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Rättsavdelningen

2019-12-17

SR 34/2019

Rättsligt ställningstagande
angående
prövningen av ansökningar om internationellt
skydd m.m. för medborgare i Irak

1 Sammanfattning


Migrationsverket ska först pröva om den sökande är flykting
enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716). Det bör vid en
sådan individuell bedömning beaktas om personen tillhör
en särskilt utsatt grupp i Irak.



Om den sökande inte är flykting ska frågan om ett alternativt
skyddsbehov föreligger bedömas enligt artikel 15 a-b skyddsgrundsdirektivet och 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet
utlänningslagen.



1



Den rådande situationen av urskillningslöst våld är inte så
allvarlig i någon del av Irak att var och en riskerar att utsättas
för skyddsgrundande behandling.



Säkerhetsläget i Bagdad, Anbar, Salah al-Din, Nineve, Kirkuk och
Diyala är sådant att inre väpnad konflikt enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet föreligger. Säkerhetsläget varierar dock, både inom
och mellan dessa områden. En individuell prövning av den sökandes
utsatthet ska göras i enlighet med kriterierna i avgörandet Elgafaji v.
Staatssecretaris van Justitie (Elgafajidomen).1

EU-domstolens dom i målet C-465/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v. Staatssecretaris
van Justitie) den 17 februari 2009

2 (27)

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.


I Najaf, Babil, Kerbala, al-Qadisiyya, Wasit, al-Muthanna, Thi-Qar,
Maysan och Basra råder andra svåra motsättningar i enlighet med
4 kap. 2 a § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen.



I Dohuk, Erbil och Suleymaniya (Kurdistan Region of Iraq, KRI)
råder varken inre väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar.



I KRI, Bagdad och de södra provinserna finns i vissa fall tillgång till
ett godtagbart myndighetsskydd. Detta skydd är emellertid beroende
av vilken av dessa regioner som är i fråga, vem som söker skyddet
samt vad saken rör.



Mot bakgrund av att säkerhetssituationen varierar i olika delar av
Irak och att en hotbild kan ha en lokalt begränsad räckvidd, kan det
finnas möjlighet för den som bedöms vara skyddsbehövande att söka
ett internt flyktalternativ. En individuell bedömning måste göras av
om flyktalternativet är möjligt, relevant och rimligt för personen.



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



Om den sökande varken är flykting eller alternativt skyddsbehövande ska frågan om den sökande är övrigt skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 a § utlänningslagen endast bedömas om inte lagen
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige är tillämplig.



När en person som innehar statusförklaring och tidsbegränsat
uppehållstillstånd ansöker om förlängning av uppehållstillståndet
aktualiseras frågan om eventuell återkallelse av statusförklaringen.
Säkerhetsläget i landet har inte förbättrats på ett sådant sätt att
återkallelse på grund av förbättrat säkerhetsläge kan komma i fråga.
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2 Bakgrund
Ett rättsligt ställningstagande med bedömning av säkerhetsläget i Irak har
senast publicerats av rättschefen den 19 januari 2018 (SR 02/2018). Det
finns mot denna bakgrund och på grund av utvecklingen i landet under åren
2017-2019 behov av ett nytt rättsligt ställningstagande rörande prövningen
av ansökningar om internationellt skydd m.m. från medborgare i Irak.

3 Identitet, hemvist och medborgarskap
Metoden för prövning av ett asylärende är att först bedöma om den sökande
har gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap och hemvist sannolikt, bl.a. för att fastställa vilket eller vilka länder ansökan ska prövas mot.
Först därefter ska de åberopade skyddsskälen prövas.2 Frågan om identitet
och hemvist är alltså det första som måste göras en noggrann bedömning av,
innan skyddsskälen kan bedömas.

3.1 Identitet
Vid varje enskild ansökan om uppehållstillstånd, oaktat vilken grund för
tillstånd som åberopas, föreligger det en skyldighet att utreda den sökandes
identitet.
Vid bedömningen av om en asylsökande är i behov av skydd så är det i vissa
fall särskilt viktigt att veta vem den sökande är. I andra situationer kan det
vara av underordnad betydelse att veta vem den asylsökande är när det
gäller frågan om det finns ett skyddsbehov. Mellan dessa motpoler återfinns
asylärenden där en rad olika omständigheter inklusive identiteten blir
utslagsgivande och ges betydelse vid bedömningen.3

3.2 Medborgarskap
En ansökan om asyl ska som utgångspunkt prövas mot det land där
den sökande är medborgare.4 Om den sökande är medborgare i mer än ett
land krävs det att denne är skyddsbehövande gentemot samtliga dessa länder
för att han eller hon ska anses vara i behov av internationellt skydd.5

3.3 Hemvist
Om den sökande gör sannolikt att han eller hon kommer från en specifik
plats i Irak och tidigare har bott där, är den platsen att anse som

2

MIG 2007:12 och MIG 2007:37. Generella frågor om bedömning och utredning av identitet, hemvist och medborgarskap behandlas närmre i separata rättsliga ställningstaganden. 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 och SR 30/2017 Rättsligt ställningstagande angående begreppet hemvist i asylärenden
3
Se MIG 2019:1
4
Se MIG 2012:20
5
Se MIG 2015:22
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den sökandes hemvist.6 Om den sökande inte tidigare har haft någon hemvist i Irak, eller inte gjort sin hemvist sannolik, ska skyddsbehovet prövas
mot hela landet. Situationen i Irak varierar i inte oväsentlig mån både mellan
och inom de olika delarna av landet. Det är därför viktigt att noggrant utreda
var den sökande kommer ifrån.

4 Bedömning av flyktingskap
4.1 Allmänt om flyktingskap
Vid bedömning av skyddsbehov ska frågan om flyktingskap alltid prövas
först. Flera skyddsgrunder kan förekomma samtidigt. En stark huvudprincip
i svensk utlänningsrätt är att enbart tillhörigheten till en viss grupp som
huvudregel inte grundar rätt till asyl utan att det för asyl krävs individuella
skäl av den sökande. Vid prövning av flyktingskap ska dock beaktas om den
sökande tillhör en särskilt utsatt grupp eller har en särskild riskprofil. En
grupptillhörighet kan få betydelse vid prövningen på så sätt att om den
sökande tillhör en särskilt utsatt grupp behöver inte de individuella skälen
vara lika starka som annars för att den sökande ska anses ha gjort sannolikt
att han eller hon är i behov av skydd.7 Om det av relevant landinformation
framgår att alla personer från en viss grupp eller ett visst område riskerar
förföljelse krävs det inte att den sökande visar att han eller hon är mer utsatt
än andra medlemmar i gruppen.8

4.2 Generellt utsatta grupper och särskilda riskprofiler
Förföljelsen måste vara orsakad av ras, nationalitet, religiös eller politisk
uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet
till viss samhällsgrupp och kan utgå såväl från staten som från andra
aktörer.9 En sökande som tillhör flera kategorier av särskilt utsatta personer
har en än mer utsatt situation. De individuella omständigheterna kan även
samverka med varandra varför en bedömning av behovet av skydd måste
beakta samtliga omständigheter i ärendet.
Nedan följer en förteckning över vissa generellt utsatta grupper och riskprofiler i Irak som kan riskera förföljelse, där särskild noggrannhet i
utredning och bedömning ska iakttas. Förteckningen är inte rangordnad
eller uttömmande10 och kan förändras över tid.

