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INSTRUKTION

1. Bakgrund och omfattningen av detta
ställningstagande
Rättschefen tog senast ställning till säkerhetssituationen i Jemen i oktober 2016.
Våldet ansågs vara så urskillningslöst i alla delar av landet att alla och envar
riskerade skyddsgrundande behandling.
I detta ställningstagande görs en ny bedömning av säkerhetsläget i landet. Till
grund för bedömningen ligger i huvudsak rapport från Migrationsverkets funktion
för land- och omvärldsanalys (Migrationsanalys)1, Säkerhetsläget i Jemen, mars
2021.2 I övriga delar ska vid prövningen av skyddsbehov för personer från Jemen
en sedvanlig asylprövning göras. I dessa delar hänvisas till relevant lagstiftning,
internationell och nationell praxis och även Migrationsverkets rättsliga styrning för
mer vägledning och metodstöd.

2. Flyktingskap
Vid prövning av flyktingskap ska särskilt beaktas om den sökande tillhör en utsatt
grupp eller riskprofil. I fråga om bedömning av vilka grupper eller kategorier av
sökande som kan vara särskilt utsatta i Jemen hänvisas till aktuell och relevant
landinformation.3 För vidare vägledning och metodstöd i fråga om bedömning av
flyktingskap hänvisas till Migrationsverkets rättsliga styrning4.

Migrationsanalys (Migrationsverkets funktion för land- och omvärldsanalys) sorterar under Nationella
operativa avdelningen, Sektionen för informationsanalys.
2
Migrationsverket, Migrationsanalys, Säkerhetsläget i Jemen, mars 2021, 2021-04-06, Lifos 45437
3
Se ex. Migrationsanalys, 6 april 2021, avsnitt 3.2 och UN Human Rights Council, Situation of human
rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, 2020-09-28, Lifos 44982.
4 Se Rättsligt ställningstagande angående flykting- och skyddsbehovsbedömningar rörande sökande
som tillhör särskilt utsatta grupper, url.
1

3

Migrationsverket

R ÄTTSLIGT S TÄLLNINGS TAG ANDE

3. Alternativt skyddsbehov och
säkerhetssituationen i Jemen
3.1 Skyddsbehov på grund av dödsstraff, kroppsstraff, tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning
Om den sökande inte bedöms vara flykting ska en individuell prövning göras av
om den sökande gjort sannolikt att han eller hon är alternativt skyddsbehövande
enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen, jmf. artikel 15 a-b
Skyddsgrundsdirektivet (2011/95/EU). Bestämmelserna reglerar situationen då en
sökande vid ett återvändande löper risk att straffas med döden eller utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning.
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. En omständighet som kan medföra 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 Jemen bedöms vara så svår att detta i sig kan ligga till grund för alternativt
skyddsbehov.5

3.2 Säkerhetsutvecklingen i Jemen
Ända sedan Houthimillisen tog kontroll över huvudstaden Sana´a år 2014 och den
efterföljande Saudiledda koalitionens6 intervention i Jemen i mars 2015 har
säkerhetssituationen i landet varit allvarlig. Det pågår för närvarande fortsatt en
internationaliserad inre väpnad konflikt i Jemen med flera aktörer involverade7,
bland annat den Saudiledda koalitionen, Houthimilisen, den internationellt erkända
regeringen (ROYG), Southern Transitional Council (STC), Al-Qaida på den
Arabiska halvön (AQAP) m.fl.
I dagsläget kontrolleras de nordvästra delarna av Jemen helt eller delvis av
Houthimilisen medan de södra och östra delarna av landet formellt är under den
jemenitiska regeringens kontroll. I praktiken har dock fler andra väpnade aktörer
närvaro i området liksom extremistiska grupper som AQAP. Samtidigt har även
STC med stöd av FAE kontroll över delar av de södra ”regeringskontrollerade”
delarna av landet liksom Socotra-arkipelagen. Således har den jemenitiska staten
Se ex. Mwatana for Human Rights, Study on The Situation of Detention Centers in Yemen, 2019-1222, Lifos 43990.
6
Den Saudiledda koalitionen bildades på begäran av president Hadi, efter Houthimilisens intåg i
Sana´a, och är en militär koalition som initialt bestod av Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten
(FAE), Jordanien, Kuwait, Marocko, Qatar, Senegal och Sudan. Även USA och Storbritannien m.fl.
stöttar koalitionen. Numera har flera länder lämnat koalitionen medan FAE deklarerat att de avser
lämna koalitionen. Se Migrationsanalys, 6 april, 2021, för mer information och vidare läshänvisningar.
7
Se Migrationsanalys, 6 april 2021, avsnitt 1.2 för närmare beskrivning av relevanta aktörer i Jemen.
5
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inte kontroll över landets territorium och inte heller våldsmonopol i landet.8 Det
finns inte heller några fungerande rättsvårdande myndigheter i landet och i
praktiken är det den milis som är dominerande i området som står för
rättsskipningen.9
Om än med varierande intensitet, har stridigheterna i Jemen fortsatt under åren
2019-2020 och början av 2021. Houthimilisen tog under år 2019 bland annat
kontroll över al-Hazm, provinshuvudstad i al-Jawf. Stridigheter förekom även i
andra Houthikontrollerade provinser såsom exempelvis Sa´ada och al-Bayda. Även
i de södra provinserna pågår periodvis fortsatt stridigheter mellan ROYG- och
STC-styrkor som bland annat får stöd av FAE. Därtill har även den Saudiledda
koalitionen fortsatt att utföra flygbombningar främst i Houthidominerade delar av
landet.10
Även om det vid olika tillfällen ingåtts avtal om lokala vapenvilor, bland annat i
Riyadh år 2019, så har dessa inte respekterats fullt ut.11 Under år 2020 inleddes
bland annat nya offensiver från Houthimilisen håll i de omstridda provinserna alJawf och Ma´rib. Det fanns i slutet av samma år även fler aktiva frontlinjer i Jemen
än det fanns under årets början. Under början av 2021 har stridigheterna i Ma´rib
eskalerat på nytt, periodvis också exempelvis i och kring de omstridda städerna alHoudaydah och Ta’izz, och Houthimilisen har tydliggjort att de kommer fortsätta
med sin offensiv fram till dess att det finns ett avtal om nationell vapenvila som
bland annat innebär ett slut på samtliga saudiska flygattacker.
Påverkan på civilbefolkningen till följd av konflikten har varit stor och FN har
beskrivit situationen i Jemen som den värsta humanitära krisen i världen.12 Mellan
mars 2015 och mars 2021 beräknas minst 22 879 flygattacker ha utförts med minst
8759 dödsoffer och nära 10 000 skadade, enbart till följd av flygattackerna. Enligt
statistik från Civilian Impact Monitoring Project (CIMP) fanns det 2087 civila
offer under år 2020, varav 499 barn, främst till följd av granatbeskjutningar och
flygattacker.13 Enligt FN finns det över 4 miljoner internflyktingar i Jemen varav
27 000 fördrivits från sina hem under år 2020. FN bedömer även att flera miljoner
människor befinner sig på randen till svält och att cirka 80 procent av befolkningen
är i behov av humanitärt bistånd, samtidigt som den humanitära situationen har
försämrats än mer till följd av rådande pandemi.14

