavisar anklagelserna och hävdar sin rätt till att försvara sig. Den
israeliska människorättsorganisationen B´Tselem menar att endast 90 av de
döda deltog i demonstrationerna över huvud taget.
FN och Egypten har vid upprepade tillfällen medlat vapenvila mellan
Hamas och Israel. Trots det har flera säkerhetsincidenter som eskalerat
situationen skett.
Gaza är ett av världens mest tätbefolkade områden med en befolkning på
cirka två miljoner på en ytterst begränsad yta. Konflikten i Gaza påverkar
civilbefolkningen både direkt och indirekt. Direkt genom att civila dödats
och skadats i samband med sammandrabbningarna. Indirekt genom den
mycket svåra humanitära situationen som den långdragna konflikten
resulterat i.
Israel upprätthåller sedan 2007 en blockad gentemot Gaza, vilket enligt
FN är den främsta orsaken till Gazas humanitära kris. Det finns fortsatta
svårigheter med bl.a. vatten-, mat-, medicin- och elförsörjning samt
vidsträckta restriktioner för import. De återkommande väpnade
konfrontationerna har resulterat i en stor förstörelse av infrastruktur,
bostäder och jordbruksland, vid sidan av mänskligt lidande. Under hösten
2018 kom flera larmrapporter om den allvarliga humanitära situationen i
Gaza som förvärrats av protesterna som pågått sedan mars 2018 och de
många skadade och döda som dessa resulterat i.
5.2.2 Bedömning av säkerhetsläget i Gaza

Migrationsverket bedömer mot bakgrund av föreliggande rapportering
att det föreligger en väpnad konflikt i Gaza i den mening som avse i artikel
15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
utlänningslagen. Situationen är dock inte så allvarlig att alla och envar
riskerar att utsättas för urskillningslöst våld.

16

Under denna period blev ca 200 civila palestinier dödade i Gaza
(https://www.ochaopt.org/data/casualties). Vad gäller dödade och skadade i samband med
protesterna kom en av FN utsedd oberoende internationell kommission fram till att en
övervägande majoritet av de som hade dödats var civila, ca 75 %, medan det i 10 % av
fallen inte kunde fastställas vilken status de hade (se Human Rights Council, Report of the
detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in
the Occupied Palestinian Territory, 2019, 03-18). Vad gäller skadade saknas uppgifter om
andelen civila. En jämförelse får här göras med uppgifterna om antalet döda.
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En individuell prövning av den sökandes utsatthet ska göras i enlighet
med Elgafaji-domens17 kriterier. Den som vid en individuell prövning
bedöms vara skyddsbehövande på grund av säkerhetsläget omfattas av
artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 andra
ledet utlänningslagen.

6. Resväg
Om en sökande inte riskerar förföljelse eller inte är alternativt
skyddsbehövande vid en prövning av skyddsskälen gentemot personens
hemvist18, kan sökanden ändå riskera förföljelse eller annan
skyddsgrundande behandling på resvägen till hemvisten.19 Bedömningen av
om resvägen är säker innebär att Migrationsverket inom ramen för
prövningen av skyddsbehovet också måste ta ställning till om sökanden kan
ta sig till platsen dit verkställighet är tänkt att ske utan att riskera att utsättas
för skyddsgrundande behandling på vägen dit. En sådan prövning måste
göras med beaktande av vad den enskilde utifrån sina individuella
omständigheter riskerar under resan mot bakgrund av vad som framgår av
aktuell och relevant landinformation.
Individuella faktorer som måste beaktas är exempelvis om det är fråga om
en man, en kvinna med eller utan barn, om det rör sig om en äldre eller
yngre person, eventuella språksvårigheter, funktionshinder eller annat som
kan försvåra resandet och om denne tillhör en särskilt utsatt grupp.
Skyddsbehovsprövningen är framåtsyftande och ska göras utifrån de
sedvanliga bestämmelserna i 4 kap. utlänningslagen. Alla omständigheter
som är av betydelse för bedömningen av skyddsbehovet ska naturligtvis
beaktas. Om resvägen inte bedöms som säker, dvs. om den asylsökande
riskerar skyddsgrundande behandling, kan det utmynna i att utlänningen är
flykting eller alternativt skyddsbehövande beroende på hur den individuella
hotbilden ser ut. Det bör betonas att det är frågan om en
skyddsbehovsbedömning och inte en prövning av om det finns eventuella
praktiska hinder på resvägen mot att verkställa ett avlägsnandebeslut.20
Vid bedömningen av om en resväg är säker ska beaktas om säkerhetsläget
kan anses godtagbart även på lång sikt. Tillfälliga säkerhetsproblem utefter
resvägen ska inte ligga till grund för skyddsstatus. Ett skiftande
säkerhetsläge utefter resvägen över tid bör inte heller tillmätas samma vikt
vid skyddsprövningen som ett skiftande säkerhetsläge på slutdestinationen.
Det saknas flygförbindelser till Gaza. För en palestinier som ska återvända
till Gaza från Sverige utgör gränsövergången Rafah mellan norra Sinai i
Egypten och Gaza den enda internationella gränsövergången.
17