6

Se SR 30/2017, Rättsligt ställningstagande angående begreppet hemvist i asylärenden
Se RCI 11/2009, Rättsligt ställningstagande angående flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande sökande som tillhör särskilt utsatta grupper
8
MIG 2018:7 och MIG 2018:8
9
Personer med svåra medicinska problem kan i undantagsfall vara att anse som flyktingar.
Så kan vara fallet om personen på grund av någon av grunderna för flyktingskap avsiktligt
förvägras medicinsk vård
10
UNHCR:s förteckning över utsatta grupper finns i rapporten International Protection
Considerations with Regards to People Fleeing the Republic of Iraq, maj 2019. EASO har
en motsvarade uppställning i rapporten COI Report: Iraq Targeting of individuals, mars
2019
7
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Profilernas utsatthet kan också variera på olika platser i landet. Det är alltid
viktigt att beakta relevant och aktuell landinformation.









Personer som misstänks för samröre med IS11
Regimmotståndare
Personer som kan förknippas med regimen, både i centralregeringsregionerna och i KRI
HBTQ-personer
Religiösa och etniska minoriteter samt ateister och konvertiter
Kvinnor
Journalister samt människorättsaktivister
Andra utsatta grupper, till exempel före detta Baathpartister

Vid bedömningen av om en person tillhör en utsatt grupp ska även, i de fall
detta aktualiseras, tillskriven sådan tillhörighet beaktas.
4.2.1

Särskilt om personer som misstänks för samröre med IS

Eftersom IS huvudsakligen är en organisation som identifierar sig som
sunnimuslimsk ser en stor del av befolkningen i Irak sunniaraber som potentiellt associerade med IS, framförallt om de har varit bosatta i områden som
har kontrollerats av terrororganisationen.12 Tusentals personer har arresterats och förhållandena kring arresteringarna och den juridiska processen har
kritiserats för allvarliga brister. Till exempel finns uppgifter om att personer
har gripits enbart på grund av att deras namn liknar en efterlyst persons. I
vissa fall har till och med advokater som företrätt misstänkta IS-terrorister
arresterats för misstänkt samröre.13
Både ISF14 och PMU15 har anklagats för att ha genomfört grova hämndaktioner mot framförallt sunnibefolkningen, främst under perioden år
2014-2016. ISF:s uppförande rapporteras dock ha förbättrats märkbart
jämfört med tidigare och man arbetar idag aktivt inom organisationen med
att inte begå övergrepp mot civilbefolkningen.16 PMU:s övergrepp grundade
sig ofta i vedergällningar för dåd genomförda av IS men kunde också ha
rent politiska, sekteristiska eller religiösa motiv.17 Det går emellertid inte
att utgå ifrån att alla som har haft något otalt med PMU eftersöks även
framgent. Sedan år 2016 har också PMU:s delaktighet i hotelser mot civilbefolkningen i allmänhet avtagit väsentligt.18

11

Terrororganisationen Islamiska Staten
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 24
13
Ibid., s. 25
14
Iraqi Security Forces, se avsnitt 6
15
Popular Mobilisation Units, se avsnitt 6
16
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 27 f.
17
Ibid., s. 22
18
Ibid., s. 27 f.
12
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I Irak idag finns en generell misstänksamhet mot sunnibefolkningen, särskilt
mot ensamma män som tidigare har bott i IS-kontrollerade områden. Risk
för förföljelse kan därför föreligga. Vid bedömning av behovet av skydd
måste hänsyn tas inte bara till vad som hänt personen utan även till exempel
till var den sökande tidigare varit bosatt, om han eller hon kan misstänkas ha
haft samröre med IS samt religiös tillhörighet.
4.2.2

Särskilt om HBTQ-personer

Det finns ingen lagstiftning i Irak som förbjuder samkönade förhållanden
men myndigheter har straffat sexuellt umgänge mellan samkönade så som
förargelseväckande beteende eller prostitution.19 Trakasserier och allvarligt
våld mot homosexuella är vanligt från såväl allmänheten, polisen och den
egna familjen. Även kidnappningar och dödligt våld förekommer20 samt, i
syfte att dölja sexualiteten, tvångsäktenskap.
Att avvika från traditionella könsnormer är mycket svårt i Irak och är förenat med hög risk för skyddsgrundande illabehandling från många olika aktörer. Situationen rapporteras vara marginellt bättre i KRI där debatten är
något mer öppen och HBTQ-organisationer tillåts verka.21 Våld och trakasserier är dock alltjämt vanligt förekommande i hela landet. En noggrann
utredning av omständigheterna som ligger till grund för åberopade skäl är
därför viktig vid bedömningen av behovet av skydd.22 En sökande som gör
sannolikt tillhörighet till gruppen HBTQ-personer är i normalfallet flykting.
4.2.3

Särskilt om religiösa och etniska minoriteter

Irak är ett mycket blandat och komplext land vad gäller etniska och religiösa
grupper. Den absoluta majoriteten av befolkningen är araber och muslimer.
En mängd minoritetsgrupper finns dock, till exempel turkmener, yezidier,
mandéer, statslösa palestinier och kristna.23 Minoritetsgruppers situation är
många gånger svår men i huvudsaklig mån bättre i KRI än i centralregeringsregionerna av Irak.24 I stort har de sekteristiska motsättningarna
minskat de senaste åren.
Statslösa palestinier har, trots lagstiftning från år 2001 som ger dem grundläggande rättigheter, ofta en svår situation. De erkänns inte som flyktingar i
Irak och har, likt internflyktingar och andra utsatta grupper, till exempel
misstänkts för att ha samröre med IS.

European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 133
20
Ibid., s. 134
21
Ibid., s. 135
22
Se även 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
23
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 135 f.
24
Ibid., s. 137
19
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Rapportering talar om att konfiskering av egendom förekommer även om
fallen av illabehandling från myndigheternas sida har blivit färre och mindre
allvarliga sedan år 2006.25
Ateism är inte uttryckligen olagligt i Irak men jämställs ofta med hädelse
mot islam och medför risk för arrestering eller, från familj och samhälle,
hotelser och våld.26 Risken för skyddsgrundande behandling blir högre ju
mer uppmärksammad personen och saken är. Situationen är något bättre i
KRI. En fortfarande relativt liten men växande del av befolkningen, framförallt ungdomar, ser sig som sekulära – i vart fall privat – och även ateism
har blivit vanligare. Sekularism och ateism blandas dock ofta ihop. De internetfora som finns för ateister tenderar att hålla sina medlemslistor hemliga i
syfte att undvika hot och våld.27 Även konvertiter kan riskera mycket allvarliga repressalier28 och kan inte få sin nya religiösa tillhörighet registrerad på
sin identitetshandling.29 Vid en bedömning av skyddsbehovet måste en åtskillnad dock göras mellan att vara kristen i Irak och att konvertera från
islam.30 Samhället i Irak uppfattar apostasi (att lämna islam) fientligt vilken
kan medföra skyddsskäl.
Vilken etnisk respektive religiös tillhörighet den sökande har kan ofta spela
stor roll för frågan om skyddsbehov i ett enskilt ärende. Aktuell och relevant
landinformation tillsammans med en noggrann utredning, till exempel av
graden och frekvensen av anförd illabehandling, är därför viktiga delar vid
bedömningen av behovet av skydd.
4.2.4

