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Rättsavdelningen
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SR 33/2019

Rättslig kommentar
angående
säkerhetsläget på Västbanken
1. Syfte och bakgrund
Rättschefen beslutade senast om en rättslig kommentar angående
säkerhetsläget på Västbanken den 20 november 2015. Det finns därför skäl
att göra en ny bedömning av situationen på Västbanken. I denna rättsliga
kommentar ges ny vägledning till verksamheten avseende prövningar av
asylansökningar av personer från Västbanken.
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

2. Säkerhetsläget på Västbanken
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 Sverige
erkände som staten Palestina år 2014.
Sedan presidentvalet år 2005 styrs den palestinska myndigheten (PA) av
president Mahmoud Abbas som tillhör Fatah. Gaza styrs sedan 2007 av
Hamas och den palestinska myndigheten har ingen auktoritet över området.
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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 som en
terroristorganisation.

Västbanken är administrativt uppdelad i tre zoner (A, B och C) sedan
Osloavtalet 1994. Den palestinska myndigheten (PA) har kontroll i område
A på Västbanken som framförallt utgörs av de större palestinska städerna. I
område B kontrollerar PA den civila administrationen medan Israel har
kontroll över säkerheten. I område C har Israel nästan full civil och militär
kontroll.
Inför det israeliska valet den 17 september 2019 förnyade Israels
premiärminister Benjamin Netanyahu sitt tidigare löfte om att införa
”israelisk suveränitet” i Jordandalen som omfattar en tredjedel av
Västbanken.2 Huruvida Benjamin Netanyahu behåller sin position som
premiärminister och gör allvar av sitt löfte återstår i dagsläget att se.
Säkerhetsläget på Västbanken karakteriseras främst av våldsamheter i
samband med palestinska demonstrationer och protester där israelisk militär
svarar med tårgas, beskjutningar med gummikulor eller levande
ammunition. Vidare förekommer israeliska räder i palestinska områden,
individuella attacker mot israeler och våld från israeliska bosättare mot
palestinier. Över tid förekommer regelbundet dispyter kring framförallt de
muslimska helgedomarna, i synnerhet Al Aqsa-moskén, som leder till
demonstrationer och våldsamheter.
Sedan 2015 har säkerhetsläget på Västbanken blivit bättre och situationen
har de senaste två åren varit relativt lugn med tillfälliga eskaleringar och
våldsutbrott. Israel och den palestinska myndigheten (PA) har ett
omfattande och relativt stabilt säkerhetssamarbete som gör att mer
omfattande palestinska protester inte brukar blossa upp. Mer radikala och
våldsbejakande grupper får inte heller det utrymme som skulle kunna
förvärra säkerhetssituationen på Västbanken radikalt. Säkerhetsläget är dock
oberäkneligt med anledning av det spända politiska läget.

3. Rättslig bedömning
Migrationsverket bedömer mot bakgrund av föreliggande rapportering
att det på Västbanken alltjämt råder andra svåra motsättningar enligt 4 kap.
2 a § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen.
Vid den individuella prövningen av den sökandes skyddsskäl är det
nödvändigt att beakta att även svåra motsättningar kan vara av olika grad
varför aktuell och relevant landinformation måste inhämtas och beaktas.
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Vid bedömningen ska de begränsningar som den tillfälliga lagen innebär
beaktas, bl.a. att uppehållstillstånd som övrig skyddsbehövande inte kan
beviljas under den period som lagen gäller.
Ställningstagandet ersätter SR 39/2015 som härmed upphävs.

Rättschef