EG-domstolens dom i målet C-465/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v.
Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009
18
SR 30/2017, Rättsligt ställningstagande angående begreppet hemvist i asylärenden.
19
Se MIG 2019:14 och SR 29/2016, Rättsligt ställningstagande angående bedömning av
säker resväg i asylärenden.
20
MIG 2019:14
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Ett återvändande förutsätter således att sökanden reser landvägen från Kairo
till gränsövergången i Rafah. Risk för illabehandling längs med resvägen i
annan stat än Palestina ryms dock inte inom skyddsprövningen gentemot
Palestina, utan får tas i beaktande inom ramen för bedömningen av om det
föreligger verkställighetshinder. Se vidare under avsnitt 11 för bedömningen
av möjligheten att ta sig till Gaza denna väg.

7. Myndighetsskydd
När en person ansöker om asyl och gör sannolikt att det finns risk att
utsättas för skyddsgrundande behandling från enskilda aktörer, ska det
bedömas om det finns ett godtagbart myndighetsskydd för personen i
hemlandet. De enskilda aktörerna kan vara personer eller organisationer
som agerar helt utanför statens kontroll. Det kan också vara personer eller
organisationer som är knutna till staten men ändå agerar i eget intresse utan
sanktion från staten. I det fall förföljelsen utgår från staten som sådan,
inkluderat statliga eller regionala/lokala myndigheter, kan frågan om
myndighetsskydd inte komma ifråga.
Frågan om myndighetsskyddet i ett land är godtagbart får bedömas mot
bakgrund av om staten kommer att vidta rimliga åtgärder för att förhindra
att en person förföljs eller lider allvarlig skada. Enligt artikel 7.1 i
skyddsgrundsdirektivet är det endast staten eller parter/organisationer som
kontrollerar staten eller en betydande del av dess territorium som kan ge
skydd.
För att det ska kunna bli aktuellt att hänvisa till myndighetsskydd måste det
erbjudna myndighetsskyddet vara godtagbart. Begreppet ”godtagbart”
innebär att det måste finnas en juridisk process som med nödvändiga
rättssäkerhetsgarantier innebär att en polisanmälan om brott kan leda fram
till en fällande dom.21
Gaza styrs sedan 2007 av Hamas och den palestinska myndigheten har
ingen auktoritet över området.22 Hamas kontrollerar förvisso Gaza. Dess
polis och säkerhetstjänster gör sig dock kontinuerligt skyldiga till
kränkningar av mänskliga rättigheter och tortyr används systematiskt i
häktena. Varken polisen eller domstolarna bedöms agera oberoende i
förhållande till Hamas. Migrationsverket bedömer därför att det för
närvarande inte finns tillgång till ett godtagbart myndighetsskydd i Gaza.
Det saknas vidare möjlighet för en person från Gaza att vända sig till en
annan del av Staten Palestina för att erhålla ett godtagbart myndighetsskydd.