Särskilt om kvinnor

Irak är ett konservativt land och kvinnor har alltjämt en särskilt utsatt situation. Exempelvis diskriminering, våldtäkt och våld i nära relationer fortsätter
att vara mycket vanligt förekommande.31 Hedersrelaterade brott och våld i
nära relationer har ökat den senaste tiden32 och anmälningar till myndigheter
möts huvudsakligen av ointresse.33 Ensamstående kvinnor som är internflyktingar har en ytterst svår situation och ensamma kvinnor med misstänkta
kopplingar till IS är bland de mest utsatta i landet34 och kan riskera skydds-

25

Ibid., s. 153 ff.
Norge, Landinfo, Respons Irak: Apostasi och ateisme, augusti 2018, s. 5 ff.
27
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 130 f,
28
Norge, Landinfo, Respons Irak: Apostasi och ateisme, augusti 2018, s. 8-10
29
UNHCR, International Protection Considerations with Regards to People Fleeing the
Republic of Iraq, maj 2019, s. 81
30
För stöd i handläggningen se SR 46/2018, Rättsligt ställningstagande angående metod
för prövningen då religion, inklusive konversion och ateism m.m. åberopas som asylskäl
31
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 155
32
Danmark. Udlændingestyrelsen, Norge. Landinfo, Kurdistan Region of Iraq (KRI):
Women and men in honour-related conflicts, november 2018, s. 7
33
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 157
34
Ibid., s. 53
26
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grundande behandling från många olika aktörer såväl som begränsad rörelsefrihet samt förbud mot att återvända till sin hemort. Situationen i internflyktingläger för sådana kvinnor är mycket allvarlig.35
På grund av denna utsatta situation kan kvinnor generellt sett löpa en ökad
risk för att hamna i extrem fattigdom, att tvingas in i trafficking36 eller att
flickor gifts bort tidigt. Vid bedömning av behovet av skydd gällande en
ensamstående kvinna, med eller utan barn, måste en noggrann utredning och
bedömning göras37 av hennes person, situation, nätverk och släkt. Hänsyn
måste också tas till exempel till att en ensam kvinna i delar av landet ofta
inte tillåts hyra bostad själv.38
4.2.5

Särskilt om journalister och människorättsaktivister

Irak anses vara ett av världens farligaste länder för journalister att verka i. 39
Allvarliga hot eller hämndaktioner kan komma från flera olika aktörer på
grund av att vad som rapporteras upplevs som känsligt eller oönskat, särskilt
när det handlar om missförhållanden och korruption. Journalister både i
centralregeringsregionerna och i KRI har hotats, försvunnit eller till och
med dödats på grund av sitt arbete. Rapporter talar om att anmälda brott mot
journalister inte leder till åtal.40 Även människorättsaktivister som öppet
kritiserar PMU har rapporterats löpa risk att kidnappas.41
Vilket ämne man rapporterar om samt vilken spridning rapporteringen får
påverkar risken för att bli utsatt. Att med stor spridning skriva kritiskt om
PMU eller mäktiga myndighetsföreträdare kan öka risken för trakasserier,
hot eller våld. Motsvarande gäller också aktivister även om det finns få rapporter om att de utsatts för direkt våld. Under den senaste tidens protester
har det rapporterats om att ett stort antal aktivister har gripits och bortförts.42
Majoriteten förefaller ha släpps efter en tid. Även vårdpersonal har varit
särskilt utsatta vid demonstrationerna.43 Vid bedömning av behovet av
skydd måste hänsyn därför tas till dessa faktorer samt även den korruption
som genomsyrar stora delar av landet.

35

UNHCR, International Protection Considerations with Regards to People Fleeing the
Republic of Iraq, maj 2019, s. 61-65
36
U.S. Department of State, 2019 Trafficking in persons report: Iraq, juni 2019 För stöd i
dessa frågor, se Metodstöd vid misstanke om människohandel
37
Se även SR 26/2017 Rättsligt ställningstagande angående utredning och bedömning av
förföljelse på grund av kön avseende kvinnor
38
Minority Rights Group International, Broken lives: violence against Syrian refugee
women and girls in the Kurdish Region of Iraq, mars 2018, s. 16 f.
39
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 80
40
Ibid., s. 80 f.
41
Ibid., s. 78 f.
42
UNAMI, Human Rights Special Report, Demonstration in Iraq: update, november 2019,
s. 5 f.
43
Lifos, Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak – evolution eller revolution?, december
2019, Lifos 43858, s. 16
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4.2.6

Särskilt om barn

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 del
av en familj. Barns asylskäl kan utgöras av såväl barnspecifika skäl som
allmänna asylskäl. Vid varje prövning av ärenden som rör barn ska en
prövning av barnets bästa göras.44
Migrationsverket gör bedömningen att situationen för barn i allmänhet i Irak
inte är sådan att det är rimligt att tala om barn där som en viss samhällsgrupp.45 Situationen för barn i allmänhet är inte heller i sig skyddsgrundande.
Barn i Irak kan dock vara särskilt utsatta, till exempel unga flickor som
löper risk att giftas bort46 eller föräldralösa barn. Det har rapporterats att
barn har använts som kombattanter i konflikten mellan IS och
säkerhetsstyrkor47, 48 samt också utsatts för trafficking och sexuellt
utnyttjande. Även barnarbete förekommer i Irak.
Ett barn vars föräldrar har eller misstänks ha kopplingar till IS är mycket utsatt och accepteras inte av släkten. I till exempel Mosul och Bagdad finns
barnhem som tar hand om sådana barn, samtidigt som kvaliteten i omhändertagandet rapporteras vara dålig.49
4.2.7

Särskilt om desertörer

Även om irakisk lagstiftning ger möjlighet till dödsstraff för desertering från
de väpnade styrkorna ger den samlade landinformationen bilden att lagstiftningens möjlighet till detta inte används. Det finns inga kända fall där
någon har åtalats för desertering och en allmän amnesti har även utlysts för
personer som har lämnat de väpnade styrkorna. Detsamma gäller även
resten av säkerhetsapparaten.50

För stöd i prövningen av barnets bästa se Handläggningsstöd – Prövning av barnets
bästa i migrationsärenden, I-18/2019.
45
Migrationsöverdomstolen har gjort motsvarande bedömning beträffande Afghanistan, se
MIG 2017:6. Barn med vissa särskilda egenskaper, till exempel funktionshinder, skulle
dock möjligen kunna utgöra en särskild samhällsgrupp.
46
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, s. 159 f.
47
Ibid., s. 177
48
FN har dokumenterat 593 fall, varav 109 var bekräftade. Se UN General Assembly, Children and armed conflict [A/72/865-S/2018/465], maj 2018, s. 12
49
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Key Socio-Economic Indicators, februari 2019, 109 f.
50
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Targeting of Individuals, mars 2019, avsnitt 1.8
44
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Även om desertering generellt sett inte synes leda till någon bestraffning
kan dock högre befäl i PMU eller Peshmerga, beroende på omständigheterna, riskera straff vid ett återvändande. Noteras bör att proportionerliga51
straff inte medför ett internationellt skyddsbehov.