Migrationsanalys, 6 april 2021, avsnitt 2.
Ibid, avsnitt 1.2.
10
Ibid avsnitt 3.
11
Avtal om vapenvila ingicks även i Stockholm år 2018. Se Migrationsanalys, 6 april 2021, för närmare
information.
12
UNHCR, Global Focus, 2021 Planning Summary, Operation: Yemen, 2020-12-29,
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GA2021-Yemen-eng.pdf
13
Se Migrationsanalys, 6 april 2021, avsnitt 3.4 för närmare genomgång och källor.
14
UNHCR, Global Focus, 2021 Planning Summary, Operation: Yemen, 2020-12-29.
8
9
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3.3 Rättslig bedömning av säkerhetssituationen i Jemen
Det pågår fortsatt en inre väpnad konflikt i Jemen. Även om säkerhetsläget över tid
varierar påtagligt mellan olika delar av landet, bedömer Migrationsverket i
dagsläget att konfliktens inverkan på civilbefolkningen fortfarande är mycket stor i
större delen av Jemen. De olika aktörernas krigföring, präglad av en generell brist
på hänsyn till civila, innebär en ökad risk för civilbefolkningen.
Migrationsverket bedömer därför att det i Jemen alltjämt anses föreligga en
personlig risk för alla och envar att drabbas av urskillningslöst våld. Det finns
därför grundad anledning att anta att en civilperson genom att bara vistas i landet,
utan att det föreligger ett specifikt hot mot personen, löper en verklig risk att
utsättas för sådan skada som avses i artikel 15 c i skyddsgrundsdirektivet.
Kriterierna för alternativt skyddsbehov enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 andra ledet
utlänningslagen är därmed uppfyllda.

4. Internflykt
Eftersom Migrationsverket gör bedömningen att alla och envar som återvänder till
Jemen riskerar att drabbas av det urskillningslösa våldet i hela landet, samt då det
saknas myndighetsskydd, kan det inte anses relevant att hänvisa en sökande från
Jemen till ett internt flyktalternativ.
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5. Uteslutande
Efter att ett skyddsbehov konstaterats, måste det utredas och bedömas om den
sökande ska uteslutas från att anses som flykting eller annan skyddsbehövande.15
I princip alla stridande parter i konflikten i Jemen kan ha gjort sig skyldiga till brott
som kan ligga till grund för uteslutande. Det har rapporterats om omfattande
överträdelser av mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Många av dessa kan
motsvara krigsbrott.16

Se 4 kap. 2 b och 2 c §§ Utlänningslagen. Se även Rättsligt ställningstagande angående
förutsättningarna för att återkalla en skyddsstatusförklaring i fall detta aktualiseras, url
16
Se ex. Migrationsanalys, 6 april 2021, avsnitt 3.2, med vidare läshänvisningar.
15
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