21

SR 17/2017 Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart
myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med
hänvisning till befintligt myndighetsskydd.
22
Migrationsverket, Lifos & Landinfo, Temarapport: Våld mot kvinnor i Palestina och
möjligheter till skydd, 2017-05-05, s. 9.
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8. Internflykt
I ett ärende där det konstaterats ett skyddsbehov måste det bedömas om det
finns ett internt flyktalternativ dvs. huruvida det finns möjlighet för en
sökande att resa till ett visst område och om personen kan få tillträde dit
samt om personen kan bosätta sig där. Finns det en sådan möjlighet får man
bedöma om det aktuella området utgör ett relevant flyktalternativ, dvs. om
det finns ett effektivt skydd för personen i det aktuella området. Därefter får
det bedömas om det aktuella området utgör ett rimligt internt flyktalternativ,
dvs. att den sökande inte möts av otillbörliga umbäranden ur humanitär
synvinkel på orten.23
Migrationsverket har bevisbördan för att det föreligger ett internt
flyktalternativ som är möjligt, relevant och rimligt. Det är även
Migrationsverket som ska identifiera den ort som kan utgöra ett internt
flyktalternativ för den sökande.24
Personer som gör sannolikt att de är registrerade i Västbanken, Gaza eller
Östra Jerusalem bedöms som medborgare i Staten Palestina.25 För en
medborgare i Staten Palestina som bedömts ha ett skyddsbehov mot Gaza
måste det därmed i sedvanlig ordning prövas om personen kan bosätta sig i
någon annan del av landet. På grund av Gazas begränsade yta saknas ett
relevant internflyktsalternativ inom detta område. Palestinier från Gaza kan
inte flytta till Västbanken utan ett särskilt tillstånd från de israeliska
myndigheterna, vilket generellt är svårt att få. Personer från Gaza som
påträffas utan tillstånd på Västbanken skickas tillbaka till Gaza. Möjligheten
att flytta över sin registrering till östra Jerusalem för palestinier som är
registrerade i Gaza är mycket begränsad.26 Eftersom en person som är
registrerad i Gaza inte fritt kan resa in och bosätta sig på Västbanken eller i
Östra Jerusalem, utgör varken Västbanken eller Östra Jerusalem möjliga
internflyktsalternativ.
Migrationsverket bedömer därför att det varken finnes ett möjligt eller
relevant internflyktsalternativ för den som bedöms vara flykting eller
alternativt skyddsbehövande i förhållande till Gaza.

9. Uteslutande från skydd
Att en person inte är utesluten är en förutsättning för att en person
ska anses som flykting eller annan skyddsbehövande.

23

Se MIG 2008:20.
MIG 2009:4
25
SR 11/2015, Rättsligt ställningstagande angående de migrationsrättsliga konsekvenserna
av Sveriges erkännande av Palestina.
26
Lifos – Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet, Palestinier i
Mellanöstern – uppehållsrätt och dokument, 2019-05-22, version 1.0, s. 27 f.
24
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Mot bakgrund av den långvariga konflikten i Gaza, kan det förekomma att
asylsökande har gjort sig skyldiga till sådana handlingar som föranleder att
de ska uteslutas från att anses som flyktingar, alternativt eller övrig
skyddsbehövande med stöd av 4 kap. 2 b-c §§ utlänningslagen.27 Det finns
bland annat skäl att vara särskilt uppmärksam gällande sökande med
anknytning till Fatahs eller Hamas säkerhetstjänst och milis. Tortyr och
övergrepp är vanligt förekommande gentemot personer i fängsligt förvar
och i samband med gripanden och polisinsatser. Personer med bakgrund
inom polis och rättsväsende eller anställda vid fängelser och häkten måste
också utredas noga.
En person ska uteslutas från att anses som skyddsbehövande även om det
efter att personen beviljats skyddsstatus och uppehållstillstånd framkommer
att personen inte kan anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande.
Flyktingstatusförklaringen eller den alternativa skyddsstatusförklaringen ska
då återkallas.28

10. Synnerligen eller särskilt ömmande
omständigheter
10.1 Allmänt
Först om det efter en individuell bedömning konstateras att skyddsskäl
saknas och att det saknas möjlighet att bevilja uppehållstillstånd enligt 5
kap. 1 § utlänningslagen ska förutsättningarna för att bevilja
uppehållstillstånd enligt någon annan bestämmelse i 5 kap. utlänningslagen
utredas.
Gaza bedöms av Världsbanken befinna sig i en ekonomisk kollaps.
Arbetslösheten noterades till 55 procent i december 2018. Det råder brist på
el och tillgång till rent vatten. Sjukvården är kraftigt underbemannad. Det
råder vidare stor brist på mediciner och medicinsk utrustning som exempel.
Pga. bristen på medicinska resurser måste patienter remitteras till vård
utanför Gaza. Detta innebär dock att tillstånd krävs för utresa från Gaza till
Israel eller Egypten. Beviljandet av dessa tillstånd kan dra ut på tiden och
vissa nekas helt och hållet, t.ex. pga. säkerhetsskäl.