5 Alternativt och övrigt skyddsbehov
5.1 Skyddsbehov på grund av dödsstraff, kroppsstraff,
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
Vissa personer kan vara särskilt utsatta för våld och andra övergrepp. Den
utsatthet som redogörs för under rubriken flyktingskap kan, då den utsatthet
som en person riskerar inte kan hänföras till en förföljelsegrund, istället
bedömas ligga till grund för ett alternativt skyddsbehov. Utöver de
kategorier som nämns i avsnitt 4.2 kan även följande grupper nämnas
(listan är inte uttömmande):





Män som anses ha gjort sig skyldiga till hedersbrott
Personer med allvarliga funktionshinder
Personer iblandade i klan- eller blodsfejder
Barn

De individuella omständigheterna måste bedömas samlat, tillsammans med
situationen i landet.52
De individuella omständigheterna måste utredas noga gällande varje enskild
sökande. Relevant landinformation måste inhämtas och en individuell och
framåtsyftande riskbedömning måste göras i varje ärende.
En person som riskerar allvarlig skada på grund av dödsstraff, kroppsstraff,
tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
är alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet
utlänningslagen.53

5.2 Skyddsbehov på grund av inre väpnad konflikt och
andra svåra motsättningar
Det generella säkerhetsläget i Irak har de senaste åren stabiliserats i och med
den huvudsakligen framgångsrika bekämpningen av IS.

51

Jfr. EU-domstolens dom i målet C-472/13 (Shepherd v. Bundesrepublik Deutschland)
den 26 februari 2015
52
Se till exempel Europadomstolens avgörande N.A. mot Finland, nr 25244/18
53
För mer information se SR 47/2018, Rättsligt ställningstagande angående prövningen av
internationellt skydd vid urskillningslöst våld av sådan art att alla och envar riskerar att
drabbas
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Antalet dödade civila år 2018 var det lägsta sedan IBC54 började mäta och
trenden för år 2019 är fortsatt nedåtgående. Även antalet säkerhetsincidenter
har fortsatt att minska och låg i augusti 2019 på den lägsta nivån sedan år
2003.55 Situationen har nått en sådan nivå att UNAMI56 på grund av den förbättrade situationen har slutat att regelbundet dokumentera och mäta civila
dödsfall.57
Problemen i Irak är dock inte lösta. IS finns kvar i landet trots att de förlorat
i princip all den territoriella kontroll de tidigare hade. De bedriver idag
främst propaganda och asymmetrisk krigföring. De genomför riktade, småskaliga attacker mot till exempel byar, myndighetsföreträdare eller klanledare i syfte att visa att de fortfarande finns närvarande och för att försöka
skapa oordning i samhället eller utöva kontroll över begränsade områden.58
Försöken att återetablera sig i huvudstaden har dock än så länge med undantag för enstaka incidenter varit fruktlösa.59 Situationen i de områden IS tidigare hade kontroll över är mer instabil. Även andra, mindre, islamistiska
extremistgrupper finns närvarande i Irak.60
Det återstår vidare politisk osäkerhet i landet som helhet efter valen år 2018.
Allmänhetens förtroende för politikerna är lågt, både i centralregeringsregionerna och i KRI. Detta beror delvis på svårlösta problem med
korruption.61, 62 I början av oktober 2019 bröt protester ut i Bagdad som
sedan även spred sig till andra städer.63 Demonstranterna protesterade
inledningsvis mot till exempel arbetslöshet, politisk korruption och Irans
inblandning i landet men kritiken har sedermera övergått till att omfatta hela
det politiska systemet. Myndigheterna svarade mot demonstranterna med
våld även om rapporterna är oklara över vem som står bakom huvuddelen
av det dödliga våldet.64 Ordinarie säkerhetsstyrkor har bitvis beskrivits uppträda relativt återhållsamt.65

54

Iraq Body Count
Joel Wing, Musings on Iraq, Security in Iraq Aug 15-21 2019, hämtad 2019-11-26
56
United Nations Assistance Mission for Iraq
57
UNAMI, UN Casualty Figures for Iraq for the Month of December 2018, hämtad 201911-26
58
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 28
59
Joel Wing, Musings on Iraq, Security in Iraq Aug 22-28 2019, hämtad 2019-11-26
60
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 29
61
Joel Wing, New Iraq Poll: People Focused Upon Govt And Not Happy, hämtad 2019-1126
62
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 21 f.
63
Lifos, Lägesanalys: Demonstrationerna i Irak – evolution eller revolution?, december
2019, Lifos 43858
64
UNAMI, Human Rights Special Report, Demonstration in Iraq: update, november 2019,
s. 2 f.
65
Ibid., s. 6
55
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Flera hundra personer har emellertid dödats och tusentals har skadats i
oroligheterna som har fortsatt även efter oktober månad.66, 67 Landets
utveckling framåt är mycket svår att förutspå och situationen kan snabbt
komma att förändras. Vid prövning av ärenden gällande personer från Irak
är det således synnerligen viktigt att beakta aktuell och relevant
landinformation.
Det våld som förekommer i Irak är inte i någon del av landet så allvarligt
att alla och envar löper en allvarlig risk att skadas, enbart genom sin närvaro. Säkerhetssituationen är delvis instabil men i stort förbättrad. Läget kan
dock variera mycket både mellan och inom provinserna varför relevant och
aktuell landinformation alltid måste beaktas i det enskilda ärendet.

66

Joel Wing, Musings on Iraq, Crackdown Continues Against Protesters While Iraq Govt
Announces Investigations, hämtad 2019-11-26
67
Joel Wing, More confrontations between protesters and govt 3 rd day of renewed demonstrations, hämtad 2019-11-26
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5.2.1

Säkerhetsläget i Dohuk, Erbil och Suleymaniya

5.2.1.1 Rapportering

Likt tidigare föreligger en högre grad av stabilitet i Dohuk, Erbil och
Suleymaniya (KRI) än vad som är fallet i övriga Irak. Antalet säkerhetsincidenter är förhållandevis lågt och civila dödsfall få. Turkiet har under år 2018
och 2019 utökat sina långvariga operationer mot PKK68, inom en begränsad
del av området, vilket rapporteras ha lett till vissa civila dödsfall under år
2018.69 Det är okänt i vilken omfattning civila dödsfall på grund av flygattackerna förekommer för år 2019.
5.2.1.2 Rättslig bedömning av säkerhetsläget i Dohuk, Erbil och
Suleymaniya

Migrationsverket bedömer att de våldsyttringar som har förekommit i KRI
inte har sådan karaktär att förhållandena i regionen kan kategoriseras som
inre väpnad konflikt enligt artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och i 4 kap.
2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen. Eftersom de regionala
myndigheterna har förhållandevis god kontroll över säkerheten och i
generell mening upprätthåller lag och ordning kan det inte heller bedömas
föreligga andra svåra motsättningar.
5.2.2

