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Fakta om rättsliga ställningstaganden
Rättsliga ställningstaganden utgör Migrationsverkets uttalanden om hur
en författning bör tolkas och är styrande för myndighetens medarbetare.
De beslutas av chefen för rättsavdelningen.
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Rättsliga ställningstaganden förs in i en särskild dokumentserie, RS-serie.
Dokumentserien är gemensam för hela myndigheten. Beslut om fastställande,
ändringar och upphävande av ett rättsligt ställningstagande förs in i
beslutsdokumentserien för chefen för rättsavdelningen.
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INSTRUKTION

1. Bakgrund och omfattningen av detta
ställningstagande
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.
Hamas styre har inte erkänts internationellt och rörelsen klassas av EU som en
terroristorganisation.
I detta rättsliga ställningstagande tas endast ställning till frågan om verkställighet
av avvisnings- och utvisningsbeslut till Gaza. Till grund för bedömningen ligger
rapporten Palestina och Israel – våldseskalering i östra Jerusalem och Gaza, 2021
från Migrationsanalys- Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys.

2. Konfliktutvecklingen i Gaza
2.1 Rapportering
Den senaste veckan har präglats av stora spänningar och mycket våld mellan
protesterande palestinier och israeliska säkerhetsstyrkor i Jerusalem. Detta har
förskjutits till militära konfrontationer mellan Israel och aktörer i Gaza. Över 1000
raketer har skjutits från Gaza in i centrala Israel vilket besvarats med luftangrepp
mot mål relaterade till Hamas och Palestinska Islamiska Jihad.
Totalt har i nuläget 53 palestinier dödats i Gaza, varav 14 barn, och 320 har skadats
enligt det Hamas-styrda hälsoministeriet i Gaza. Det är oklart hur många av dessa
som är civila men flera seniora Hamas-befälhavare ska enligt Israel ha dödats, b.la.
två underrättelseofficerare. På den israeliska sidan har sex personer dödats av
raketer medan sju uppges vara allvarligt skadade varav en femårig flicka i kritiskt
tillstånd.
Israel har nekat egyptiska erbjudanden om att medla i konflikten. Hamas har inte
heller visat intresse för att de-eskalera situationen. För en närmare redogörelse av
händelseutvecklingen hänvisas till Migrationsanalys rapport som nämnts ovan.
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2.2 Rättslig bedömning
Säkerhetsläget i Gaza är allvarligt men svårbedömt mot bakgrund av den korta
tid som gått sedan den senaste tidens eskalering inleddes. Det går i nuläget inte
att bedöma hur konflikten kommer att utveckla sig.
Mot bakgrund av ovanstående bedömer rättschefen att ingen verkställighet för
närvarande får ske av lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut till Gaza.
Såväl den politiska situationen som säkerhetsläget i Gaza är oroande och mer
landinformation måste inhämtas om utvecklingen innan någon ny bedömning
kan göras. Migrationsverket bevakar fortsatt noggrant händelseutvecklingen.
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