27

Se bland annat MIG 2011:24, MIG 2012:14, UM 1668-13, UM 4119-13, UM 1836-14,
MIG 2014:20, MIG 2016:22, MIG 2017:11, MIG 2018:21, MIG 2019:9 och MIG 2019:10.
Ledning kan vidare hämtas från UNHCR:s handbok, punkt 147-63 (engelsk version,
februari 2019) och UNHCR:s riktlinjer om uteslutning från flyktingskap.
28
Se SR 19/2018, Rättsligt ställningstagande angående förutsättningarna för att återkalla en
skyddsstatusförklaring, avsnitt 3.5.2. och 3.7.3.1.
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10.2 Barn
Av aktuell landinformation kan konstateras att den säkerhetsmässiga och
humanitära situationen i Gaza försämrats ytterligare under de senaste åren.
Migrationsverket bedömer därför att den svåra humanitära situationen för
barn i Gaza, även fortsättningsvis, i regel är tillräcklig för att konstatera att
särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
föreligger. Detta innebär inte i sig att förutsättningarna för att bevilja
uppehållstillstånd är uppfyllda, se avsnitt 10.4.

10.3 Praktiska verkställighetshinder
I undantagsfall kan bestående praktiska verkställighetshinder ligga till grund
för ett uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 6 § utlänningslagen.
Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på grund av ett bestående praktiskt
verkställighetshinder redan innan ett första beslut om utvisning har
preskriberats bör dock tillämpas restriktivt. Det förutsätter att det redan vid
prövningen av frågan om uppehållstillstånd bedöms vara mycket sannolikt
att utlänningen inte kommer att kunna verkställas innan preskription
inträder. Det måste då finnas utredning som visar dels att ett praktiskt
verkställighetshinder föreligger, dels hur långvarigt detta kan bli.29
För bedömningen av möjligheten att återvända till Gaza, se avsnitt 11.2.

10.4 Avlägsnande som strider mot ett svenskt
konventionsåtagande
Föreligger det synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter får
uppehållstillstånd, enligt 11 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige, endast beviljas om en avvisning eller
utvisning skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande. En individuell
bedömning måste göras av om en avvisning eller utvisning till Gaza strider
mot ett svenskt konventionsåtagande. I ett ärende rörande ett barn skulle det
kunna innebära att vi måste fatta ett beslut i strid med barnets bästa.30

En utvisning av en person med svåra medicinska problem i kombination
med avsaknad av tillgång till adekvat vård i hemlandet, kan i mycket
speciella fall anses utgöra sådan omänsklig och förnedrande behandling som
avses i artikel 3 Europakonventionen. Beviskravet är högt och det är den
sökande som har bevisbördan för att en utvisning leder till en överträdelse
av bestämmelsen. Av betydelse för riskbedömningen är bl.a. om den
mottagande staten generellt har tillgänglig, tillräcklig och adekvat vård för
att hindra sökanden från att utsättas för behandling i strid med artikel 3.31

29

Se MIG 2019:4.
Se Handläggningsstöd - Prövning av barnets bästa i migrationsärenden, I-18/2019.
31
Se vidare Europadomstolens dom den 13 december 2016 i målet Paposhvili mot Belgien,
nr 41738/10.
30
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I det fall en utlänning som lider av en allvarlig sjukdom inte kan utvisas
pga. att det strider mot artikel 3 i Europakonventionen, medför det normalt
sett inte till att skyddsgrund enligt 4 kap. utlänningslagen föreligger. I det
fall en person avsiktligen berövas vård i hemlandet kan det dock bli fråga
om förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling.32
Vägledning för tillämpningen av art 3 och art 8 i Europakonventionen
finns i separata rättsliga ställningstaganden.33

11. Återvändande
Om det saknas skyddsskäl och andra skäl för uppehållstillstånd och det
inte heller föreligger synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter
uppkommer frågan om avvisning eller utvisning. När Migrationsverket
prövar frågan om avvisning eller utvisning ska beslutsfattaren ta hänsyn till
om den sökande, enligt bestämmelserna i 12 kap. utlänningslagen, inte kan
sändas till ett visst land eller om det finns andra hinder mot att verkställa
beslutet. Det framgår av bestämmelserna i 8 kap. 7 § utlänningslagen.34

11.1 Möjligheten att återvända till Gaza
För en sökande som ska återvända till Gaza krävs, så som nämnts i avsnitt 6,
en resa genom Egypten. Resan sker genom Sinai där säkerhetssituationen de
senaste åren präglats av instabilitet med flera säkerhetsincidenter i form av
bl.a. terrorattacker som utförts av militanta grupper med IS-koppling samt
den egyptiska offensiven mot dessa grupper. Längs resvägen mellan Kairo
och Rafah förekommer säkerhetskontroller och drygt 30 militära vägspärrar
kontrollerade av antingen väpnade grupper eller den egyptiska armén.
Utresa och inresa till Gaza sker främst via Rafah-övergången mellan norra
Sinai i Egypten och Gaza.
I maj 2018 öppnade Egypten Rafah-övergången för både ut- och inresa efter
att i princip ha varit helt stängd sedan 2014. Beslutet att öppna övergången
motiverades med att man ville lätta den humanitära bördan i Gaza. Sedan
dess har den varit öppen i båda riktningarna med undantag för perioden 8
januari 2019 till 3 februari 2019 då den stängdes för utresa (men inte för
inresa) efter att PA:s35 säkerhetspersonal lämnat gränsen.