Säkerhetsläget i Nineva, Anbar, Salah al-Din, Kirkuk och Diyala

5.2.2.1 Rapportering

I centralregeringsregionernas norra provinser finns IS alltjämt närvarande,
om än utan någon territoriell kontroll. De verkar främst nattetid eftersom de
då kan röra sig relativt fritt och genomför mindre attacker mot utvalda mål,
främst säkerhetsstyrkorna men även mot lokala makthavare, särskilt
byäldste, så kallade mukhtarer. Även i dessa delar av landet har antalet säkerhetsincidenter och civila dödsfall fallit markant de senaste åren men
provinserna har ändock idag högst våldsintensitet i landet. Improviserade
sprängladdningar är förhållandevis vanligt förekommande. Området är
sunnidominerat även om befolkningen är mycket blandad mellan provinserna vad gäller religion och etnicitet. Här finns även många minoritetsgrupper.70, 71

68

Partiya Karkerên Kurdistan, Kurdistans arbetarparti. En organisation som är terrorklassad
av såväl US Department of State som av EU.
69
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 154
70
Ibid., avsnitt 2.1 och 2.3-6
71
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation (supplement), Iraq Body Count – Civilian deaths 2012, 2017-2018,
februari 2019
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5.2.2.2 Rättslig bedömning av säkerhetsläget i Nineva, Anbar, Salah
al-Din, Kirkuk och Diyala

Säkerhetsläget i dessa provinser har, likt i övriga landet, förbättrats men är
fortfarande oroligt. Urskillningslöst våld förekommer. Strömmen av internflyktingar har mattats men våldet är inte sällan av sådan karaktär att det ökar
risken för civila att drabbas.
Migrationsverket bedömer därför att det i Nineva, Anbar, Salah al-Din,
Kirkuk och Diyala råder inre väpnad konflikt med urskillningslöst våld, i
den mening som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och i 4 kap.
2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen.
Situationen är dock inte så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av
det urskillningslösa våldet. En bedömning av den sökandes utsatthet och
personliga förhållanden måste därför göras i det enskilda fallet, i enlighet
med Elgafaji-domens kriterier (den s.k. glidande skalan).72 Eftersom konfliktens intensitet är relativt låg och antalet civila dödsoffer är förhållandevis
få ställs högre krav på de individuella skälen.
Den som vid en individuell prövning bedöms vara skyddsbehövande på
grund av säkerhetsläget omfattas av 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
utlänningslagen.
5.2.3

Säkerhetsläget i Bagdad

5.2.3.1 Rapportering

I Bagdad har läget förbättrats och stabiliserats märkbart den senaste tiden.
IS uppges mer eller mindre inte längre genomföra några attacker i staden
och även deras verksamhet i Bagdadbältet har minskat betydligt.73 Politiskt
motiverat och klanbaserat våld förekommer dock i staden och utgör
tillsammans med kriminalitet majoriteten av våldsyttringarna där. Även
spänningar mellan ISF och PMU har resulterat i vissa skärmytslingar.74
Flertalet vägspärrar har dock upphävts, många betonghinder på vägarna
har fraktats bort och den så kallade gröna zonen har sedan 10 december
2018 öppnats för allmänheten.75

72

EU-domstolens dom i målet C-465/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009
73
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 78
74
Ibid., s. 79
75
Ibid., s. 85
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Även sett till antalet dödade civila och antal säkerhetsincidenter är trenden
att säkerhetsläget nu förbättras.76 Rapporter talar också om att den absoluta
majoriteten av alla våldshandlingar i Bagdad är personliga, riktade eller
närmast utgörs av kriminalitet.77
Enligt IBC är de vanligaste anledningarna till civila dödsfall i Bagdad, i fallande ordning, vapenvåld, avrättningar78 och improviserade sprängladdningar (IED).79 Uppgifter gällande avrättningar anges dock generellt vara
något osäker då samtliga påträffade avlidna personer i massgravar har registrerats så som avrättade. Ett sådant fynd registreras också som en säkerhetsincident. Sedan år 2017 kan dessa gravar emellertid även innehålla kombattanter och personer som dödats på annat sätt.80
5.2.3.2 Rättslig bedömning av säkerhetsläget i Bagdad

Konfliktintensiteten i huvudstaden har, som framgår ovan, fortsatt minskat
efter nedkämpningen av IS.
Dock förekommer alltjämt våldsdåd mellan olika beväpnade klaner och i
någon mån med regimstyrkor varför det fortfarande bedöms föreligga en
risk för att civila drabbas utan hänsyn till deras personliga situation. I
Bagdad föreligger det därför inre väpnad konflikt med urskillningslöst våld,
i den mening som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet och i 4 kap.
2 § första stycket 1 andra ledet utlänningslagen.
Situationen är dock inte så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas av
det urskillningslösa våldet. En bedömning av den sökandes utsatthet och
personliga förhållanden måste därför göras i det enskilda fallet, i enlighet
med Elgafaji-domens kriterier (den s.k. glidande skalan).81 Eftersom konfliktens intensitet är låg och antalet civila dödsoffer är förhållandevis få
ställs högre krav på de individuella skälen.
Den som vid en individuell prövning bedöms vara skyddsbehövande på
grund av säkerhetsläget omfattas av 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
utlänningslagen.

European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation (supplement), Iraq Body Count – Civilian deaths 2012, 2017-2018,
februari 2019, s. 17
77
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 78
78
Avrättningar definieras som när personer har dödats efter att ha tagits tillfånga.
79
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 51
80
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation (supplement), Iraq Body Count – Civilian deaths 2012, 2017-2018,
februari 2019, s. 10
81
EU-domstolens dom i målet C-465/07 (Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie) den 17 februari 2009
76
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5.2.4

Säkerhetsläget i Najaf, Babil, Kerbala, al-Qadisiyya, Wasit,
al-Muthanna, Thi-Qar, Maysan, och Basra (södra Irak)

5.2.4.1 Rapportering

De södra provinserna i Irak är etniskt blandade och till övervägande majoritet dominerade av shiamuslimer.82 De berördes inte direkt av konflikten med
IS men stora delar av de PMU som deltog i bekämpningen av IS kom emellertid från de södra delarna av landet.83 Då säkerhetsapparaten varit upptagen i norr har kriminaliteten kunna växa i provinserna. Klanmiliser har vuxit
sig starka och sammandrabbningar mellan dessa förekommer. Oroligheter
har också blossat upp i södra Irak på grund av allmänt missnöje med korruption, bristande tillgång till basala förnödenheter och hur inkomsterna från
oljan har fördelats. Detta har lett till protester som i vissa fall resulterat i
dödsfall och skadade.84 Även protesterna som bröt ut i oktober 2019 har
spridit sig till de södra delarna av landet med civila dödsfall som resultat.
Antalet civila dödsfall är dock mycket lågt och förekommer främst i händelse av protester eller sammandrabbande klanmiliser.
Säkerhetsläget är förhållandevis bra och den typen av våld som ändå förekommer har en förhållandevis låg risk att drabba civilbefolkningen. Myndigheter har dock svårt att stävja de väpnade klanmiliserna.
5.2.4.2 Rättslig bedömning av säkerhetsläget i södra Irak

Migrationsverket bedömer därmed att det i Najaf, Babil, Kerbala,
al-Qadisiyya, Wasit, al-Muthanna, Thi-Qar, Maysan, och Basra idag 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.85

6 Myndighetsskydd
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 kan leda fram till en fällande
dom.86
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Security Situation, mars 2019, s. 159
83
Ibid., s. 163
84
Ibid., s. 165
85
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.
86
Se SR 17/2017 Rättsligt ställningstagande angående vad som utgör ett godtagbart
myndighetsskydd och förutsättningar för avvisning med omedelbar verkställighet med
hänvisning till befintligt myndighetsskydd
82
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Ett stort antal aktörer bidrar till säkerhet och myndighetsskydd i Irak87, till
exempel ISF88, PMU89, Peshmerga90 och civil polis. Deras uppgifter och ansvarsområden överlappar bitvis varandra. ISF uppges generellt ha förmåga
att tillhandahålla skydd, även om kapaciteten kan variera. Under år 2018
uppges de till exempel ha minskat kriminaliteten i Bagdad med 45 %.91
Framförallt organiserad brottslighet kvarstår dock som ett allvarligt problem
i landet, likaså korruption.
Rättsväsendet har även andra, inte oväsentliga, problem. Rapporter talar till
exempel om att framförallt misstänkta IS-anhängare92 som har grips av polis
har torterats i syfte att få dem att erkänna.93 Dessa befinns även skyldiga i
98 % av fallen och dödsstraff tillämpas.94 Domstolarna är inte heller opåverkade av hot och korruption95 men i lägre grad än övriga delar av rättsväsendet. Det bör också beaktas att rättsväsendet nu och under inte oväsentlig tid
framöver i stor utsträckning fokuserar på processerna kring misstänkta ISanhängare.
I någon mån har kvinnors möjlighet till myndighetsskydd förbättrats, framförallt i större städer.96 Det finns inom polisen särskilda enheter med ansvar
för skydd av kvinnor och barn samtidigt som det skydd de kan påräkna,
framförallt rörande till exempel våld i nära relationer, fortfarande är högst
begränsat. Kvinnors tillgång till myndighetsskydd i dessa situationer håller
på att förbättras men både viljan och förmågan är idag allt för begränsade
för att överlag kunna bedömas vara godtagbara i någon del av landet.
Möjligheten till ett adekvat myndighetsskydd har således generellt förbättrats men varierar över landet och beroende på vem som söker skyddet eller
vad saken rör. Etniska och religiösa minoritetsgrupper, eller annars utsatta
grupper97 bedöms ha betydande svårigheter att få tillgång till ett godtagbart
myndighetsskydd.

European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Actors of Protection, november 2018, avsnitt 5
88
Iraqi Security forces, Iraks säkerhetsapparat
89
Popular Mobilisation Unit, mer eller mindre autonoma miliser med varierande lojalitet
gentemot centralregimen
90
De kurdiska säkerhetsstyrkorna
91
U.S. Department of State, Overseas Security Advisory Council, Iraq 2019 Crime &
Safety Report, februari 2019
92
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Actors of Protection, november 2018, s. 63 f.
93
U.S. Department of State, Country Report om Human Rights, Iraq 2018, mars 2019, s. 5
f.
94
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Actors of Protection, november 2018, s. 64
95
European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report – Iraq
– Actors of Protection, november 2018, s. 59 f.
96
Ibid., s. 38
97
Se till exempel Generellt utsatta grupper och särskilda riskprofiler, avsnitt 4.2
87
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En noggrann utredning och bedömning måste alltså göras utifrån vilka offret
och förövaren är, vilken del av landet det handlar om samt vad saken rör.
Sammantaget kan ett godtagbart myndighetsskydd finnas i vissa situationer.

6.1 Kurdistan Region of Iraq
I KRI, där situationen är väsentligen bättre än i övriga Irak, bedömer
Migrationsverket att det generellt sett finns ett godtagbart myndighetsskydd.
För vissa grupper är emellertid detta skydd otillräckligt, till exempel för
HBTQ-personer, uppmärksammade politiska dissidenter, journalister som
kritiserar KRG98 och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld.

6.2 Norra centralregeringsregionerna
I Anbar, Salah al-Din, Diyala, Nineva och Kirkuk råder inre väpnad konflikt
och säkerhetsstyrkorna är fortfarande i stort fokuserade på att upprätthålla
den allmänna säkerheten. Många tar hellre arbete i en PMU än hos polisen.99 Antalet poliser är därmed relativt få, särskilt jämfört med före år
2014. Migrationsverket bedömer därför att det i dessa provinser generellt
sett inte finns ett godtagbart myndighetsskydd att hänvisa till.

6.3 Bagdad och södra Irak
I Bagdad och södra Irak100 bedömer Migrationsverket att det finns ett myndighetsskydd som kan vara godtagbart i vissa situationer, framförallt för shiamuslimer. Till exempel torde en väletablerad shiamuslim som utsatts för ett
brott utan politiska förtecken ofta kunna få tillgång till ett adekvat skydd.
Det är emellertid viktigt att ta hänsyn till den sökandes personliga omständigheter vid en prövning av ett enskilt ärende. En noggrann utredning av de
individuella omständigheterna, till exempel etnisk och religiös tillhörighet
samt social status kan vara helt avgörande för bedömningen av viljan och
förmågan hos rättsvårdande myndigheter. På samma sätt är korruption fortsatt ett allvarligt problem, vilket måste beaktas.

7 Resväg
Om en person inte riskerar förföljelse eller inte är alternativt skyddsbehövande vid en prövning av skyddsskälen gentemot personens hemvist, kan
han eller hon ändå riskera förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling på resvägen till hemvisten.101
Sedan bekämpningen av IS är vägarna i Irak huvudsakligen säkra att resa
på. De stora lederna mellan till exempel Irak och Jordanien samt mellan
98
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Mosul och Kirkuk rapporteras ha kontinuerlig trafik och det är huvudsakligen ISF som har kontrollen över vägarna. I viss mån har det förekommit utpressningsförsök vid vägspärrar. PMU har därför stängt sådana.102 Om man
saknar identitetshandlingar och stoppas i en vägspärr eller kontroll kan man
komma att utredas av polis och i värsta fall tas i förvar. Det rapporteras dock
om att det efter konfliktåren finns en förståelse för att vissa har svårigheter
att uppvisa handlingar.103

8 Internflykt
Över sex miljoner människor har sedan konflikten med IS inleddes år 2014
tvingats fly från sina hem i Irak.104 År 2015 började många dock återvända
till sina hem. Under år 2017, i samband med tillkännagivandet av IS territoriella nederlag, vände utvecklingen på allvar genom att antalet fördrivna
minskade samtidigt som mängden återvändande personer ökade märkbart.
Under år 2019 har dock utvecklingen vad gäller återvändande bromsat in
något på flera platser. I skrivande stund kvarstår knappt 1,5 miljoner internflyktingar i landet.105