32

Se SR 37/2018, Rättsligt ställningstagande SR 37/2018, Rättsligt ställningstagande
angående tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas, avsnitt
3.1.3.
33
SR 24/2016, Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt
konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid
tillämpningen av 11 och 13 § i den tillfälliga lagen och SR 37/2018.
34
Se även SR 25/2016, Rättsligt ställningstagande angående praktiska
verkställighetshinder.
35
Palestinian National Authority – palestinska myndigheten
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Sedan juli 2018 har Rafah-övergången varit öppen fem dagar i veckan
med några enstaka undantag.
Tidigare behövde alla palestinier en transitvisering från Egypten för att
kunna passera landet på väg till Gaza. Om det är känt att Rafah-övergången
är öppen behövs inte längre transitvisering för de palestinier som är på väg
till Gaza och som har pass utfärdat av PA. Palestinier kan dock inte röra sig
fritt på egyptiskt territorium utan får ofta vänta på flygplatsen för att bussar
ska fyllas upp, vilket kan ta allt från några timmar till dagar. Därefter följer
resan till Rafah-övergången genom Sinai med flertalet militära vägspärrar
och en osäker säkerhetssituation.
Bild: Resvägen mellan Kairo och gränsövergången i Rafah

Källa: Middle East Eye36

Enligt uppgift kan alla palestinier med ett giltigt palestinskt id med Gaza
registrering och/eller pass utfärdat av PA resa in i Gaza.

11.2 Bedömning av möjligheterna att återvända till Gaza
Landinformationen talar för att de omständigheter som låg till grund för
Migrationsverkets tidigare ställningstagande i väsentliga delar har
förändrats.
Migrationsverket kan i likhet med Migrationsöverdomstolen konstatera att
de praktiska svårigheter som finns för att återvända till Gaza har minskat
betydligt sedan 2018. 37

Middle East Eye, ‘Leaving hell to live in hell: the bribes and checkpoints from Gaza
through Egypt’, 2018-11-05, https://www.middleeasteye.net/news/leaving-hell-live-hellbribes-and-checkpoints-gaza-through-egypt (hämtad 2019-09-18).
37
Se MIG 2019:13.
36
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Migrationsverket gör därför bedömningen att det inte längre föreligger
ett generellt praktiskt verkställighetshinder gentemot Gaza.38
Frågan om det föreligger ett hinder mot verkställighet måste därför avgöras
i varje enskilt fall. Vid denna prövning måste särskilt beaktas att det saknas
flygförbindelse till Gaza och att ett återvändande därför kräver en längre
resa med buss genom Egypten. Det finns därför skäl att vara särskilt
uppmärksam på sökandens individuella förutsättningar och möjligheter att
genomföra denna resa. För att avgöra om en verkställighet är möjlig måste
även en bedömning av säkerhetsläget utmed resvägen i Egypten göras. Det
bör noteras att säkerhetssituationen där är komplicerad och kan variera över
tid. Prövningen måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet
och vid prövningstillfället aktuell landinformation.
Som framgår i avsnitt 10.3 bör möjligheten att bevilja uppehållstillstånd på
grund av ett bestående praktiskt verkställighetshinder redan innan ett första
beslut om utvisning har preskriberats tillämpas restriktivt. Om det i ett
enskilt fall kan konstateras att det finns ett verkställighetshinder som inte
kan förväntas bestå fram till dess att ärendet preskriberas finns det dock inte
något hinder att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd med stöd av 5 kap. 11 §
utlänningslagen.

12. Nya omständigheter
Det förändrade säkerhetsläget i Gaza 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 experterna
och
. Ställningstagandet ersätter SR 54/2016 som härmed upphävs.

Rättschef

38

Pga. praktiska verkställighetshinder har många hemmahörande i Gaza tidigare beviljats
tidsbegränsade uppehållstillstånd utan avlägsnandebeslut. Eftersom något generellt
verkställighetshinder inte längre föreligger bör det noteras, att det vid en
förlängningsansökan, ifall skyddsskäl åberopas, måste göras en fullständig prövning
av samtliga skäl.