8.1 Utgångspunkter för bedömningen av om det finns ett
internflyktsalternativ
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 ifall 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 alltför svåra humanitära förhållanden på
orten. Omständigheter så som kön, ålder, hälsotillstånd, etnicitet, religion,
utbildning samt huruvida man tidigare har försörjt sig själv är exempel på
relevanta omständigheter att bedöma i denna del. Aktuell och relevant landinformation ska beaktas.
Migrationsöverdomstolens praxis utgör grunden för Migrationsverkets
internflyktsprövning.106 Även andra rättskällor är viktiga då skyddsbehov
ska fastställas.107
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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.108 Resvägen till internflyktsalternativet måste också vara säker.109

8.2 Bedömning av internflykt
För bedömning av säkerhetssituationen i Iraks olika provinser, se avsnitt 5.
Internflykt bör i första hand övervägas till Bagdad, KRI eller Basra. Även
andra städer kan komma i fråga efter en noggrann bedömning av den enskildes individuella förutsättningar samt aktuell och relevant landinformation.
Städer som drabbats hårt i konflikten med IS kan generellt sett inte anses
vara rimliga internflyktsalternativ, till exempel Mosul.110
Eftersom PMU har goda underrättelser och kan verka förhållandevis fritt i
Iraks centralregeringsregioner (men inte i KRI111), kan en person som gör
sannolikt att han eller hon fortfarande aktivt eftersöks av dem svårligen undkomma hotet genom att flytta till en annan del av centralregeringsregionerna. Då PMU i många fall är att anse som en statlig aktör är internflykt
inom denna del av landet som huvudregel inte heller relevant av denna anledning.
Personer som har gjort sannolikt en hotbild från sin familj på grund av heder
presumeras inte ha tillgång till ett internflyktsalternativ.
För ensamma kvinnor och kvinnoledda hushåll är situationen i landet särskilt allvarlig (se avsnitt 4.2.4) och för att ett internflyktsalternativ ska
kunna vara rimligt för dem måste det finnas någon form av nätverk tillgängligt på den utpekade orten som långsiktigt kan bistå och stödja vid ett återvändande. Detsamma gäller personer med allvarliga funktionsnedsättningar
och ensamkommande barn. Ett nätverk i denna kontext bör kunna bedömas
ha rimliga förutsättningar att bistå den sökande, till exempel genom att inte
enbart bestå av kvinnor och inte vara allt för avlägsna släktingar.
8.2.1

Särskilt om möjligheten till internflykt

De tidigare kraven för att kunna resa in i vissa provinser i Irak har idag i stor
utsträckning hävts. För dem som kommer från områden som tidigare har
kontrollerats av IS eller i övrigt har varit konfliktdrabbade kvarstår dock
sponsorkrav för att kunna resa in i Dohuk, Maysan och al-Muthanna.112
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Det finns även fortfarande krav i vissa delar av Irak för att få lov att bosätta
sig i en provins,113 särskilt för sunnimuslimska män. Kraven kan skilja sig åt
beroende på person och härkomst varför det vid bedömningen om ett internflyktsalternativ är möjligt är särskilt viktigt med en noggrann utredning samt
aktuell och relevant landinformation.
Kraven för bosättning kan många gånger vara relativt omfattande. Vissa formella krav kan dessutom bara uppfyllas på plats i Irak. Utredningen av
huruvida ett internflyktsalternativ är möjligt bör därför fokusera på den sökandes person, individuella förutsättningar, bakgrund, släkt, klan och annat
nätverk för att en sammantagen bedömning ska kunna göras om det är sannolikt att kraven kan uppfyllas i det enskilda fallet.
Oavsett provins eller stad krävs även, främst för bosättning, att personen
godkänns vid en säkerhetsklarering.114 Någon form av identitetshandling är
viktig för att kunna förflytta sig i Irak.115, 116

8.3 KRI
Erbil, Suleymaniya och Dohuk har vissa inrese- samt bosättningskrav, framförallt för sunnimuslimska män från tidigare IS- eller konfliktområden.117
Utredningen bör fokusera på den sökandes individuella förutsättningar för
att komma fram till om Migrationsverket kan göra sannolikt att ett internflyktsalternativ till KRI är möjligt.
Myndighetsskydd i generell mening finns att tillgå i KRI även om det inte
kan anses godtagbart mot alla former av hot.118 Den allmänna säkerheten är
god och om den sökande inte gör sannolikt att det konstaterade skyddsbehovet sträcker sig även till KRI kan regionen utgöra ett relevant internflyktsalternativ.
I KRI befinner sig många internflyktingar och även personer som flyr från
den nuvarande situationen i Syrien. Den absoluta merparten av internflyktingar, framförallt i Erbil och Suleymaniya, har emellertid hittat någon form
av privat boende.119
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Ett internflyktsalternativ till KRI för arabisktalande familjer som har barn i
skolåldern kan inte bedömas rimligt då tillgänglig landinformation tyder på
att arabisktalande skolor i stor utsträckning har stängts i regionen.120
Att hänvisa ensamstående sunnimuslimska män eller ensamstående kvinnor,
med eller utan barn, till KRI är bara i klara undantagsfall rimligt. Kvinnor
kan få stora svårigheter med att hyra bostad121 och sunnimuslimska män får
som regel bara ett bosättningstillstånd som gäller en månad.122 På grund av
detta kommer de att ha svårt att hitta anställning och försörjning vilket, om
inte någon annan försörjning finns, gör att internflyktsalternativet svårligen
kan bedömas rimligt.
Kurder, personer tidigare bosatta i de omtvistade områdena123 samt kristna
och andra religiösa minoriteter, bedöms i normalfallet kunna resa in och bosätta sig i KRI under rimliga förutsättningar.

8.4 Bagdad
Det finns idag inte längre några restriktioner för att kunna resa in i Bagdad
men däremot föreligger sponsorkrav för bosättning för de som kommer från
en provins som varit kontrollerad av IS, eller i övrigt varit konfliktdrabbad.
För att en sådan person ska kunna bosätta sig i ett område behövs två sponsorer därifrån och ett tillstyrkande brev från den lokale mukhtaren. Särskild
noggrannhet bör iakttagas när det gäller sunnimuslimska män mot vilka det
generellt råder stor misstänksamhet efter konflikten med IS. Även personliga omständigheter så som klan- och släktband är av vikt att utreda. Om utredningen kan göra sannolikt att den sökande skulle kunna uppfylla bosättningskraven är Bagdad ett möjligt internflyktsalternativ.
Det allmänna säkerhetsläget i Bagdad idag framgår av avsnitt 5.2.3. Om de
skyddsskäl som den sökande har gjort sannolika på sin hemort inte också
sträcker sig till huvudstaden och det inte heller finns några andra individuella omständigheter som medför att den sökande har ett skyddsbehov där,
utgör Bagdad generellt sett ett relevant internflyktsalternativ.124
Uppskattningsvis uppåt åtta miljoner människor bor i och kring Bagdad. Arbetslöshet är ett problem i huvudstaden – framförallt för ungdomar – men
det finns inga faktiska restriktioner på att få tillgång till arbetsmarknaden.
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Bagdad är samtidigt det huvudsakliga ekonomiska centret i Irak – med lägre
generell arbetslöshet än övriga landet.125
Bagdad är således en mycket stor stad med, generellt sett, möjligheter till
boende, arbete, utbildning126 och sjukvård.127 Infrastrukturen fungerar i allt
väsentligt även om elavbrott är vanligt förekommande.128 Kvarvarande internflyktingar i staden är relativt få.129 Tidigare utbildning eller erfarenhet
av egen försörjning torde underlätta etablering i staden. Precis som i övriga
landet måste dock särskild hänsyn vid utredningen tas till sunnimuslimska
män med hemvist i områden som tidigare kontrollerats av IS, vilket kan påverka huruvida internflyktsalternativet är rimligt eller ej. Det kan även nämnas att staden, som tidigare varit blandad med alla olika etniciteter numera
snarare delats upp och blivit mer shiadominerad. Med noggrann hänsyn tagen till den sökandes individuella förutsättningar kan staden dock generellt
utgöra ett rimligt internflyktsalternativ.

8.5 Basra
En sponsor behövs ofta för att bosätta sig i Basra, som är Iraks tredje största
stad. Säkerhetsläget är relativt gott och området har tagit emot förhållandevis få internflyktingar. I slutet av år 2019 fanns cirka 6 500 internflyktingar i
provinsen.130 Tillgång till vatten har varit ett problem vilket har lett till protester i området. De internflyktingar som tidigare sökt sig till Basra har generellt sett hittat eget boende och enbart en liten del av dem har bosatt sig i
läger.131
Mot bakgrund av att shiamuslimer är i kraftig majoritet är Basra generellt
sett inte ett rimligt internflyktsalternativ för sunnimuslimer. Många av de internflyktingar som tidigare tagit sig dit har dock gjort det på grund av att de
har familj i området, varför utredningen om hemvist, nätverk, släkt och familj i hemlandet är viktig och kan påverka huruvida internflykt för en sökande till Basra är rimligt eller ej. För det fall utredningen kan göra sannolikt att den sökande har anknytning till området och ett nätverk som kan bistå honom eller henne kan det i undantagsfall vara rimligt även för en sunnimuslim.

9 Uteslutande från skydd
Frågan om uteslutande ska beaktas i de enskilda ärendena. Konflikten i Irak
har pågått under lång tid och det bör särskilt uppmärksammas om den sökande deltagit i strider eller har anknytning till någon av de väpnade grupperingar som stridit i konflikten. Mot denna bakgrund kan det förekomma att
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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.132 Det bör därutöver observeras att även grov brottslighet kan medföra uteslutande.133
En person ska uteslutas från att anses som skyddsbehövande även om grund
för uteslutande framkommer efter att personen erhållit statusförklaring och
uppehållstillstånd. Flyktingstatusförklaringen eller den alternativa skyddsstatusförklaringen ska då återkallas.134

10 Synnerligen och särskilt ömmande
omständigheter
Ifall det bedöms att sökanden saknar skyddsskäl ska det även alltid bedömas
om uppehållstillstånd kan beviljas på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen. Vid denna bedömning ska beaktas den sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Mot bakgrund av den allmänna situationen i Irak bör
situationen i hemlandet tas särskilt i beaktande, i synnerhet vad gäller barn
och deras möjlighet att återvända. I ärenden som rör barn ska barnets bästa
beaktas.135
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.

11 Återvändande
Alla personer som återvänder till Irak från utlandet kommer att behöva genomgå en säkerhetsklarering. Denna ser olika ut beroende på vilken del av
landet personer återvänder till.136 Sunnimuslimer från tidigare konfliktdrabbade områden kommer att undersökas extra noggrant i syfte att bedöma
huruvida de utgör en säkerhetsrisk eller är efterlysta. De flesta som är efterlysta har dock redan arresterats.137
Processen kan vara omfattande och inbegriper ibland flera olika organ. Upp
till tolv olika säkerhetsapparater genomför kontrollerna i centralregeringsregionen. I KRI ombesörjs de av säkerhetstjänsten Asayesh. Ju lättare en
132
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person har att visa sin identitet, genom handlingar eller vittnen, desto färre
problem kommer han eller hon att få vid denna kontroll.138 Att en sökande
gör sannolikt att han eller hon inte kommer att godkännas vid en säkerhetsklarering kan, vid prövning mot hemorten, medföra att det föreligger ett
verkställighetshinder. Då situationen i Irak är så pass föränderlig kan ett sådant verkställighetshinder i normalfallet inte bedömas vara bestående.139
Återvändande för statslösa palestinier utgör alltjämt en svår fråga att bedöma. Tillgänglig information är inte konsekvent utan skiljer sig åt beroende på vem eller vilken instans som tillfrågas. 140, 141 Något generellt verkställighetshinder för palestinier till Irak kan emellertid i nuläget inte konstateras föreligga.142

12 Återkallelse av statusförklaring och
förlängningsansökningar
För att ett förbättrat säkerhetsläge i sig ska kunna ligga till grund för upphörande av flyktingskap eller alternativt skyddsbehov, krävs att förändringarna
är väsentliga och bestående. Med detta avses endast klara och djupgående
förändringar som är ägnade att undanröja grunden för skyddsgrundande behandling. Enligt praxis föreligger en väsentlig och bestående förändring om
de omständigheter som låg till grund för den skyddsgrundande behandlingen
är permanent undanröjda.143
Migrationsverkets bedömning är att våldsintensiteten har minskat i Irak sedan det tidigare rättsliga ställningstagandet. Den allvarliga tidigare konflikten och dess effekter samt aktörer är dock alltjämt, i varierande grad, närvarande, även om våldsintensiteten bedöms vara lägre och har ändrat karaktär
i och med att IS har bekämpats. Läget är bitvis instabilt. Migrationsverket
bedömer därför att det inte har skett sådana väsentliga och bestående förändringar av säkerhetsläget i någon del av Irak att det ska påverka gällande alternativa statusförklaringar som hittills beviljats på grund av säkerhetsläget.
Däremot kan återkallelse på andra grunder, till exempel att den sökande har
lämnat oriktiga uppgifter eller att skyddsbehovet har upphört på annat vis,
komma i fråga.144
Om skyddsbehovet inte har upphört och det, beträffande en flykting, inte
finns omständigheter som medför att förlängt uppehållstillstånd bör vägras
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enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen eller att en skyddsbehövande ska uteslutas
från att anses som skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 b eller 2 c § utlänningslagen, eller att statusförklaringen ska återkallas på grund av att oriktiga
uppgifter legat till grund för beviljandet, har personen rätt till förlängt
uppehållstillstånd som skyddsbehövande.145

13 Nya omständigheter
Bedömningen av det generella säkerhetsläget i Irak har inte justerats
på ett sådant sätt genom detta ställningstagande att det i sig kan utgöra
sådana nya omständigheter som kan motivera en ny prövning enligt 12 kap.
19 § utlänningslagen.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av rättsliga experterna
och
.
Ställningstagandet ersätter SR 02/2018 som härmed upphävs.
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